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 1 

Sammanfattning 
 

Ledningen för försäkringsbolaget i denna studie arbetar med att implementera ett nytt 

kommunikationskoncept som vi kallar ”socialt ansvarstagande”. Detta koncept ska förankras, 

både externt ut mot kund samt internt hos personal. Men hur formas uppfattningar kring 

identiteten inom ett företag? Syftet för denna uppsats är att skapa förståelse för hur personalen 

på försäkringsbolaget uppfattar vad företaget står för, och dess identitet/identiteter.  Vi syftar 

också till att jämföra ledningens intentioner med personalens uppfattningar om företaget, samt 

om varumärkesbyggandet inom företaget påverkas av multipla identiteter. 

 

Vi vill skapa en förståelse för personalens uppfattningar av försäkringsbolaget och därför har 

vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi har genomfört tolv intervjuer med två olika grupper 

av kundmötande personal på försäkringsbolaget fördelade mellan sex kundtjänstmedarbetare 

och sex rådgivare på fyra kontor. Vi har valt att göra intervjuer med personalen eftersom det 

är ytterst få studier som fokuserar på personalens uppfattningar. För att kunna jämföra 

personalens uppfattning med ledningens intentioner så har vi studerat interna dokument från 

planeringsmöten som ledningen haft rörande kommunikationskonceptet ”socialt 

ansvarstagande”. 

 

Den litteratur som används i studien rör främst intern marknadsföring, internt 

varumärkesbyggande och företagsidentiteter. Utifrån dessa huvudbegrepp har ytterligare 

nyckelord identifierats och skapat studiens litteraturkapitel. Litteraturen utgörs av främst 

konceptuella studier eller studier fokuserade på ledningens perspektiv medan vår studie 

fokuserar på hur personalen på försäkringsbolaget uppfattar situationen. 

 

I intervjuerna framkom att det finns många olika uppfattningar om vad företaget står för. 

Försäljning, kundfokus, företagets historia och ”socialt ansvarstagande” var det som 

försäkringsbolaget främst uppfattades med hos personalen. I de interna dokumenten kunde vi 

finna att ledningen ansåg att personalen var viktig för att förmedla ”socialt ansvarstagande” 

till kunden och därför skulle information och utbildningar hållas för personalen.  

 

Några av de slutsatser vi har kommit fram till i denna studie är att det är en komplicerad 

process att skapa ett mervärde hos personalen. Vi har också kommit fram till att det inom 

företaget finns olika identiteter, vilka har skapats av de olika interna fokus företaget har.  

 

Vi har även funnit att tidigare forskning har en förenklad syn på hur saker sker i verkligheten, 

och att ledningens syfte med kommunikationskonceptet ”socialt ansvarstagande” har en 

överensstämmelse med vad tidigare studier kommit fram till. Men eftersom tidigare studier 

har ett förenklat synsätt, där personalens uppfattningar tidigare inte varit i fokus menar vi att 

det uppstår ett gap mellan ledningens syfte och det sätt som kommunikationskonceptet 

”socialt ansvarstagande” implementerats hos personalen.
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1. Problembakgrund. 
 

I detta inledande kapitel så kommer vi att presentera studiens problembakgrund vilken har 

lett fram till studiens frågeställning och syfte.   

 

Servicesektorn är under ständig utveckling och nya företag och tjänster utvecklas allt 

snabbare runt om i världen. Detta leder till att företagen tvingas utveckla sina servicekoncept 

för att klara konkurrensen och krav från marknaden.
1
 Detta kan vara att företag utvecklar nya 

tjänster eller att företaget utbildar sin personal för att utveckla sitt befintliga koncept. Enligt 

Lovelock m.fl. är tjänster till för att lösa ett problem för kunden, men ska samtidigt skapa ett 

mervärde
2
, där personalen är en viktig tillgång för tjänsteföretag eftersom det är personalen 

som möter kunden i servicemötet.
3
  

 

Servicemötet är viktigt för kundens uppfattning av företaget. Likväl som det finns externa 

servicemöten så finns det också interna servicemöten med personer från olika avdelningar 

som har betydelse för personalens uppfattning om företaget.
4
 Det vi ser här är att hur företaget 

uppfattas är viktigt både hos kunder och hos personal.  Personalens uppfattning om företaget 

skapar bilder av vad företaget står för vilket vi anser kan jämföras med att identiteter skapas 

inom företaget.  

 

Inom organisationslitteraturen diskuteras organizational identity som byggs upp av företagets 

kärnverksamhet 
5
 och värderingar

6
. Organizational identity visar således vem företaget är

7
. 

Inom markandsföringslitteraturen diskuteras däremot corporate identity. Här beskrivs 

corporate identity främst som det företaget visar ut mot marknaden
8
 och handlar följaktligen 

om företagens verklighet alltså vad företaget är ”det synliga och kommunicerbara”, dess 

företagsstrategi, historia, räckvidd, typer av produkter och tjänster samt dess kommunikation 

och rykte.
9
 
10

 Corporate identity visar på vad företaget är
11

. Corporate identity ska vara tydlig 

för personalen. Om den inte är det blir företagets budskap och identitet otydligt ut mot 

kunderna. Om det däremot finns en tydlig corporate identity som personalen känner igen sig i 

kan det underlätta arbetet med att förmedla denna identitet till kunderna.
12

 Det kan vara 

komplicerat att skapa en entydig identitet då det inom ett företag finns både en organizational- 

                                                
1 Lovelock. C, mfl,  Services marketing a European perspective (1999). Prentice Hall, Upper Saddle River, New 

Jersey, s. 4 
2 Ibid s. 6-7 
3 Ibid s. 544-545 
4 Gremler, D.D., Bitner, M.O. och Evans, K.R. (1994). ”The Internal Service Encounter”, International Journal 

of Service Industry Management, Vol. 5 No. 2, s. 34-56. 
5 Albert.S. ,Whetten. D. ur Hatch,.M.J., Organization theory modern, symbolic, and postmodern perspectives 2nd 

edition, Oxford University press, New York,  s.335 
6 Stuart, S. (2002). “Employee Identification with the Corporate Identity”, Int. Studies of Mgt & Org, Vol. 32, 

No 3, s. 28-44. 
7 Balmer J.M.T m.fl, Revealing the Corporation, Perspectives on identity,image,reputation,corporate branding 

and corporate-level marketing. TJ international Ltd, Padstowe, Cornwall 2007, s.33 
8 Stuart, S. (2002). “Employee Identification with the Corporate Identity”, Int. Studies of Mgt & Org, Vol. 32, 
No 3, s. 28-44. 
9 Balmer, J.M.T. (1998). “Corporate Identity and the advent of Corporate Marketing”, Journal of Marketing 

Management, Vol 14, s. 963-996. 
10 M. Schultz m.fl, The Expressive Organisation, Linking Identity,Reputation, and the Corporate Brand (2000), 

Oxford University press, New York s 15-17. 
11 John M.T Balmer m.fl, Revealing the Corporation, Perspectives on identity,image,reputation,corporate 

branding and corporate-level marketing. TJ international Ltd, Padstowe, Cornwall 2007, s.33 
12 Stuart, S. (2002). “Employee Identification with the Corporate Identity”, Int. Studies of Mgt & Org, Vol. 32, 

No 3, s. 28-44. 
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och corporate identity, men företag bör sträva efter att dessa två identiteter överensstämmer 
13

. 

Detta uppfattar vi som komplicerat för företag att kunna kontrollera.  

 

Stuart menar att det är svårt för företag att förändra dess värderingar och att nya värderingar 

som marknadsförs externt kan skapa identitetsproblem hos personalen
14

. Vi nämnde tidigare 

att corporate identity är vad som visas ut mot marknaden och att det blir problem då denna 

inte överensstämmer med organizational identity. Detta anser vi förklarar svårigheten med att 

förändra ett företags värderingar. Om nu företag skall skapa en tydlig identitet inom företaget 

kan den interna marknadsföringen vara en viktig del för företaget att fokusera på, förutsatt att 

det är möjligt att skapa en entydig identitet hos personal inom ett stort företag. 

  

Intern marknadsföring kan beskrivas som en process som underlättar för företag att reagera på 

förändringar på marknaden. En väl fungerande intern marknadsföring ger värde både till kund 

och till personal. Det är viktigt att det finns en kommunikation inom företag samt att denna 

information är relevant för den som får den. Vem ska veta vad? Personalen behöver få de rätta 

verktygen för att kunna leverera en god servicekvalité och ska inte vara låsta av rutiner vid 

sina kundmöten då en dialog är att föredra. Samarbete över avdelningsgränserna inom 

företaget för att få en ökad förståelse av vad andra gör är också av betydelse för företaget. Om 

det finns en förståelse inom företaget mellan ledning, personal och olika avdelningar ger detta 

en större möjlighet att utvecklas på ett sätt som ger ett mervärde till personalen. Detta 

mervärde som då är förankrat inom företaget kommer i nästa steg att ge mervärde till 

kunden.
15

 Som vi kan se så kan intern marknadsföring vara en viktig process för företag samt 

att personalen har en viktig roll i marknadsföringsarbetet ut mot kunden. Att bygga upp 

varumärket inom organisationen behöver också fokuseras på. 
 

Det mesta fokus i tidigare forskning om varumärkesbyggande har riktats mot konsumenter 

och hur en image byggs upp. Internt varumärkesbyggande är dock något som också är viktigt 

att fokusera på då det hjälper företaget att förankra varumärket och vad det står för hos 

personalen som möter kunderna. Om varumärket förankras inom företaget är chansen större 

att personalen blir engagerad. Internt varumärkesbyggande handlar om mycket mer än 

kommunikation inom företaget till personalen. Det är något som företaget behöver arbeta med 

på alla plan. Det är viktigt att ledningen presenterar de värderingar som företaget står för samt 

förklarar varför dessa är viktiga. Detta gör att personalen som möter kunder får en känsla av 

vad företaget står för och detta kommer att underlätta och motivera dem i deras kundmöten. 

Om de har en känsla för varumärket och känner ett engagemang att leverera detta till kunden 

är företaget på rätt väg. Det blir därför viktigt med återkoppling och att personalen får en 

chans att berätta deras upplevelser i det dagliga arbetet med kunderna. Det är även bra om de 

olika avdelningarna får veta hur de andra arbetar och hur de kan underlätta varandras arbete. 

Detta leder till att förståelsen för vad företaget vill förmedla blir bättre på alla nivåer av 

företaget. Några viktiga saker att tänka på för företag när de jobbar med internt 

varumärkesbyggande är: Klargöra vad varumärket står för inom företaget, hos personalen. 

Integrera ledarskap och arbetssätt som underlättar och stödjer det värde som företaget vill 

leverera till kunden och avslutningsvis är det viktigt att få med personalen och låta dem vara 

                                                
13 Stuart, S. (2002). “Employee Identification with the Corporate Identity”, Int. Studies of Mgt & Org, Vol. 32, 

No 3, s. 28-44. 
14 Stuart, S. (2002). “Employee Identification with the Corporate Identity”, Int. Studies of Mgt & Org, Vol. 32, 

No 3, s. 28-44. 
15 Varey, R.J. (1995). A “Model of Internal Marketing for Building and Sustaining a Competitive Service 

Advantage”, Journal of Marketing Management, Vol. 11, s. 41-54. 
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delaktiga i arbetet med internt varumärkesbyggande.
16

 Detta är särskilt intressant för ett 

tjänsteföretag eftersom att det är personalen som många gånger är tjänsteföretagets ansikte 

utåt. 

 
Tjänstesektorn i Sverige blir allt viktigare för den svenska ekonomin och mellan åren 2006 

och 2007 så stod den privata tjänstesektorn för ungefär hälften av den tillkommande 

sysselsättningen motsvarande ca 79 000 arbetstillfällen.
17

 Försäkringsbolagen i Sverige 

förvaltar tillsammans ca 2 400 miljarder svenska kronor (december 2006) och fungerar som 

låneinstitut till bland annat staten och har en viktig roll i det svenska näringslivet. De svenska 

försäkringsbolagen satsar mycket pengar i forskning i förebyggande syfte gällande skador vid 

bränder och trafikolyckor. I Sverige arbetar ca 17 000 personer hos försäkringsbolagen.
18

 Att 

forska i förebyggande syfte är ett exempel på vad företag kan göra för att förstärka sitt 

varumärke. Det försäkringsbolag som studeras i denna studie erbjuder förutom traditionella 

försäkringar en rad olika finansiella tjänster
19

.  

 

Ledningen i företaget som vi grundat vår studie på vill skapa ett nytt kommunikationskoncept 

inom företaget och för sina kunder genom att visa på företagets mervärden. Företaget skapade 

därför kommunikationskonceptet ”socialt ansvarstagande” som ämnats implementeras både 

inom företaget och ut mot marknaden. Detta skulle skapa en stolthet hos personalen och ett 

mervärde för företagets kunder.
20

  Vi har tidigare beskrivit att intern marknadsföring är en 

process som efterhand skapar en förståelse inom företaget och sedermera kan generera ett 

mervärde hos personalen. Processen med internt varumärkesbyggande kan också ge en 

förståelse hos personalen om vilka värderingar som kan hjälpa att bygga upp ett varumärke.   

 

Tidigare studier om intern marknadsföring och internt varumärkesbyggande har fokuserat på 

hur företagsledningen skall implementera företagets identitet, värderingar och mervärden hos 

personalen. Där har den interna kommunikationen varit en betydelsefull del. Gällande 

identiteter är det främst konceptuella studier som gjorts.  Vi vill med vår studie bidra med hur 

identitet, värderingar och mervärden uppfattas ur personalens perspektiv. Vi menar att det är 

oklart om det kan anses finnas uppfattningar som är gemensamma mellan personal och 

företagsledningar. Detta tillsammans med den teoretiska bakgrund vi kort presenterat i 

ovanstående har gjort att vi har kommit fram till följande frågeställning.    

 

1.2 Frågeställning 
Hur formas uppfattningar kring identiteten inom ett företag?  

 

1.3 Syfte 
Syftet för denna uppsats är att skapa förståelse för hur personalen på försäkringsbolaget 

uppfattar vad företaget står för, och dess identitet/identiteter. Ett delsyfte är att jämföra 

ledningens intentioner med personalens uppfattningar om företaget.  

 

Ett ytterligare syfte av mer praktisk karaktär är att förstå hur varumärkesbyggande influeras 

av identiteter. 

                                                
16 Tosti, D.T., Stotz, R.D. (2001). “Building Your Brand From the Inside Out”, Marketing Management 

July/August s. 29-33. 
17 http://www.shr.se/upload/Tj%C3%A4nstesektorn.pdf 13:30 
18 http://www.forsakringsforbundet.com/templates/Page____311.aspx?epslanguage=SV 
19 Företagets hemsida 
20 Interndokument 2 

http://www.shr.se/upload/Tj%C3%A4nstesektorn.pdf
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2. Utgångspunkter 
 

I föregående kapitel gav vi en inblick varför vår studie är intresseväckande för dig som 

läsare. I detta avsnitt presenterar vi de utgångspunkter som vi haft i studien och förklarar 

varför vi har valt detta ämne, vår förkunskap om ämnet, vilken verklighetsuppfattning och 

vilket perspektiv vi har på studien.   

2.1 Ämnesval  

Vi började med att bolla olika idéer rörande intern marknadsföring och hur det används inom 

företag kontra den externa marknadsföringen. Vi upptäckte att det fanns många studier gjorda 

om intern marknadsföring och fann att det inom begreppet intern marknadsföring fanns 

utrymme för att göra studier mer inriktade mot delar av begreppet. Efter diskussion med vår 

handledare, samt att vi tittade igenom viss del av litteraturen kom vi in på företagets identitet 

och internt varumärkesbyggande. Vi upptäckte då att det inte finns många tidigare empiriska 

studier om företagets identitet utan mest konceptuella studier som beskriver begreppet. Vi 

fann även att internt varumärkesbyggande var ett intressant komplement till intern 

marknadsföring då det fokuserar på hur varumärket ska byggas upp internt inom företaget. På 

grund av att tidigare studier fokuserat på företagsledningen så tyckte vi att intern 

marknadsföring och internt varumärkesbyggande kunde vara intressanta ämnesområden, då 

de var relativt outforskade i koppling till personalens uppfattning. Eftersom vi båda studerat 

Service Management programmet så kändes det givet att vi skulle studera ett tjänsteföretag. 

Vi känner därför att vårt ämnesval ska bli intressant att studera.     

 

Som vi nämnde i det inledande kapitlet så har också tidigare studier främst varit konceptuella 

och fokuserat på ledningen utan att empiriska studier gjorts på personalens uppfattning, vilket 

vi anser ger tyngd till vår studie, då vi undersökt personalens uppfattningar om hur ett 

mervärde förankras och förmedlas i mötet med kunden. Alltså hur personalen uppfattar 

företagets arbete med ett nytt kommunikationskoncept.  

2.2 Syn, Glasögon och det vi visste innan 

Vad är det som gör att verkligheten ser ut som den gör? Somliga anser att verkligheten är vad 

den varit och inte påverkas av yttre omständigheter och att den verklighet som vi lever i idag 

speglas av gårdagen. Andra menar att verkligheten grundas och skapas genom människors 

interaktion och att det är varje enskild individ erfarenheter som i möten med andra människor 

skapar verkligheten
21

. Vår verklighetssyn ligger i det senare, vilket har kommit att kallas en 

hermeneutisk kunskapssyn. Detta tror vi också speglar och påverkar det sätt vi människor 

agerar i möten med andra. Kunskapssyn beskriver vilken verklighetsuppfattning forskaren har 

och hur han/hon ska kunna studera verkligheten. Problemformuleringen är ofta baserad på den 

kunskapssyn som forskaren har.
22

 Hermeneutisk kunskapssyn är den kunskapssyn som vi i vår 

studie mest identifierar oss med. Den handlar om tolkning av sociala kontexter
23

 
24

. Vi vill 

skapa en förståelse om personalens uppfattning av försäkringsbolaget alltså deras verklighet. 

Hermeneutik handlar om att skapa en förståelse om det som studeras via de tolkningar 

                                                
21 Norén. L, Tolkande företagsekonomisk forskning (1995), Studentlitteratur, Lund, s. 171 
22 Johansson Lindfors. M-B, Att utveckla kunskap(1993), Studentlitteratur, Lund, s. 10,25 
23 Halvorsen.K, Samhällsvetenskaplig metod (1992), Studentlitteratur, Lund, s.14 
24 Eriksson, L-T och Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera 7 uppl,(2001), Liber ekonomi, 

Malmö s. 221-222 
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forskaren gör
25

 
26

. Vi menar därför att det som våra respondenter tar med sig in i intervjun, 

alltså känslor, perspektiv och erfarenheter kan ha betydelse för hur denne ställer sig till våra 

frågor. För som vi nämnt så anser vi att människor för med sig olika känslor, perspektiv och 

erfarenheter in i möten med andra människor. Likväl som respondenten tar med värderingar 

in i mötet med forskaren, så är de tolkningar vi som forskare gör en förlängning av de 

värderingar, den förståelse vi har och vår samlade erfarenhet. Det är som vi ser det därmed 

oundvikligt att detta kan tänkas påverka resultatet av ett möte, men också samtidigt det sätt 

som vi anser att verkligheten skapas.  

 

Halvorsen liknar perspektiv med vilka glasögon forskaren har på sig vid sin studie.
27

 Vilket 

perspektiv vi som författare har kommer att påverka vilken verklighet vi kommer att se i vår 

studie.
28

 
29

 Forskaren ska tydliggöra på vilken nivå studien görs, ett exempel är individnivå 

eller gruppnivå. Ibland vid studier när ett urval görs kan olika nivåer kombineras.
30

 Vi 

kommer att studera personalen som grupp i vår studie. Då vi söker förståelse och ska tolka 

verkligheten i försäkringsbolaget ur ett ledningsperspektiv utifrån personalens uppfattning är 

det troligt att våra egna värderingar kommer att inverka på vår uppfattning av verkligheten i 

försäkringsbolaget. Bryman och Bell beskriver värderingar som något vilket reflekterar en 

persons personliga åsikter och känslor
31

. Vi tror också att våra värderingar som forskare är 

färgade av vår erfarenhet både av försäkringsbranschen som försäkringstagare men också av 

att vi studerar fjärde året på Service Management utbildningen, där vi lärt oss att se till flera 

olika perspektiv och att kritiskt granska sakers betydelse. Vi tror därför att våra värderingar 

ofrånkomligt påverkat oss dels i vårt ämnesval men också vårt perspektiv då det speglar vårt 

intresse. Likväl kan de tolkningar som vi gör av respondenternas svar spegla de åsikter och 

kunskaper som vi har om ämnet och det undersökta företaget.  

 

Vi har som många andra studier ett företagsledningsperspektiv, men istället för att göra 

intervjuer med ledningen eller experter vilket tidigare studier haft som underlag, så har vi valt 

att intervjua personalen, för att skapa en förståelse av deras uppfattning om företaget och det 

nya kommunikationskonceptet ”socialt ansvarstagande”. Vi vill poängtera att vi inte har för 

syfte att studera individens uppfattning utan vi vill skapa en förståelse av personalen som 

grupp och deras uppfattning av företaget.  Det kan därför finnas en risk att den enskildes 

mening inte helt överensstämmer med gruppens och att det kan finnas fler grupper inom 

organisationen som i det stora hela kan ha inverkan på hur företaget uppfattas som helhet. 

 

Vi anser att den anställdes känslor och uppfattningar kan ha betydelse i en studie om hur den 

uppfattar sitt företag.  Eftersom vi är ute efter personalens egna tolkningar av företagets 

verklighet och att verkligheten är en social konstruktion, så har vi utgått ifrån att människor är 

olika och den kunskap vi besitter är något som skapas i interaktioner mellan människor. Dessa 

interaktioner kan vara av mer teoretisk karaktär som exempelvis föreläsningar eller av 

praktisk karaktär där kunskap skapas av att göra saker. Det är alltså så att människorna själva 

knyter den kunskap som finns, och i många sammanhang finns det inga belägg för att den  

 
                                                
25 Arbnor I, Bjerke B, företagsekonomisk metodlära andra uppl,(1994), Studentlitteratur, Lund, s. 62-63 
26 Eriksson, L-T och Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera 7 uppl,(2001), Liber ekonomi, 

Malmö s. 223 
27 Halvorsen.K, Samhällsvetenskaplig metod (1992), Studentlitteratur, Lund, s. 37 
28 Eriksson, L-T och Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera 7 uppl,(2001), Liber ekonomi, 

Malmö, s .55 
29 Halvorsen.K, Samhällsvetenskaplig metod (1992), Studentlitteratur, Lund, s.38 
30 Bryman. A, Bell. E, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005), Liber ekonomi, Malmö,  s.78-79 
31 Ibid. s.42 
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kunskap som frambringas påverkas av en yttre verklighet
32

. Vi är av den åsikten att det är de 

personliga egenskaperna och den matchning som man får med olika människor som påverkar 

utgången av ett möte mellan olika individer. Bägge sidor tar med sig erfarenheter och kunskap 

in i mötet och ibland uppkommer ett utbyte av kunskap ibland inte. Vi anser därför att det är 

naturligt att olika människor uppträder olika, till exempel i en intervjusituation. Vi menar 

därför att den information och sedermera förståelse som framkommer i mötet med en 

respondent blir ett resultat av hur bägge parter uppfattar situationen samt den kunskap som de 

för med sig in i mötet.  

 

Förförståelse är till studien relevant kunskap som forskaren har innan studien börjar.
33

 Ur ett 

hermeneutiskt perspektiv är det svårt att beskriva vad förståelse är eftersom helheten av det 

som vi vill förstå är beroende av den förförståelse vi har om de enskilda delarna av det som 

studeras. Å andra sidan så måste det finnas en förförståelse av dessa enskilda delar i det man 

studerar för att kunna förstå helheten i sammanhanget. Det finns därför en samverkan mellan 

de enskilda delarna och helheten som tillsammans skapar helhetsförståelsen.
34

 Ur ett 

hermeneutiskt perspektiv kan förförståelsen påverka studien då det är svårt att ignorera den. 

Det blir därför viktigt i sammanhanget att vara medveten om sin förförståelse och inte låta den 

påverka studien i allt för stor omfattning.
35

 Vi menar genom att försöka läsa av situationen 

och de människor man möter så kan man välja att visa eller att inte visa vilken förförståelse 

man har. Som forskare bör det däremot finnas en medvetenhet om att saker och ting kan 

påverka situationer till exempel våra värderingar.  

 

Johansson Lindfors menar att det finns förstahandsförförståelse som kommer genom praktiska 

erfarenheter medan andrahandsförförståelse kommer via teoretiskt material som böcker och 

vetenskapliga artiklar.
36

 Vi har båda studerat Service Managementprogrammet och kurser i 

marknadsföring och har därigenom fått en andrahandsförförståelse om marknadsföring i 

tjänsteföretag och därigenom en viss förförståelse av intern marknadsföring som är en viktig 

del av marknadsföringen hos tjänsteföretag. Vi har ingen förstahandsförförståelse då ingen av 

oss praktiskt har arbetat med intern marknadsföring. Vi har heller ingen specifik förförståelse 

om försäkringsbolaget eller hur personalens arbete ser ut innan studien startar. Darmer och 

Freytag menar att den förförståelse som författarna har påverkar studien eftersom den kan 

hjälpa författarna att komma fram till en struktur hur studien ska göras
37

. Förförståelsen 

påverkar också vilket eller vilka problemområden som forskaren vill skapa förståelse om
38

. I 

vår studie stämmer det till viss del eftersom vår förförståelse om marknadsföring och 

tjänsteföretag generellt, påverkade vårt val av problemområde. Detta menar vi skulle kunna 

betyda att vi tar oss an uppgiften att skriva med ”rena ögon och öron”, det vill säga utan några 

förutfattade meningar om företaget och deras situation. Detta anser vi komplicerat eftersom vi 

tagit med oss personliga erfarenheter och värderingar i våra tolkningar. 

                                                
32 Norén. L, Tolkande företagsekonomisk forskning (1995), Studentlitteratur, Lund, s. 76 
33 Johansson Lindfors. M-B, Att utveckla kunskap(1993), Studentlitteratur, Lund, s. 76 
34 Eriksson, L-T och Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera 7 uppl,(2001), Liber ekonomi, 

Malmö, s. 54-55 
35 Johansson Lindfors. M-B, Att utveckla kunskap(1993), Studentlitteratur, Lund, s. 79 
36 Ibid. s. 76 
37 Darmer P, Freytag P V, Företagsekonomisk undersökningsmetodik,svensk utgåva (1995) Studentlitteratur, 

Lund, s.36 
38 Eriksson, L-T och Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera 7 uppl,(2001), Liber ekonomi, 

Malmö, s 222-223 
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2.3 Förfarande 

I en deduktiv studie utgår forskaren från teorier som han eller hon sedan testar på verkligheten 

för att se om det överrensstämmer. En induktiv studie utgår från det insamlade materialet från 

det som studeras i studien. Detta material omvandlas därefter till teori.
39

 
40

 
41

 
42

 
43

 
44

 Induktiva 

studierna är ofta sammankopplade med den hermeneutiska kunskapssynen.
45

 Enligt Halvorsen 

är det få studier som håller sig inom ramarna helt för en induktiv eller deduktiv studie.
46

 Det 

går att göra studier som kombinerar induktiva och deduktiva studier
47

 och detta kallar 

Johansson Lindfors för den gyllene medelvägen där forskaren beroende på sin kunskapssyn 

varvar teori och empiri.
48

 Vår studie kan kopplas till det sist nämnda, eftersom vi har en 

hermeneutisk kunskapssyn så kommer vi att utgå från teori som vi sedan använder för att 

tolka och förstå verkligheten. För att öka förståelsen av den verklighet vi studerar så 

återvänder vi till teorin för att lägga till eller ta bort. De teorier som vi utvecklat efter 

intervjuerna har berört identiteter inom företaget. Efter intervjuerna gick vi tillbaka till teorin 

för att utveckla vårt resonemang kring corporate- och organizational identity i teorikapitlet 

eftersom det var visade sig vara mer komplext än som vi först beskrev det.  Kvalitativa studier 

brukas också när en forskare vill skapa förståelse om ett ämne och samlar därför en stor 

mängd information från ett fåtal respondenter.
49

 
50

 Kvalitativa studier sammankopplas ofta 

med induktiva studier.
 51

 
52

 
53

 Vi har valt en kvalitativ metod då vi har en hermeneutisk 

kunskapssyn och vill skapa en förståelse för personalens uppfattning av företaget. Vi vill även 

att studien ska kunna ge nya infallsvinklar till forskningen angående varumärkesbyggande och 

identitet inom företaget. 

 

Vi har samlat teorier främst om företags identitet, intern marknadsföring och internt 

varumärkesbyggande. Eftersom dessa teoretiska områden är breda och det inte finns någon 

tydlig gräns vad som avskiljer de olika teoretiska områdena så har vi bollats fram och tillbaka 

i denna djungel av sammanhängande teoriområden. Först använde vi teorier kring identiteter 

hos företag. Dessa förklarade dock inte hur identiteter skapas hos personalen utan var mer av 

konceptuell karaktär, det vill säga de förklarade mest begreppet corporate identity. Vi 

studerade också organizational identity från organisationslitteraturen och såg sedan på 

förhållandet mellan dessa två begrepp. Men hur uppkommer dessa identiteter hos personalen? 

Intern marknadsföring och internt varumärkesbyggande är strategier som företagsledningen 

använder sig av för att internt få personalen att förstå vilka värderingar som finns inom 

företaget och vad varumärket står för. Den interna kommunikation ansåg vi som viktig inom 

både intern kommunikation och internt varumärkesbyggande och blev också ett teoriområde 

                                                
39 Rienecker. L och Jörgensen. P S, Att skriva en bra uppsats (2002), Wallin och Dalholm boktryckeri AB, Lund, 

s. 160 
40 Backman.J, Rapporter och uppsatser (1998), Studentlitteratur, Lund, s. 48 
41 Halvorsen.K, Samhällsvetenskaplig metod (1992), Studentlitteratur, Lund, s.15,45 
42 Arbnor I, Bjerke B, företagsekonomisk metodlära (1994), Studentlitteratur, Lund, s.108 
43 Johansson Lindfors. M-B, Att utveckla kunskap(1993), Studentlitteratur, Lund, s. 55-59 
44 Eriksson, L-T och Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera 7 uppl,(2001), Liber ekonomi, 

Malmö, s. 220 
45 Johansson Lindfors. M-B, Att utveckla kunskap(1993), Studentlitteratur, Lund, s. 55-59 
46 Halvorsen.K, Samhällsvetenskaplig metod (1992), Studentlitteratur, Lund, s. 79 
47 Eriksson, L-T och Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera 7 uppl,(2001), Liber ekonomi, 

Malmö, s. 200 
48 Johansson Lindfors. M-B, Att utveckla kunskap(1993), Studentlitteratur, Lund, s. 59-60 
49 Halvorsen.K, Samhällsvetenskaplig metod (1992), Studentlitteratur, Lund, s. 82 
50 Darmer P, Freytag P V, Företagsekonomisk undersökningsmetodik. Studentlitteratur (Sv. utgåva 1995) s. 125 
51 Backman.J, Rapporter och uppsatser (1998), Studentlitteratur, Lund, s. 48 
52 Johansson Lindfors. M-B, Att utveckla kunskap(1993), Studentlitteratur, Lund, s. 59-60 
53 Bryman. A, Bell. E, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005), Liber ekonomi, Malmö, s. 297  
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vi använde oss av för att skapa en förståelse hur identiteter formas inom ett företag. Vi 

använder också teorier som beskriver hur företag bör göra och hur personalen kan påverka 

och motiveras inom ett företag. Vi kommer att använda teorier som främst riktar sig mot vad 

företagsledningen bör göra och se om dessa föreställningar stämmer mot personalens 

uppfattning. I detta är vi mera deduktiva i vårt angreppssätt, men det är oklart om det är så lätt 

att bara genomföra det som teorin säger och överföra det på verkligheten. Här är vi mer 

induktiva i vårt angreppssätt eftersom vi tror att det finns skillnader mellan den syn som 

litteraturen presenterar och hur personalen uppfattar företaget. Vi vill därför se på skillnaden 

mellan företagsledningen intentioner som direkt kan appliceras till de teorier vi använder och 

personalens uppfattningar. Här tror vi att teorierna inte räcker till för att förklara situationen i 

företag som vi ser det. I detta är vi alltså mer induktiva och försöker skapa en förståelse av 

personalens uppfattning.   

 

Det är därmed främst genom en omfattande genomgång av närliggande ämnen om de 

förstnämnda som vi vandrat framåt i vår teoretiska genomgång. Utifrån tidigare forskning 

som gjorts inom dessa teoretiska områden har vi kunnat utröna nyckelbegrepp som är 

gemensamma och har betydelse för uppfattningen om företag och dess varumärke. De 

nyckelbegrepp som främst kommer att diskuteras senare i teorikapitlet och underlätta för vår 

förståelse av verkligheten i försäkringsbolaget är Corporate Identity, värderingar, varumärke, 

mervärde, intern kommunikation och personalens roll. Som nämnt kommer flera begrepp från 

varandra och har som vi anser en inbördes betydelse för en övergripande förståelse för hur 

personalens uppfattningar om företaget har en betydelse för hur värderingar och mervärden 

sprids internt. Tidigare studier har visat på vikten av att bygga upp företaget inifrån vad gäller  

kommunikation och varumärke etc, men har riktat mindre fokus till personalens uppfattning 

av hur ett varumärke byggs upp internt.  

2.4 Sekundärkällor 

Sekundärt material är information som har samlats in tidigare med ett annat syfte och kan 

exempelvis vara informationsblad om företaget eller tidigare forskning som rör de teoretiska 

områdena av studien.
54

 Sekundär litteratur hjälper till att tolka, förstå de teoretiska områdena 

som rör studien och är samtidigt ett stöd för studiens genomgående problematisering.
55

 De 

sekundärkällor vi använt oss av är informationsmaterial och protokoll från företagsledningens 

workshops för att få en bakgrund till företaget. Problemet med bakgrundsmaterial är att det 

oftast inte är särskilt objektivt. Vi ska dock inte analysera informationsmaterialet så vi anser 

inte att dessa ska påverka studien mer än att den gett oss lite bakgrundsinformation. Med 

protokollen från företagsledningens workshops blir det lite annorlunda då vi ska använda 

dessa som empiriskt material. Vi har använt dessa främst för att se vad ledningen har för mål 

angående arbetet med företagets nya koncept. Dessa protokoll bör vi granska kritiskt eftersom 

syftet med dessa protokoll inte var ämnat för vår studie. Detta stämmer med Halvorsen som 

menar att sekundär processdata som det är i detta fall ska granskas kritiskt
56

. Protokollen rör 

dock ämnen som är direkt relaterade till ämnet gällande vår studie och har därför mycket 

användbar information. 

 

De sekundärkällor som vi använder oss av i vår teoretiska referensram rör som vi nämnt 

tidigare studier om corporate identity, intern marknadsföring och internt 

varumärkesbyggande. Dessa tre var också nyckelord som vi använde oss av när vi sökte 

                                                
54 Arbnor I, Bjerke B, företagsekonomisk metodlära (1994), Studentlitteratur, Lund, s. 241, 245, 304 
55 Rienecker. L och Jörgensen. P S, Att skriva en bra uppsats (2002), Wallin och Dalholm boktryckeri AB, Lund 

s.135-137 
56 Halvorsen.K, Samhällsvetenskaplig metod (1992), Studentlitteratur, Lund, s. 72-73 
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vetenskapliga artiklar i databaserna Emerald och Business Source Premier. Efter dessa sökte 

vi också på internal communication, added value och service encounter. Vi lade också till 

service i vissa sökningar för studier gjorda på serviceföretag. Vidare gjorde vi sökningar på 

vissa författare som Balmer och de Chernatony för att få fram andra studier de gjort. Detta 

gjordes med bakgrund av att dessa författare skrivit mycket om corporate identity respektive 

internt varumärkesbyggande, vilket vi ansåg som en god grund i vår teoretiska referensram. 

De artiklar vi använder oss av är förhandsgranskade innan de publicerats.  

 

Vi har även använt böcker och artiklar som rör hur företagskultur kan studeras inom ett 

företag samt hur kunders associationer till ett varumärke kan identifieras. Vi har lånat idéer 

från dessa teoriområden för att kunna utveckla en frågemall som ska hjälpa oss att förstå och 

tolka personalens uppfattning om företaget. När organisationskultur studeras, ligger 

problematiken i att forskaren inte kan ställa direkta frågor om vilken organisationskultur 

företaget har. Vi anser att studier av företagsidentitet har en liknande problematik. 

Associationer om varumärken är ofta undermedvetna och för att komma åt denna information 

från personalen, använde vi oss av fria associationer. Detta kommer vi att diskutera vidare i 

kapitlet studiens praktiska genomförande. Den teori som vi använder oss av rörande 

nyckelbegreppen har främst ett företagsledarperspektiv och vi anser att dessa teorier också 

kan användas på personal då de beskriver personalens roll och hur viktig personalen är i 

arbetet med att förmedla mervärdena. Hur personalen uppfattar företaget kontra det arbete  

som företaget gjort för att förankra kommunikationskonceptet ”socialt ansvarstagande” och 

identitet. Vi diskuterar också de olika teorierna och begreppen i förhållande till varandra.  

 

Två vanliga problem med att använda sekundära källor är om de är tillförlitliga och om det 

går att jämföra med det syfte som den nya studien som ska göras har
57

. Vi ser dock inga 

problem med tillförlitligheten i de sekundärkällor vi använder. Däremot så kan överförandet 

av teorier från tidigare studier vara riskfyllt för vår studie eftersom tidigare studier haft andra 

syften och där intervjuer gjorts med ledningen eller experter inom varumärkesbyggande.

                                                
57 Arbnor I, Bjerke B, företagsekonomisk metodlära (1994), Studentlitteratur, Lund, s. 241 
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3. Identiteter och varumärkesbyggande i litteraturen  
 

Studien teoretiska referensram bygger på nedanstående modell. Modellen som vi konstruerat 

för att underlätta läsningen av teorikapitlet har sin utgångspunkt i befintlig forskning och 

innefattar en rad nyckelbegrepp och hur dessa relaterar till varandra. Teorierna är främst 

riktad till hur företagsledningen bör gå tillväga.  

 

3. 1 Inledning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figur 1  
 

Som modellen visar så samverkar värderingar och identitet med varandra. Företagets interna 

marknadsföring(IM) och internt varumärkesbyggande(IV) blir då centrala begrepp vilka 

verkar som strategier för att bygga upp identiteten och varumärket internt. Modellen visar 

också att det inom ett företag finns en rad olika begrepp som påverkar varandra och har en 

inbördes betydelse. När identiteten, värderingarna och varumärket är integrerade blir det 

viktigt att förmedla och förankra dessa samt dess mervärde inom företaget. Därmed är den 

interna kommunikationen till och mellan personal betydelsefull. Vi kommer här att presentera 

nyckelbegreppen för att läsaren ska få en inledning till teorikapitlet där begreppen kommer att 

diskuteras mer ingående.  

 

Corporate identity är den identitet företaget visar ut mot kunden
58

 och den ska på så vis prägla 

hela företaget och synas i företagets olika möten med både intressenter och kunder.
59

 

Värderingar bygger på ett företags kärnvärden och sammanfattar identiteten och varumärket 

samtidigt som den styr riktningen på kommunikationen och personalens agerande.
60

 Eftersom 

identitet och värderingar inom ett företag är så nära kopplade till varandra så har det betydelse 

för vår studie eftersom det är grunden för hur företaget uppfattas.  

                                                
58 Stuart, S. (2002). “Employee Identification with the Corporate Identity”, Int. Studies of Mgt & Org, Vol. 32, 

No 3, s. 28-44. 
59 Topalian.A. (2003) ”Experienced reality: The development of corporate identity in the digital area, European 
Journal of Marketing, Vol. 37 No. 7/8,  s.1119-1132. 
60

 Urde, M. (2003). “Core value-based corporate brand building”, European Journal of Marketing, Vol. 37 No. 

7/8, s. 1017-1040. 
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För att ett företag skall lyckas på den externa marknaden måste de först också vara 

vägvinnande inom organisationen
61

, med andra ord bygga upp en förståelse för företaget 

internt. Det är här den interna marknadsföring kommer in och Papasolomou och Vrontis 

menar att intern marknadsföring fyller en viktig roll när det gäller att bygga upp och leverera 

ett varumärke i servicesektorn
62

. Tansuhaj menar att intern marknadsföring ska underlätta för 

företaget att rekrytera, utbilda och utveckla personalen.
63

 Via intern marknadsföring kan 

företaget framställa hur personalen ska möta sina kunder. Lyckad intern marknadsföring kan 

därmed leda till en serviceinriktad personal som har en ökad förståelse för sin roll som 

företrädare för företaget. När personalen har den insikten har den förstås en positiv inverkan 

på de externa kontakterna med marknaden.
64

 I litteraturen har internt varumärkesbyggande ett 

liknande syfte som intern marknadsföring men med ett riktat fokus på att bygga upp 

företagets varumärke. 

 

Internt varumärkesbyggande hjälper företagsledningen att förankra varumärket hos 

personalen. Detta ska förhoppningsvis leda till engagerad personal som förstår nyttan i det de 

gör. Företaget ska ha klara värderingar som ska översättas till ett visst agerande hos 

personalen. Personalen bör därför få en chans att berätta sina upplevelser i det dagliga arbetet 

med kunderna. Det är även bra om de olika avdelningarna är medvetna om hur de andra 

arbetar och hur de kan underlätta varandras arbeten.
65

, vilket också Punjaisiri och Wilson 

menar och tillägger att internt varumärkesbyggande ger riktlinjer hur de anställda ska agera i 

kundmöten för att leverera varumärket.
66

 Ett varumärke skapar ett uppfattat mervärde hos 

konsumenten som inte är direkt relaterat till en produkts attribut.
67

 Mervärden är till för att 

förstärka kundens upplevelse av mötet med företaget och dess produkter eller tjänster. 

Mervärden är på så vis kopplat till de fördelar som kunderna upplever att företaget har och 

dessa upplevelser kan vara förenade med en produkts funktion eller som ett ”ogreppbart” 

värde på ett mer känslomässigt plan
68

. Skapandet av ett mervärde är inte bara till för kunderna 

utan har även en betydelse för personalen och kan underlätta rekryteringsarbetet.
69

 Vi menar 

att om personalen känner ett mervärde för sitt företag så underlättar det också för dem att 

leverera ett mervärde i sitt dagliga arbete. Vi ser att intern marknadsföring och internt 

varumärkesbyggande först och främst ska förankra värderingar, identitet och varumärket i 

företaget. Vi vill också påpeka att i de fall där personalen kan leverera företagets värderingar 

                                                
61 Papasolomou-Doukakis, I. (2003). “Internal Marketing in the UK Retail Banking Sector: Rhetoric or 

Reality?”, Journal of Marketing Management, Vol. 19, s. 197-224.  
62 Papasolomou, I., Vrontis, D. (2006). “Using internal marketing to ignite the corporate brand: The case of the 

UK retail bank industry”, Journal of Brand Management, Vol. 14, No. 1/2, s. 177-195. 
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och marknadsföra varumärket i sina kundmöten, så ökar också chansen för att kunden ska 

känna ett mervärde i sina kontakter med företaget.  

 
I arbetet att förankra värderingar, identitet och varumärket inom företaget behövs förstås en 

intern kommunikation. Papasolomou-Doukakis framhäver att intern kommunikation är viktigt 

om företag ska lyckas med den interna marknadsföringen
70

, vilket utvecklas av Chong som i 

synnerhet påpekar den personliga kommunikationen mellan ledning och personal som den 

kommunikation som anses mest betydelsefull.
71

 Det är just denna kommunikation som vi tror 

komplicerar situationen i ett serviceföretag där kundkontakterna är fördelade på flera 

avdelningar med olika syften. Varför tjänsteföretag bör ha utvecklade system för 

kommunikationen samt hur dessa bör fungera kommer därför också att diskuteras senare i 

teorikapitlet. 

 

Vi har i denna teoretiska inledning beskrivit de begrepp som vår studie bygger på, vi kommer 

nu att mer ingående att diskutera dessa i förhållande till varandra och dess roll i den interna 

processen. 

 

3.2 Identitet  
Identitet är ett centralt begrepp att diskutera inom internt varumärkesbyggande och intern 

marknadsföring. Identitet finns att urskilja på olika nivåer och i litteraturen beskrivs 

organizational identity och corporate identity. Organizational identity används främst inom 

organisationsforskning och försöker förklara vem företaget är medan forskningen inom 

marknadsföring fokuserar på vad företaget är och detta är dess corporate identity.
72

 

Organizational identity bygger på de värderingar som företaget som helhet tror på och 

identifierar sig med, alltså vem företaget är och vad företaget vill stå för
73

 och kommuniceras 

genom personalens agerande.
74

 Corporate identity är däremot främst det som företaget visar ut 

mot marknaden.
75

 Corporate identity är symboler som exempelvis slogans som får 

representera företaget och kommuniceras via reklam.
76

 Corporate identity handlar följaktligen 

om företagens verklighet alltså vad företaget är, dess företagsstrategi, historia, produkt-

portfölj, räckvidd, typer av produkter och tjänster samt dess kommunikation och rykte.
77

 
78

 

Corporate identity kan därför ändras på grund av förändringar på marknaden.
79

 Det måste 

vara väldigt svårt för ett företag att förändra sin identitet, eftersom det tar lång tid att skapa 
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den. Är därmed identitet något som ledningen kan gå in och förändra? Problem kan också 

uppstå när corporate identity inte överensstämmer med organizational identity. Företag bör 

därför sträva efter att deras corporate identity och organizational identity överensstämmer för 

att ge personalen rätt signaler och budskap om vad företaget står för. Annars kan personalen 

få svårt att uppfatta vilken av de två identiteterna de ska identifiera sig med, vilket också kan 

medföra svårigheter för personalen att förmedla identiteten till kunden.
80

 Vidare så tillägger 

Topalian att corporate identity bör ha betydelse för alla anställda i företaget, varpå det blir 

viktigt att de förstår och tar till sig corporate identity för att kunna förmedla den till kunden. 

Det tar lång tid att bygga upp en corporate identity med positiva associationer och företaget 

bör därför ha en övergripande plan hur den ska synas i företagets olika möten med 

kunderna.
81

  

 

Det finns litteratur som grävt lite djupare i ämnet och vill framhäva att i corporate identity så 

innefattas också actual-, communicated-, concived-, desired- samt ideal identity. Ett företags 

actual identity utgör dess attribut såsom ledarskapet, strukturen och de aktiviteter företaget har 

medan communicated identity är hur företaget syns i olika typer av media, både kontrollerat 

genom reklam och okontrollerat genom ”word-of-mouth”. Concived identity är företagets 

uppfattning hos intressenter. Ideal identity utgörs av företagets ultimata position, vilket styrs 

av externa faktorer. Företagets desired identity är visionen hos företagsledningen vilket liknar 

ideal identity men grundar sig mer på ledningens personliga uppfattningar.
82

 Detta spär som 

vi ser det på mångfaciteten i begreppet corporate identity och vidare bekräftar att ett företag 

har olika identiteter. När någon av dessa identiteter inte stämmer överens med varandra menar 

Balmer att det kan uppstå problem
83

. 

 

Corporate identity är på så vis en del av en process som byggs upp inom organisationen och 

som bör förankras hos personalen. Den bör fungera som en grund för att tydliggöra och 

kommunicera det företaget står för externt. Betydelsefullt här är också att den identitet som 

framställs är dynamisk och kan utvecklas i takt med företaget och därmed representera de 

värderingar företaget har.
84

 Vi kan därför se att ett företags corporate identity får inverkan på 

hur ett företag strategiskt framställs både externt och internt.  

 

Som vi kommer att beskriva senare så grundläggs den externa servicekvalitén i möten inom 

företaget. Vidare så diskuteras också företagets rykte i litteraturen som nära relaterat till 

identiteten. Ett företags rykte kan därmed vara ett verktyg i differentieringsarbetet. Denna syn 

på hur ett företags identitet kan bestämmas hos personalen samt hur det upplevs fungera i 

teorin uppfattar vi i många fall som förenklad, då den ger en begränsad bild av hur arbetet 

med att förankra en gemensam identitet internt fungerar i praktiken, om det överhuvudtaget är 

möjligt, då människor är väldigt olika. Detta kan också göras gällande på personal i olika 

arbetsgrupper som arbetar under olika förutsättningar. Vidare så kan personalen präglas av 

deras arbetsuppgifter och kundmöten. 
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Att differentiera företaget genom rykte kan vara bra för att skapa konkurrensfördelar men det 

är samtidigt en komplicerad process. Ett gott rykte hjälper företaget att skapa både ett 

intellektuellt och emotionellt förhållande till personalen och andra intressenter då det 

reflekterar företagets strategi, kultur och värderingar.
85

 Som vi ser har värderingar betydelse 

för både företagets identitet och rykte. Vi kommer därför att diskutera värderingar i nästa 

stycke. 

 

3.3 Värderingar 
Ett företags värderingar bygger på dess kärnvärden, alltså grunden till ett företags vision. 

Kärnvärden bör vara dynamiska för att kunna anpassas till förändringar på marknaden. De är 

grunden i allt varumärkesbyggande både internt och externt då de sammanlänkar företagets 

vision, mening, värderingar, position och kommunikation. Det är dessa kärnvärden som 

sammanfattar identiteten av varumärket och bör styra riktningen på kommunikation och 

agerande hos personalen. Personalens agerande bör således matchas med företagets 

kärnvärden så att ett enat budskap både internt och externt skall kunna upprätthållas. 

Kärnvärden behöver inte vara unika men det är viktigt att de uppfattas som det samt att de ger 

ett mervärde både för personal och för kund. Ett företags kärnvärden bör därför hela tiden 

utvecklas och anpassas till kraven både internt och externt. Samtidigt bör dessa kärnvärden 

vara konsekventa för att skapa trovärdighet.
86

 Här blir det lite otydligt i den befintliga 

litteraturen. Hur ska företag kunna ha dynamiska kärnvärden som ska anpassas till krav och 

samtidigt vara konsekventa? Vi anser att detta kan vara ett av problemen som gör att företaget 

får en otydlig identitet inom företaget.  

 

Att som företag försöka ändra sina värderingar och skapa nya är väldigt svårt och kan skapa 

problem. Nya värderingar inom företaget som visas ut mot marknaden kan göra att personalen 

får svårt att identifiera sig med den egentliga identiteten av företaget. Om personalen har svårt 

att identifiera sig med företagets värderingar leder detta till att företagets identitet blir mindre 

tydlig ut mot kunden.
87

 Här ser vi kopplingen mellan värderingar och företagets identitet. 

Värderingarna är en del företagets identitet. Nya värderingar kan ses som en del av företagets 

corporate identity medan de tidigare värderingarna är mer sammankopplade till företagets 

organizational identity och det är här vi anser att problemet uppstår med en otydlig identitet 

hos personalen.  

 

Hos tjänsteföretag är motiverad personal och ett starkt varumärke två viktiga 

konkurrensfördelar. För att bygga ett starkt varumärke behöver företaget bland annat skapa en 

förståelse för värderingarna som finns inom företaget och informera personal som möter 

kunden vad företaget vill förmedla. Detta underlättar för personalen att kunna ge en bra 

service och förmedla företagets värderingar till kunderna och i längden skapa den position 

företaget vill ha på marknaden. Företaget har då en bra grund att bygga sitt varumärke på. 
88

 
89
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Företag bör ha en intern process där varumärket byggs upp så att personalen har en 

uppfattning om vad varumärket och företaget står för. En fungerande intern process kan vara 

ett hjälpmedel för att öka förståelsen för värderingarna och deras betydelse i mötet med 

kunden. Dessa värderingar ska kunna uttryckas i nyckelord som kan överföras till det dagliga 

arbetet.
90

 
91

 
92

 Detta är svårt att åstadkomma eftersom värderingar kan skilja mellan 

avdelningar samt att det är något som tar tid att ändra på, vilket försvårar arbetet med att 

förankra dem hos personalen.
93

 Tjänsteföretag som har olika avdelningar med kundkontakt 

kan som det nämns i litteraturen ha olika värderingar. Problemet här ligger i att det blir svårt 

för företaget att förankra företagets gemensamma värderingar hos personalen på de olika 

avdelningarna då de på varje avdelningen kan finnas flera olika egna värderingar. Kan 

ledningen verkligen bestämma företagets värderingar? Speglas inte de av personalens 

värderingar? 

 

Värderingar sprids ofta inom företaget via skriftlig och muntlig kommunikation. Exempel på 

detta kan vara workshops, listor med värderingar, företagstidningar, utbildningsdagar och 

interna datasystem.
94

 Det bör vara en dialog om vilka värderingar företaget ska stå för 

tillsammans med personalen. Ledningen bör vara med på workshops för att visa att det är 

viktigt med företagets värderingar. Feedback blir därför mycket viktigt mellan ledning och 

personal.
95

 
96

 Som tidigare nämnts hjälper företagets gemensamma värderingar till att bygga 

upp varumärket både internt och externt. Vi kommer därför att diskutera varumärket inom 

företaget i nästa avsnitt. 

 

3.4 Varumärke 
Ett varumärke skapar ett uppfattat mervärde hos konsumenten som inte är direkt relaterat till 

en produkts attribut.
97

 Att ha ett starkt varumärke ger en personlighet och karaktär till 

företaget. Det skapar också attityder och känslor hos personalen som kan göra dem mer 

motiverade. Så det är inte bara för kunder som varumärket är viktigt utan även för företagets 

interna kunder, alltså personalen.
98

 Urde m.fl. talar om “heritage brands” som är företag vars 

historia har stor betydelse för de värderingar och den identitet som varumärket har. Alla 

varumärken har en historia men det är inte alla som har ett kulturarv (heritage) eller som 

använder sig av det för att skapa sin identitet.
99

 Ett kulturarv kan ge konkurrensfördelar 
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eftersom det underlättar företagets positionering, men kan även tillföra trovärdighet på 

marknaden.
100

 Detta kulturarv kan som vi ser det vara en fördel för företag men kan också bli 

ett problem om ledningen vill differentiera sig med något annat än kulturarvet. Om 

kulturarvet är en del av organizational identity och detta inte överensstämmer med corporate 

identity, kan detta som vi beskrivit tidigare leda till ett problem då det kan skapa en otydlig 

identitet hos personalen. Detta eftersom det då finns två identiteter inom företaget och 

personalen vet inte vilken de ska identifiera sig med samt förmedla till kunden.   

 

Gapp och Merrilees menar att om ett företag ska lyckas med sina marknadsföringsaktiviteter 

måste de inse att varumärkesbyggande är något som bör arbetas med både internt och 

externt.
101

 Varumärkesbyggande har kommit att bli ett mer utvecklat koncept då det nu inte 

bara gäller enskilda produkter utan att hela företaget ska skapa ett ”rykte”.
102

 Enligt Gray kan 

tjänsteföretag vinna på att marknadsföra företaget eller varumärket som en helhet istället för 

enskilda tjänster.
103

  

 

Varumärkesbyggande av företag skiljer sig från varumärkesbyggande av produkter eftersom 

arbetet med varumärket sker på företagsnivå och företaget som helhet medan 

varumärkesbyggande av produkter fokuserar på enskilda produkter. Varumärkesbyggande i 

ett företag härstammar dock från varumärkesbyggande av produkter och har liknande mål då 

de två processernas syfte är att differentiera produkten eller företaget.
104

 

Varumärkesbyggande i ett serviceföretag fyller ett flertal syften. Först så verkar det som ett 

kommunicerande verktyg av ett varumärkes värderingar, men också som ett 

differentieringsinstrument gentemot konkurrenter. Ett starkt företagsvarumärke ger ett 

mervärde av företaget och för dess intressenter. Så genom att etablera ett företagsvarumärke 

så kan företag skilja sig i medvetandet hos deras intressenter. Detta blir då viktigt för 

tjänsteföretag då deras produkter i många fall är ogreppbara och svåra att demonstrera.
105

  

 

Servicevarumärkesbyggande handlar till stor del om att få till ett konsekvent agerande inom 

företaget och i mötet med kunden för att skapa en bra helhetsbild av varumärket
106

. 

Framgångsrika serviceföretag har också ett internt perspektiv och ser därför personalen som 

en viktig resurs för skapandet av varumärket och för att bygga upp bestående relationer med 

sina kunder. Följdriktighet och ett helhetstänkande blir på så vis två av de mest betydelsefulla 

delarna i service varumärkesbyggande och här kommer även ett företags värderingar in. Ett 

serviceföretags värderingar bör därför på ett konsekvent sätt synas i ett tjänsteföretags möten 

med interna och externa intressenter.
107
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Ett företagets värderingar är som vi tidigare beskrivit, det som sammanfattar identiteten av 

varumärket och de som bör styra riktningen på kommunikationen och agerandet hos 

personalen. Organizational identity kommuniceras genom personalens agerande och corporate 

identity kommuniceras genom vad företaget visar utåt i media. 

 

Tjänsteföretag löper större chans att nå framgång då personalen tror på företagets varumärke. 

Genom gemensamma värderingar inom en organisation så är det troligare att personalen 

känner sig engagerad, lojal och samhörig med företaget och dess intressenter. En kortsiktig 

lösning på detta kan uppnås genom att upprätta fungerande stödfunktioner för personalen, 

men för att nå framgång på längre sikt krävs dock att personalen har en grundlig förståelse för 

varumärket och möjlighet att stödja det på ett hållbart sätt. Detta uppnås genom att förse 

personal som möter kunder med aktuell information samt god förståelse för företagets 

varumärke genom ett fungerande internt informationssystem.
108

 Vi anser därför att det är 

viktigt att den information som personalen som sköter mötet med kunden har överensstämmer 

med både varumärket, företagets identitet samt dess värderingar. Många gånger räcker inte 

det kärnvärde ett företags varumärke för med sig utan kräver en påbyggnad i form av positiva 

associationer. Dessa associationer kan kallas mervärde. Vi skall därför i efterföljande avsnitt 

beskriva ett mervärdes betydelse för ett företag.  

 

3.5 Mervärde 
Mervärden är emotionella och funktionella fördelar som associeras till ett företag.

 
Ett 

mervärde kan på så sätt ses som något som tillför något betydelsefullt som utgör en väsentlig 

skillnad för företag, personal och kunder som tar del av mervärdet.
109

 Vidare så menar Urde 

att mervärden är de fördelar och det utbyte som kunden associerar med ett varumärke och att 

ett mervärde kan vara funktionellt, emotionellt och/eller symboliskt och är en viktig länk 

mellan den interna och externa processen.
110

 På vilket sätt de uttalade mervärdena inom ett 

företag är förankrade blir betydelsefullt. Mervärden är till för att skapa funktionella och/eller 

känslomässiga fördelar för kunden men också som ett uppfyllande av ett företags målsättning. 

Ogreppbara mervärden som går hand i hand med företagets varumärke är också mer hållbara i 

längden. De problem mervärden för med sig är dess olika betydelse för olika människor samt 

att ett företags kultur och struktur kan förhindra hur dessa mervärden skapar ett värde för 

kunden. För att personalen skall kunna förmedla dessa mervärden krävs därför fungerande 

interna system och support.
111

 

 

Personalen bör vara både intellektuellt och emotionellt engagerade i företaget för att skapa ett 

mervärde och ett starkt varumärke internt. Med intellektuellt menas hur väl de anställda 

förstår vad varumärket står för och företagets strategier. Det menas också att personalen 

förstår vilken roll de har och hur de ska jobba för att föra budskapet vidare. Med emotionellt 

engagerad menas hur engagerad personalen är i varumärket och vilka associationer de har till 

det samt hur detta styr deras vilja att nå företagets mål.
112

 Dortok menar att det gäller att få 
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110 Urde, M. (2003). “Core value-based corporate brand building”, European Journal of Marketing, Vol. 37 No. 

7/8, s. 1017-1040. 
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personalen att förstå att det finns ett mervärde som de ska leverera då det är personalen som 

levererar tjänsterna och skapar ryktet om företaget hos kunden
113

. För att identiteten, 

värderingar, varumärket och mervärdet ska kunna förankras inom företaget blir den interna 

kommunikationen en essentiell del i den interna orienteringsprocessen.   

 

3.6 Intern kommunikation 
Kommunikation är en central del om man ska lyckas med den interna marknadsföringen

114
 

och det är genom denna kommunikation personalen lär av varandra och får en ökad förståelse 

för vad de andra avdelningarna jobbar med.
115

 
116

 Upprepad intern kommunikation från 

ledningen och kommunikation mellan avdelningar blir därför viktig om den ska ha en effekt 

på personalens värderingar och beteende.
117

 Det är värdefullt för företaget att tydligt visa och 

arbeta in värderingarna som företaget har hos personalen. Här spelar den interna 

kommunikationen en viktig roll.
118

 Chong menar att företaget inte ska ha samma sorts 

kommunikation till alla sina anställda utan att det är bra om den är anpassad efter vilka 

arbetsuppgifter de anställda har.
119

 Thomson m.fl. menar att intern kommunikation kan skapa 

en emotionell förbindelse mellan företagsledningen och personalen. Om personalen känner 

sig delaktig och ser att deras arbete är viktigt kommer de att bli mer emotionellt engagerade i 

företaget. Om den interna marknadsföringen och relationsbyggandet inte fungerar kommer det 

att påverka den externa marknadsföringen och kontakten med kunden. En fokus på den 

interna kunden kan på långsikt ge ett värde till den externa kunden.
120

 Den interna 

kommunikationen i företaget bör vara en väl utvecklad tvåvägskommunikation mellan 

ledningen och personalen för att utveckla företagets rykte.
121

  

 

När ett gemensamt budskap om företagets gemensamma värderingar, identitet, varumärke och 

mervärde förankrats hos personalen via den interna kommunikationen återstår det så viktiga 

mötet med kunden. Vi kommer därför att diskutera personalens roll och servicemötets 

betydelse i ett tjänsteföretag. 
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3.7 Personalens roll 
Intern marknadsföring har som uppgift att få personalen att förstå sin roll i kundmötet samt 

förstå på vilket sätt som de kan ge service på ett bra sätt. Intern marknadsföring kan på så vis 

användas för att bygga en företagskultur runt servicekvalité och nöjda kunder. 
122

 
123

 

Kompetent personal är bättre på att tydliggöra tjänsterna och göra dem mer konkreta. 

Tillsammans med den kompetens som personalen besitter och den utbildning som de får av 

företaget kan det i förlängningen komma att förbättra servicekvalitén. Om servicekvalitén 

förbättras ökar också chanserna att kundernas uppfattning om företaget blir positiv.
124

 

Företaget bör tydliggöra den nytta som de anställda gör för kunden. Om den anställda kan se 

sin roll i kundens process med företaget kan den också se en anledning till att vara 

kundfokuserad.
125

 Vidare så diskuteras det i litteraturen att personalen ska ses som ”interna 

kunder” i företaget då de likt de externa kunderna också har behov och förväntningar på 

företaget. Genom att utbilda och informera dessa ”interna kunder” kommer det underlätta den 

externa marknadsföringen och kontakten med kunderna.
126

 
127

 Återigen anser vi att detta är ett 

förenklat sätt att se på hur utbildning överförs till praktiskt handlande och resultat. Finns det 

en garanti att personalen tillgodosett sig utbildningen och kan eller vill överföra den kunskap 

de fått i mötet med kunden? 

 

För tjänsteföretag är personalen många gånger dess viktigaste resurs och därför blir utbildning 

en central del. Personalens värderingar bör stämma överrens med företagets 

värderingar
128

eftersom kundmötande personal personifierar varumärket och företaget mot 

marknaden
129

 samt bygger upp en relation med kunden.
130

 Här kan det därmed uppstå 

problem då vi menar att människor är olika och värdesätter olika saker. Vem bestämmer vilka 

värderingar som är överordnade, och vilka kan konsekvenserna bli om de inte 

överensstämmer när ett företags värderingar förändras över tid? Vi tror att i de fall 

personalens värderingar inte överensstämmer med företagets värderingar, kan ge upphov till 

konsekvenser för hur identiteten av företaget upplevs av kunden. 

 

Det är en fördel om företaget kan bygga upp ett engagemang hos personalen gentemot 

varumärket och företaget.
131

 Neeru och Malhotra menar också att personalens engagemang 
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124 Gray, B.J. (2006). “Benchmarking Services Branding Practices”, Journal of Marketing Management, Vol. 22, 

s. 717-758. 
125 Lings, I.N., Brooks, R.F. (1998). “Implementing and Measuring the Effectiveness of Internal Marketing”, 

Journal of Marketing Management, Vol. 14, s. 325-351. 
126 Papasolomou-Doukakis, I. (2002). “Internal marketing: a means for creating a sales or marketing orientation? 

The case of UK retail banks”, Journal of Marketing Communications, Vol. 8, s. 87-100. 
127 Keleman, M., Papasolomou-Doukakis, I. (2004). “Can culture be changed? A study of Internal Marketing”, 
The Service Industries Journal, Vol. 24, No. 5, s. 121-135. 
128 de Chernatony, L., Drury, S. Segal-Horn, S. (2003). “Building a Services Brand: Stages, People and 

Orientations”, The Service Industries Journal, Vol. 23, No. 3, s. 1-21. 
129 Gray, B.J. (2006). “Benchmarking Services Branding Practices”, Journal of Marketing Management, Vol. 22, 

s. 717-758. 
130 de Chernatony, L., Segal-Horn, S. (2001). “Building on Services Characteristics to Develop Successful 

Services Brands”, Journal of Marketing Management Vol. 17, s. 645-669. 
131 de Chernatony, L., Drury, S. Segal-Horn, S. (2003). “Building a Services Brand: Stages, People and 

Orientations”, The Service Industries Journal, Vol. 23, No. 3, s. 1-21. 



Identiteter och varumärkesbyggande i litteraturen 

___________________________________________________________________________ 

 24 

påverkar kvalitén på servicemötena.
132

 Personalen har som nämnts tidigare en betydelsefull 

roll vid internt varumärkesbyggande eftersom det är de som ska leverera den service som 

företaget lovar
133

 
134

 och delvis skapas också uppfattningen av varumärket av personalens 

agerande och de beslut de tar.
135

 
136

  Det är viktigt att personalen ”lever” varumärket. Med att 

leva varumärket menas att personalen exempelvis är engagerade i varumärket samt att de har 

varumärket i åtanke när de agerar i en specifik situation.
137

  

 

Tjänsteföretag bör ha en handlingsplan som lär de anställda att vara serviceorienterade samt 

att de försöker visa hur den interna servicekvalitén påverkar hur nöjda kunderna är. 

Papasolomou m.fl menar också att det är bra om det finns en tydlig standard för god 

servicekvalité som är utvecklad av huvudkontoret och fokuserar på hur personal ska uppträda 

för att ge servicekvalité till kunden.
138

 Som vi ser det kan detta också vara ett problem, 

eftersom personalen är de som agerar i ”handlingarnas centrum” och därför rimligtvis har 

större förståelse för hur ”en slipsten skall dras” i mötet med kunden. Vi tror också att vad 

kunder uppfattar som god kvalitét kan skilja regionalt, varpå personalen borde vara mer 

involverad i utvecklingen av ”servicekvalitén. 

 

Enligt Barnes m.fl. bör serviceföretag ha en kundfokus och skapa en miljö som underlättar för 

anställda att vara serviceinriktade.
139

 Papasolomou-Doukakis menar att företaget bör ha 

utbildningar utifrån den strategi som ledningen har bestämt. Sedan bör företaget också ha 

uppföljning på dessa utbildningar för att kunna överföra den nya kunskapen i det dagliga 

arbetet med kunderna.
140

  

 

Belöningssystem som fokuserar på idéer som de anställda kommer med som kan hjälpa 

företaget att utvecklas kan också det vara bra. Om de anställda känner att företaget lyssnar på 

deras idéer känner de sig mer delaktiga och stannar troligtvis längre i företaget.
141

 Genom 

belöningar och andra system kan företag motivera de anställda att göra ett bra jobb. Om 

belöningarna är kopplade till en arbetsrelaterad aktivitet är det lättare för personalen att se och 

förstå vad de gör bra.
142

 Belöningar går mest till kundmötande personal eftersom det är de 
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som har kontakt med kunden. Detta kan bli ett problem då det är orättvist mot vissa anställda. 

Kvalitén på arbetet mäts ofta i kvantitativa termer och därför blir kvaliteten lidande, alltså 

antalet försäljningar premieras istället för hur varje försäljning omsätts i ett värde för kunden. 

Det är inte bara säljare som ska få belöningar. Det är viktigt att även personal som inte direkt 

möter kunder får belöningar vid ett bra jobb.
143

 Företaget bör ha ett belöningssystem som 

fokuserar på att belöna agerande hos personalen som stärkt varumärket.
144

 I litteraturen 

beskrivs hur företag får sin personal motiverad till att göra ett bra arbete. Flera forskare 

påkallar här vikten av belöningssystem. Som vi ser det blir detta då ett än tydligare problem 

när ett företag har flera olika servicefunktioner som möter kunderna och där uppsökande 

säljare får belöningar medan exempelvis personal som tar emot klagomål inte får det.  

 

Som vi beskrivit tidigare har personalen en viktig roll i att bygga upp företagets identitet, 

värderingar, varumärke och mervärde. Detta är förstås betydelsefullt i ett serviceföretag men 

förlorar sitt värde om personalen inte lyckas förmedla dessa i sina servicemöten. Vi kommer 

därför att presentera servicemötet i nästa avsnitt från personalens perspektiv. 

 

3.7.1 Servicemötet  

Skillnaden mellan utvecklingen av varumärkesbyggande av produkter och 

varumärkesbyggande av tjänster handlar till stor del om att tjänster är ”ogreppbara” och därför 

blir servicemötet viktigt. Servicemötet ger personalen en chans att framhäva företaget och 

därför blir det angeläget att personalen har en förståelse för och känner en 

samhörighet/engagemang till varumärket.
145

 Här återkommer vi också ofrånkomligt till 

betydelsen av ”sanningens ögonblick”. Med sanningens ögonblick menas momentet då 

kunden möter servicepersonalen. Kundmötande personal har här en ovärderlig betydelse för 

sitt företags framgång då det är i dessa möten som kundernas uppfattning av företaget 

grundläggs. Inom företaget finns det en mängd olika servicemöten som tillsammans utgör den 

totala servicekvalitén och ett enskilt ej tillfredställande servicemöte kan därmed förstöra den 

totala serviceupplevelsen.
146

  

 

Framgångsrika serviceföretag förstår vikten av nöjda kunder, och på så vis betydelsen av 

fungerande servicemöten för att uppnå detta. Många företag lyckas alltså i interaktionerna 

med sina externa kunder. Vad som i många fall glöms bort är att företagen har en personal 

och interna servicemöten som är grundläggande för en lyckad total serviceupplevelse för 

kunden. Med andra ord så löper ett misslyckat internt servicemöte i många fall till negativa 

externa servicemöten. Så interna servicemöten spelar en viktig roll i företags lönsamhet, och 

vissa hävdar att de interna kundernas behov i första hand måste vara uppfyllda före de externa 

kundernas behov kan mötas. På så vis liknar behovet för interna och externa kunder varandra 

när det kommer till ett framgångsrikt servicemöte.
147

 Vi menar att oenigheter inom en 

organisation kan skapa en irritation som speglar av sig i servicemötena med kunderna. 
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Paradoxalt nog är det inte ofta personalen varken utbildade i att förstå kunders beteende eller 

rustade med rätt verktyg för att bemöta olika kunders respons. För att nå framgång som 

tjänsteföretag med sitt varumärke är det viktigt för organisationer att ha en fokuserad position, 

ett konsekvent servicehandlande och att kunna skapa ett värde för kunden.
 
Styrandet av 

framgångsrika tjänsteföretag är beroende av servicemötets värde då det är här som personalen 

framhäver företagets position via ett konsekvent agerande och det värde de ger till kunden. 

Detta medför att kontakten personal har med företaget och kunden bör vara 

relationsbaserad.
148

  

 

Vi har i detta teorikapitel beskrivit att serviceföretag har en identitet som är sammanlänkad 

med dess värderingar och varumärke. Varumärket skapar i sin tur ett mervärde som bör 

förankras hos personalen via den interna kommunikationen så att de kan leverera detta, alltså 

en konsekvent och tydlig bild av företaget till kunder i servicemöte
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4. Praktiskt genomförande 
Vi har nu presenterat studiens problem, syfte och teoretiska referensram. Vi ska nu i detta 

kapitel beskriva hur studien praktiskt genomfördes.  

 

Vi har valt att göra vår studie på ett tjänsteföretag i försäkringsbranschen. Vi har därmed 

studerat ett företag och två personalgrupper med kundkontakt på detta företag. Vi har gjort 

tolv intervjuer i två olika kategorier inom företaget, fördelat på sex stycken på kundtjänst och 

sex stycken rådgivare. 

4.1 Val av företag och intervjupersoner  

Vi kom i kontakt med försäkringsbolaget som vi studerar via vår handledare. Vi fick kontakt 

med en person på försäkringsbolaget som var väl insatt i mervärdesarbetet och 

kommunikationskonceptet ”socialt ansvarstagande”, eftersom denna person är en av de 

ansvariga för detta arbete inom försäkringsbolaget. Vi var ute efter ett att studera ett 

tjänsteföretag så försäkringsbolaget vi studerat kändes intressant för oss och när vi fick mer 

information om företagets nya kommunikationskoncept kändes det mycket inspirerande att ta 

sig an uppgiften. Företagets intresse var att ta reda på mer konkreta förslag på hur det ur 

personalen synvinkel skulle kunna gå att underlätta arbetet med ”socialt ansvarstagande” samt 

vilka hjälpmedel som de behöver för att kunna förankra konceptet hos kunden. Detta är något 

som vi haft i åtanke i våra frågor till respondenterna och därför varit med sist i vår frågemall, 

men vi var mer intresserade av en ”allmän” uppfattning av företagets identitet hos personalen 

Däremot så är ”socialt ansvarstagande” intressant gentemot hur ett varumärkesbyggande sker 

i ett företag. Företaget ville undersöka hur personalen uppfattat deras koncept ”socialt 

ansvarstagande”, och hur dessa mervärden kan användas i kundmöten. Vi har inte byggt upp 

vår studie utifrån detta, utan vi har gjort vår egen studie där detta har använts i jämförelsen 

mellan personalen och ledningen om hur identiteter påverkar varumärkesbyggande. Vi anser 

därför att vi inte att vi blivit påverkade av företagets under arbetets gång, utan arbetat 

självständigt. Vi är dock medvetna att vi som författare kan bli försiktiga i kritiken mot 

företaget och därmed framställa företaget på ett missvisande sätt. Men eftersom vi inte skrivit 

direkt på uppdrag så anser vi inte att detta har förorsakat några problem. 

 

Vi fick genom vår kontakt på företaget namn på kontaktpersoner på respektive kontor som vi 

skulle kontakta för att de skulle delge oss respondenter. Vilka respondenter som sedan valdes 

ut till intervjuer var upp till kontakten på varje kontor. Vi har alltså inte haft någon kontakt 

med respondenterna i förväg, men vad vi däremot hade förutbestämt var att vi ville intervjua 

lika många från kundtjänstpersonalen respektive personal i rådgivning, vilket vi kommit fram 

till i samråd med personen som var insatt i mervärdesarbetet på försäkringsbolaget. Vad 

kundtjänstpersonal och rådgivare på försäkringsbolaget har gemensamt är att de bägge sköter 

kundkontakter. Så företagets val i detta var att de ville att vi skulle intervjua personer i 

kundtjänstpersonalen och personer med rådgivande position i två regioner. Detta vet vi inte 

om det kan ha betydelse för vår studie, då vi är intresserade av att skapa oss en förståelse för 

personalens uppfattning. Det kan dock vara en fördel att göra intervjuer på olika kontor 

eftersom uppfattningar kan skilja sig regionalt. Gemensamt med företaget kom vi överens om 

att göra sammanlagt tolv intervjuer. Vi styrde däremot delvis på vilka kontor som vi skulle 

göra intervjuer på. Det blev därför intervjuer på fyra olika kontor. Intervjuerna blev sedan 

uppdelade enligt följande. Om vi på ett kontor intervjuade en rådgivare och två i 

kundtjänstpersonalen så vart det tvärtom på ett annat alltså två rådgivare och en i kundtjänst. 
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Backman menar att urvalet styrs av studiens frågeställning och syfte, eftersom forskaren 

ämnar studera exempelvis en grupp människor. Dessa blir utvalda utefter vissa på förhand 

bestämda kriterier som kan relateras till frågeställningen  .
149

 Eftersom vi är ute efter att skapa 

förståelse för personalens uppfattning gällande ett företags identitet, så anser vi att det är givet 

att våra respondenter utgörs av personal och inte företagsledning. Men då vårt syfte med 

studien delvis är påverkat av företagsledningens intresse, eftersom de vill veta hur ”socialt 

ansvarstagande” används av personalen, så är urvalet styrt av studiens syfte och frågeställning 

i enlighet med vad Backman menar. Vi har använt oss av riktade urval eftersom det var 

rådgivare och kundtjänstmedarbetare som skulle representera personalen. Riktade urval 

handlar om att skapa förståelse för processer i områden där lite forskning gjorts
150

. Riktade 

urval passade vår studie eftersom vi vill skapa en förståelse av personalens uppfattning av 

företaget samt att tidigare studier främst fokuserat på ledningens uppfattning. Eftersom 

företaget valde vilka personer vi skulle intervjua kan det ha påverkat vår studie genom att 

företaget valde personer som kunde tänkas ha en positiv bild av företaget. Vi upplevde dock 

att så inte var fallet eftersom kontaktpersonerna som förmedlade respondenterna försökte att 

få spridning främst då hur länge personen jobbat på företaget. Detta var också något som vi 

önskade eftersom vi ansåg att hur länge personen varit anställd kunde tänkas ha betydelse för 

hur denne uppfattar företaget. Personer som har jobbat en längre tid har hunnit uppleva olika 

tidsperioder i företagets historia och kan därmed ha skapat sig en annan uppfattning av 

företaget i jämförelse med en person som jobbat kortare tid.  Den respondent som arbetet 

längst på företaget hade jobbat i drygt 40 år medan den som jobbat kortast hade varit anställd i 

ungefär två år. Eftersom det var olika uppfattning om företaget bland respondenterna anser vi 

att urvalet inte gjorts efter hur mycket personerna var insatta i mervärdesarbetet. 

4.2 Interna dokument 

Vi studerade interna dokument som exempelvis olika protokoll från mervärdesworkshops där 

ledningen för mervärdesarbetet planerande genomförandet av kommunikationskonceptet 

”socialt ansvarstagande”. Vi studerande dessa för att få en bild av företagsledningens syn på 

arbetet med mervärdena och det nya kommunikationskonceptet. Fördelarna med de interna 

dokumenten var att de var relaterade till ämnet samt att det gav oss en bild av företagets 

planering och genomförande av mervärdesarbetet hittills. Vi ställde sedan ledningens 

synpunkter på hur mervärdesarbetet skulle förankras mot vad litteraturen säger. Den 

information vi fick kommer att presenteras i empirikapitlet och den analys vi gjort av 

dokumenten kommer att presenteras i analyskapitlet. 

4.3 Intervjumanualen, intervjuerna och tillträde   

Vi utformade vår intervjuguide utifrån andra studier rörande varumärke och företagskultur. 

Utifrån studier gjorda inom dessa teoriområden så skapade vi frågor där vi kunde utläsa hur 

personen uppfattade företaget utan att direkt fråga det. Associationer som människor har till 

ett varumärke ligger ofta i det undermedvetna och kan därför vara svåra att få tillgång till och 

forskaren kan därför använda fria associationer och ställa följdfrågor på dem samt låta 

respondenten likna företaget vid ett objekt, exempelvis en person
151

. Vi har också använt de 

fria associationerna och personliknelser för att få tillgång till personalens uppfattning om 

varumärket i vår studie(se bilaga 1). Vi vill påpeka att vi inte haft för avsikt att göra en 

varumärkesstudie utan använt associationerna som ett komplement i vår studie. Bang ger tips 
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att ställa frågor om vad det står i media om företaget, vilket djur företaget är och hur personen 

skulle reagera om någon pratade illa om företaget. Andra frågor som kan ställas är att 

personen får jämföra företaget med konkurrenter och vilka värderingar som finns inom 

företagets olika skikt.
152

 Vi använde oss av Bangs upplägg av frågor till vår intervjumanual 

(se bilaga 1). Vi hade även frågor som rörde värderingar och förväntningar som företaget har 

och dessa skulle fånga personalens uppfattning av de strategiska val företaget gjort. Vi hade 

också en del som rörde det kommunikationskoncept som företaget arbetar med. Frågorna var 

liknande de frågor vi hade generellt för företaget eftersom vi ville ta reda på hur personalen 

uppfattade det nya kommunikationskonceptet ”socialt ansvarstagande” och hur de fått 

information om det.  

 

Vi har i studien grundat vår empiri på kvalitativa intervjuer på ett företag på fyra olika kontor, 

fördelat på sex rådgivare och sex kundtjänstmedarbetare. Samtliga intervjuer har varit 

personliga. Personliga intervjuer är ett vanligt sätt att samla in information
153

. Anledningen 

till varför vi koncentrerat oss på att göra personliga intervjuer är att vi vill skapa oss en 

förståelse för personalens uppfattning av företaget. En annan anledning till varför forskare 

väljer personlig intervju är chansen att fånga den direkta ögonkontakten och kroppsspråket. 

Detta kan många gånger spela en viss roll för bägge parters uppfattning och man kan här få in 

en väsentlig del av den omedvetna kommunikationen.154 Ett problem med personliga 

intervjuer är att det i intervjusituationen kan beroende på forskarens arbetssätt kan påverka 

resultatet. Det kan alltså uppstå en intervjuareffekt, där risken är att respondenten svarar på 

vad den tror att intervjuaren vill höra eller känner sig underlägsen i intervjusituationen när 

intervjuarna är två personer
155

. Detta var en av anledningarna till att vi ställde frågor som ger 

en bild av personalens uppfattning utan att direkt fråga vilka känslor de har för företaget samt 

att de fritt fick associera till företaget utan ledning eller specifika huvudämnen från oss. En 

annan negativ aspekt på personliga intervjuer är att de tar mer tid och kostar betydligt mer att 

genomföra
156

. Vi anser att den information som samlats in under de personliga intervjuerna 

har varit bra och vi upplever även att samtliga respondenter varit hjälpsamma i 

intervjusituationerna.  

 

Intervjuerna inleddes med en fråga om fria associationer. Hur intervjun sedan fortskred 

påverkades därmed på hur utförligt respondenten svarade kring associationerna. Vi utgick 

därmedelst ifrån ett semistrukturerat upplägg av intervjuerna. Vidare så kan frågor som inte 

finns med i intervjuguiden även ställas om de anknyts till vad respondenten sagt157. I vilken 

ordningsföljd frågorna i intervjuguiden ställs har därmed mindre betydelse i den 

semistrukturerad intervju och idealet är att intervjun är i dialogform
158

. Vi hade utöver de fria 

associationerna även frågor där personalen fick beskriva vilken känd person företaget var och 

hur de skulle reagera om de hörde någon prata illa om företaget. Detta gjorde vi för att fånga 

personliga karakteristika av företaget samt personalens känslor till företaget.  

 

Varje intervju genomfördes avskilt antingen på respondentens kontor eller i ett närliggande 

konferensrum. Detta var ett medvetet val, så att personen skulle kunna känna sig tryggare, 
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eftersom ingen annan kunde höra vad vi pratade om. Väl ute på kontoren så genomförde vi tre 

intervjuer per dag. Detta ansåg vi vara ett bra sätt eftersom vi hann vila upp oss mellan varje 

intervju. Eftersom vi försökte få tillgång till personalens uppfattning om företaget så anser vi 

att det inte varit något problem eftersom alla anställda har en uppfattning om företaget. Det är 

dock inte alltid som respondenterna är öppna med vad de känner och upplever. Detta kan leda 

till att information som respondenten har inte kommer fram vid intervjutillfället. Att skapa 

förtroende blir viktigt om forskaren ska få tillgång till den information som respondenten 

besitter för att få det bör intervjun ha en avslappnad inledning där syftet anges
159

. Våra 

intervjuer startade med att vi presenterade oss och att vi skrev en uppsats om företaget.  Vi 

nämnde även att respondenterna skulle vara anonyma i studien för att de skulle bli mer 

bekväma att säga vad de uppfattade om företaget. Att förklara att personen är anonym menar 

Ejvegård får respondenten att lättare öppnar upp sig vi intervjun
160

. Vi uppfattade också att 

vissa respondenter blev tryggare när vi nämnt att de skulle vara anonyma medan andra 

menade att det inte spelade någon roll eftersom de står för vad de säger. Så i vår studie tycker 

vi att anonymiteten varit till vår fördel. En nackdel med anonymiteten i vår studie är att 

kontaktpersonerna på respektive kontor vet vilka personer som gett intervjuer dock inte vem 

som sagt vad. Detta skulle kunna påverka respondenternas svar eftersom de visste att 

kontaktpersonen hade vetskap om vilka respondenterna var. Detta kan vi dock endast 

spekulera i. Vi nämnde inte vilket syfte vi hade med studien eftersom vi ansåg att det kunde 

påverka de fria associationerna som vi startade intervjuerna med. Eftersom vi var ute efter 

personalens uppfattning rörande företagets identitet så ansåg vi att vi inte kunde säga något 

rörande detta ämne till respondenten innan intervjun, eftersom detta hade kunnat tänkas 

påverka de fria associationerna som vi byggde inledningen av intervjun på.  Vi menar att om 

respondenterna hade haft vetskap om vad intervjuerna skulle handla så finns det en möjlighet 

att svaren skulle komma att spegla det nämnda ämnet. Eftersom vi var intresserade av vad 

personalen hade för uppfattning om företaget och det inte fanns några svar som var rätt eller 

fel så upplevde vi inte att det varit något problem med accessen. Vad som däremot är svårt att 

veta är hur tillträdet påverkats av att människor till naturen är mer eller mindre öppna och 

förstår frågor på olika sätt i en intervjusituation.  Det är möjligt att respondenterna satt inne 

med mer information än vad vi fick tillgång till, men det kan vi enbart spekulera i.  

4.3.1 Bearbetning av intervjuerna 

Vi spelade in alla intervjuer för att senare kunna transkribera dem. Vid transkriberingarna 

skrev vi ned det mesta av intervjuerna i princip ord för ord vad de intervjuade sade. Vi valde 

att inte transkribera material som inte kunde härledas till vår studie. Avsikten med 

bearbetning av data är att lyfta fram det som är representativt i det insamlade materialet
161

. Vi 

skrev även ned alla associationer och andrahands associationer som vi fått på följdfrågorna. 

Enligt Supphellen är det i andrahands associationerna som forskaren kan finna de 

undermedvetna och djupgående associationerna till ett varumärke
162

. Att vi skrev ned det 

mesta av intervjuerna anser vi varit viktigt eftersom vi söker förståelse av personalens 

uppfattning. Genom att ha transkriberat allt som var relevant för studien kunde vi få en 

helhetsbild och tolka de uppfattningar som personalen hade rörande exempelvis värderingar 
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och mervärden. Vi anser att vi genom intervjuerna fått förståelser hur personalen uppfattar 

företaget.  

4.4 Empiri- och analysframställning 

I empirikapitlet presenterar vi resultatet från våra intervjuer. Vi presenterar först en bakgrund 

av ledningens intentioner gällande ”socialt ansvarstagande”. Vi presenterar sedan 

informationen i fyra olika huvudgrupper för att beskriva hur personalen uppfattar ”socialt 

ansvarstagande” via den information vi fått vid intervjuerna. Vi har också brukat rikligt med 

citat i empirikapitlet för att det ska bli levande samt att läsaren ska få se vad som sagts i större 

utsträckning, än om vi ska försöka att beskriva med våra egna ord är det möjligt att viktig 

information försvinner. De citat som används har vi språkligt redigerat för att underlätta 

läsvänligheten. Vi har dock inte påverkat innehållet i de citat vi använder. 

 

De kända personer som respondenterna liknat företaget vid är inte det som vi först och främst 

vill presentera i empirikapitlet utan det är personernas egenskaper som varit de intressanta för 

oss i vårt användande av svaren. De fria associationerna presenteras inte heller var för sig utan 

som en helhet för att fånga personalens uppfattning. De nyckelbegrepp som vi framtagit i 

teorin har stått som grund för frågorna som ställts i intervjuerna. Genom detta upplägg anser 

vi ger analysen en fyllighet och ett värde inte bara för vår egen studie men också för det 

undersökta företaget, då vi tydliggör sambanden mellan teori och empiri. Vårt analyskapitel 

kommer att vara empiridrivet och där analyserar vi ledningens planering och genomförande 

av ”socialt ansvarstagande” samt personalens uppfattningar av företaget i förhållande till 

litteraturen. I analysen använder vi också teorierna på både ett deduktivt och induktivt sätt. Vi 

jämför företagsledningens intentioner mot teorin som i en deduktiv studie. Vi jämför sedan 

personalens uppfattning mot teorierna som förklarar hur företag bör göra för att analysera om 

det stämmer med personalens uppfattning. Här är vi också mer deduktiva. När vi sedan jämför 

personalens uppfattning med företagsledningen är vi mer induktiva då den teori som finns 

idag inte beskriver den komplexitet som personalen uppfattar inom företaget. Eftersom det 

inte gjorts studier mot personalens uppfattningar så vill vi bidra vi med nya insikter om 

identiteter och varumärkesbyggande internt. 
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5. Personalens uppfattningar  
 

Följande kapitel innehåller tre delar. Kapitlet kommer att inledas med översiktlig fakta om 

organisationen och ett avsnitt där vi samlat information från företagsledningsprotokoll för att 

ge er som läsare en inblick och en tydligare bild av vad som föregått vår studie, för att sedan 

gå in på vad som framkommit vid intervjuerna som vi gjort.  

 

Det undersökta försäkringsbolaget är en stor organisation som består av två ömsesidiga bolag 

med ett antal dotterbolag. Organisationens huvudkontor ligger på central ort och 

organisationen har sedan en uppdelning på ett antal regionkontor och därtill ett antal mindre 

kontor på olika orter. Organisationen har också flera verksamhetsområden som representeras 

på alla regioner, där det finns en ansvarig för respektive område och ort. Det finns också en 

ansvarig på varje ort och avdelning. I varje region finns det således flera separata avdelningar 

med kundmötande funktion.  

 

Företagsledningen påbörjade hösten 2006 ett arbete med tydliggöra den vision som företaget 

bygger sin verksamhet på. Visionen säger att företaget ska sträva efter att bidra till ett 

långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet. Med bakgrund av att det externt 

finns negativa associationer till företaget som behövdes arbetas bort, som exempelvis makt 

och tröghet, så kände företaget då ett behov av att revidera varumärkesplattformen och 

skapade ett nytt kommunikationskoncept som skulle kommuniceras både internt och 

externt
163

. Detta inleddes med bildandet av en grupp som vi kallar ”ledningen för 

mervärdesarbetet”. Med detta vill företaget i framtiden bli förknippade med ett nytt 

kommunikationskoncept. Företaget har tagit fram en benämning på kommunikationskonceptet 

men i studien har vi valt att låta det gå under begreppet ”socialt ansvarstagande”. Detta 

”socialt ansvarstagande” visar sig genom att företaget arbetar med frågor som rör miljö, 

trafiksäkerhet och ansvarsfulla placeringar/ägande. Dessa har också internt kommit att kallas 

företagets mervärden. Företaget har i flera år arbetat med dessa frågor, men vill alltså nu 

tydliggöra detta arbete både externt och internt, varpå det nya kommunikationskonceptet togs 

fram. Företagets syfte med att tydliggöra arbetet med ”socialt ansvarstagande” är att skapa 

konkurrenskraft samt att bidra till samhället i enlighet med visionen. Grundidén låg också i att 

det nya kommunikationskonceptet skulle hjälpa kunderna att vilja bidra till ett bättre samhälle 

på lång sikt. Företaget vill också hålla kvar det som är unikt och differentierar det från 

konkurrenter och detta skulle göras på ett emotionellt starkt sätt
164

. Det nya 

kommunikationskonceptets betydelse både för företaget och för kunderna ansågs även ligga 

rätt i tiden eftersom det skulle hjälpa företaget att förknippas med: engagemang, nytta för 

kunden samt som ett företag som levererar kvalitet. Det ansågs även viktigt att konceptet kan 

kopplas till olika produkter och visa vilken nytta det kan göra för kunden. Företagsledningen 

har därför medvetet strävat efter att bygga på sin vision med ett nytt kommunikationskoncept.  

 

Det nya kommunikationskonceptet ”socialt ansvarstagande” utgår därmed från företagets 

mervärden. Externt har det kallats ”socialt ansvarstagande”, och under det senaste året har 

uttrycket förekommit i media genom tv-reklam och annonser samt på företagets webbsida. Vi 

har med vår studie kommit in i företaget mitt i pågående diskussion om hur det interna arbetet 

skall genomföras. Internt har kommunikationskonceptet också kallats ”socialt 

ansvarstagande”. I framtagandet av ”socialt ansvarstagande” har sedan ett budskap förmedlats 
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externt om att företaget vill förknippas med ”socialt ansvarstagande”. Detta har också skett 

innan budskapet nått den berörda personalen inom företaget. Arbetet med att planera och 

kommunicera ”socialt ansvarstagande” har därmed pågått under en längre tid i ledningen. 

Genom möten och presentationer med ansvariga chefer på kontoren i de olika regionerna så 

har ledningen för mervärdesarbetet försökt förmedla ”socialt ansvartagande” till personalen så 

att det skall kunna användas i mötet med kunden.  

 

Ledningen för mervärdesarbetet anser att det finns en stor potential att förankra mervärdena 

hos kunden via personalen och de kundmöten som de har. De menar även att om mervärdena 

kan leda till ett snabbare avslut i mötet med kunden så är detta något som är bra. Detta 

förutsätter dock att personalen har de verktyg och den kunskap som behövs för att kunna 

delge detta till kunderna. Det framkommer också att ledningen anser att personalen är en 

försummad målgrupp inom företaget gällande arbetet med mervärdena och att ett sätt att 

komma ifrån detta problem som ledningen för mervärdesarbetet menar är att det skapats en 

webbsida där mervärdena är den centrala delen. De anser därmed att webbsidan också är ett 

bra sätt att kommunicera mervärdena till personalen.
165

 

 

Vid flera möten i ledningsgruppen för mervärden har man diskuterat vilka verktyg som 

personalen skulle behöva för att kunna förmedla ”socialt ansvarstagande” i kundmötet. Ett 

ytterligare problem som ledningen för mervärdesarbete sett är att det inte finns något tryckt 

material att använda för att informera om kommunikationskonceptet och att ”socialt 

ansvarstagande” tydligare behöver knytas till företagets produkter. Det uppkom att det finns 

ett behov av en intern kommunikationsplan som fokuserar på hur ”socialt ansvarstagande” ska 

kunna förankras hos personalen.
166

 För att förankra detta ska det hållas information på 

morgonmötena där personalen blir påmind om mervärdena samt att de ska få utbildning och 

specifik kunskap. Det är även viktigt att bryta ned konceptet på individnivå så att personalen 

kan få rätt verktyg, exempelvis material att dela ut till kunden eller färdiga formuleringar och 

säljingångar som är knutna till mervärdena samt att visa informationsfilmen om mervärdena 

på alla marknadsområden.
167

 Ledningen för mervärdesarbetet har även uppmärksammat ett 

problem i och med att det finns en okunskap både internt och externt gällande vad mervärdena 

handlar om och hur mervärdena skulle kunna hjälpa kunden att känna ett mervärde genom att 

välja företagets produkter. Ledningen för mervärdesarbete anser också att företagets historia 

och dess engagemang i socialt ansvarstagande ska vävas in och vara den centrala delen i det 

nya kommunikationskonceptet ”socialt ansvarstagande” och allt företaget gör ska genomsyras 

av det nya kommunikationskonceptet. De menade dessutom att genom att skapa detta koncept 

så ska det kunna integreras i olika delar av marknadsföringen och skapa en bra grund för att 

bygga upp en bild som över tid är större än enskilda kampanjer. Det framkom också att för att 

företaget skulle kunna ”ro i hamn” kommunikationskonceptet så behövs kompetensutveckling 

och kommunikation internt för att förankra mervärdena och genom det kan det skapa en 

stolthet hos personalen över sin anställning på företaget.
168

 Ledningen för mervärdesarbetet 

tydliggjorde också att det kändes viktigt att arbetet med mervärdena skulle vara mätbara och 

att det behövdes sätt att kunna mäta arbetet med mervärdena så att månadens ”mervärdare” 

kan utses.
169
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Företaget genomför olika projekt rörande det nya kommunikationskonceptet, där de vill att 

media och PR används. Internt så skulle konceptet implementeras med bl.a. den interna 

företagstidningen samt genom informationsmöten med chefer och ansvariga. Det har också 

skapats också en film om mervärdesarbetet som ska presenteras för personalen. 

Mervärdesarbetet ska också integreras med företagets historia där fokus skulle vara internt. 

Detta ansåg ledningen för mervärdesarbete ska leda till att personalen blev ”stolta över 

historien och bli stärkta för framtiden”. Företaget vill också att kunderna ska vara stolta över 

att vara kund i företaget.
170

 

 

Slutligen så framkom det att den riktigt stora utmaningen som företaget stod inför var att 

förankra det nya kommunikationskonceptet ”socialt ansvarstagande” hos personalen. Detta 

eftersom ledningen för mervärdesarbetet trodde att personalen skulle kunna se konceptet som 

ett ytterligare arbetsmoment på en redan hög arbetsbelastning. Ledningen ansåg också att 

utbildning och ledarskapet var mycket viktiga i arbetet med att förankra mervärdena hos 

personalen.
171

 

 

Som vi beskrivit tidigare så har företaget också genomfört relativt omfattande undersökning i 

hela företaget om hur ”väl” personalen är medvetna om och känner till att företaget jobbar 

med tre mervärden. Undersökningen visade på att 84% i personalen väl eller mycket väl 

kände till att företaget arbetar med trafiksäkerhetsfrågor. 78%  av personalen väl eller mycket 

väl kände till att företaget arbetade med miljöfrågor och 53% väl eller mycket väl kände till 

att de arbetade med etiska placeringar och bolagsstyrning.   

 

Detta har sagts och gjorts från ledningens sida, men hur har det uppfattats och mottagits av 

personalen? Vi skall nu övergå till att visa på hur personalen uppfattar företaget och 

sedermera ”socialt ansvarstagande” som företaget implementerat utifrån den empiriska studie 

vi gjort. 

 

 

5.1 Den allmänna bilden av företaget och ”socialt ansvarstagande” 
  

5.1.1 Personalens allmänna uppfattning av företaget 

Ett flertal medarbetare ansåg att företaget förknippas med traditionella försäkringar som är till 

för folket och att företagets sparandeverksamhet är mindre framstående. Andra tyckte att det 

var lite svårt att säga hur allmänheten uppfattar företaget och en kundtjänstmedarbetare 

tillade: 

 
”Jag tror att de har ungefär samma bild som jag 

har, alltså att företaget är lite gammalt och 

trögt, genom att det varit i kooperationens 

anda sedan många år tillbaka, vilket nog hänger 

kvar.” 

 

Ytterligare en rådgivare påpekade att de flesta nog uppfattar företaget som ett ganska tryggt 

bolag eftersom de flesta har någon form av koppling till företaget och påtalade: 

 
”Det flesta vet nog vilka vi är.” 

                                                
170 Interndokument 4 
171 Interndokument 5 
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Medan en annan sade: 

 
”Det finns en undersökning som säger att 

företaget är en man över 55 i keps med en tio 

år gammal Volvo.” 

 

När personalen berättar om sitt företag nämns ofta ”trygghet”, trygghet för såväl personal som 

kunder. Trygghet för personalen visar sig genom att det är en stor och stabil arbetsplats och 

trygghet för kunderna förknippas med att kunderna skall kunna lita på företaget ifall 

”olyckan” är framme. Företaget är också kundägt, alltså försäkringstagarna är delägare i 

företaget och den vinst som företaget gör skall gå tillbaks till kunderna. Personalen anser 

också att företaget främst förknippas med sakförsäkringar, men att det också finns en livdel 

som är något som inte är lika framstående, som en rådgivare uttryckte: 

 
”Vissa kunder säger, jaha kan man spara pengar 

hos er det visste inte jag om.” 

 

En kundtjänstmedarbetare påtalade också: 
  

”Sparandeförsäkring finns ju också men det är 

mera ungt och inte lika framstående, men detta 

är något som ledning vill att vi skall få fram, 

alltså att vi skall framstå som ett livbolag” 

 

Vissa medarbetare framhöll också att företaget jobbar aktivt med forskning, i form av 

trafiksäkerhetsforskning och målarfärgstester, med ett förebyggande arbete både för 

kundernas och för företagets bästa. Personalen kopplar även företaget till hur de jobbar med 

bolagsstyrning, miljö och jämställdhet samt hur det verkar för ett långsiktigt hållbart 

samhälle. Bolagsstyrning genom att företaget går in och påverkar hur och i vilka bolag som 

företaget har kontakt med. Miljöaspekten är också något som personalen tagit upp som en sak 

som företaget arbetar med, genom att själva försöka vara klimatneutrala samt att en viss andel 

av till exempel en premie går till att plantera träd. En rådgivare ansåg att det är lite trögt och 

gammaldags med en relativt låg profil.  Rådgivaren sade: 
 

”Företaget får inte hävda sig för mycket, vi är 

lite knutna till socialdemokraterna.” 

 

En person i kundtjänst berättade: 

 
”Vi jobbar med svarta lådor i bilar för att 

förebygga skador och krockar, alltså vilka 

krafter som påverkar bilen och vilket skydd som 

behövs. Vi jobbar också förebyggande när det 

kommer till färgtester. Vi jobbar alltså hela 

tiden i kundens intresse som i förlängningen 

också är vårt intresse förstås.” 

 

Det framkom att personalen såg företaget som nått folkligt, enkelt och jordnära, lite av en 

medelsvensson med villa och Volvo. Personalen ansåg också att organisationen kan ses som 
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någon som har individen i centrum och värnar för den lilla människan. Som en rådgivare 

sade:  

 
”Företaget personifieras av vår vd och här 

tänkte jag att det skulle kunna tänkas vara en 

folklig, vanlig, normal människa.” 

 

En kundtjänstmedarbetare ansåg att Dalai Lama var en träffande liknelse och tillade: 

 
”Eftersom vår uppgift är att vara lite av en 

pådrivare i samhället vad gäller jämställdhet 

och etiska placeringar, likt en påtryckare helt 

enkelt, med en lugn framtoning, utan påhopp. 

Man framför sitt budskap på ett bra sätt som 

leder till eftertanke.” 

 

En annan kundtjänstmedarbetare sade: 

 
”Men gud vad hemskt det är Göran Persson som 

kommer med en röd kofta, den stora magen och 

ser snäll ut, en stor sosse helt enkelt” 

 

 

5.1.2 Personalens allmänna uppfattning om ”socialt ansvarstagande” 

Vad gäller företagets uttalade kommunikationskoncept och mervärden så framkom det att det 

var lite olika förankrade hos rådgivarna och kundtjänstpersonalen. Vissa i personalen kände 

till alla mervärden medan andra kände till några och för vissa i personalen så var begreppet 

”socialt ansvarstagande” något som de kanske hade hört, men inte lagt någon tanke vid. Det 

tog sig därför uttryck hos personalen lite olika och kopplades inte alltid samman med 

kommunikationskonceptet ”socialt ansvarstagande” som företagsledning proklamerat. Men 

det som framkommit i intervjuerna är att en stor del av personalen diskuterar och relaterar i 

termer av bolagsstyrning företagets etiska placeringar, att företaget bedriver trafikforskning 

och verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle, alltså en miljömedvetenhet. Hur personalen 

fått information om samt hur de uppfattat den angående mervärdena var också skilda. Flertalet 

i personalen uppfattar intranätet som en bristfällig informationskanal och det är också genom 

denna informationskanal som personalen fått informationen om ”socialt ansvarstagande”. 

Personalen anser att det står för mycket på intranätet och det är svårt att sortera vilken 

information som är viktig och att uppfatta allt som kommer upp där. Det uppkom också att 

flera respondenter ansåg att det inte finns tillräckligt med tid att läsa intranätet och när tiden 

kommer så kan det ibland ha gått för långt tidsintervall. Viss information har respondenterna 

också fått via telefon och mindre möten med sin grupp. Under dessa möten så har det dock 

varit fokus på försäljningen i första hand så informationen om ”socialt ansvarstagande” har en 

del i personalen uppfattat som något som skall tillgodose sig i mån om tid på intranätet. En på 

kundtjänst sade: 

 
”Vi skall verka för en balans mellan könen i 

bolagsstyrelser och på arbetsplatser. Vår 

placeringsfilosofi är också att inte placera i 

oetiska företag. Den information som vi fått 

har kommit genom intranätet. Sedan så har vi 

haft nått möte och sett någon film tror jag. 
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Det kommer grejer hela tiden på intranätet, 

det är för mycket information, parallellt med 

allt annat arbete.” 

 

En annan kundtjänstmedarbetare nämnde trafiksäkerhet och påtalade: 
 

”Är något som företaget är känt för och här 

jobbar vi lite förebyggande.” 

 

En rådgivare sade också: 

 
”Om man tittat på intranätet så står det mycket 

om mervärdena där. Vi fick också se en film två 

gånger med två tjejer som intervjuar. Vi har 

även fått information på toaletterna, vilket är 

bra, men det är för mycket text.” 

 

Det kom också upp att respondenternas påståenden alla i viss mån överensstämmande med de 

begrepp som företagsledningen verkat för att implementera. Det uppkom även att flertalet 

respondenter tyckte att mervärdena är något som är värdefullt både för de själva och för 

kunden, men att det finns en problematik. Som en kundtjänstmedarbetare uttryckte det: 

 
”Det går ju att använda om man pratar om vissa 

produkter, vet dock inte riktigt om jag kan 

använda mig av den information som jag fått, de 

har ju bara satt ett annat namn på det som 

varit.”  

 

Samma person fortsatte också med att säga: 
 

”Vi har nog den grundläggande förståelsen, men 

frågar kunderna lite djupare då är man helt 

borta. Det går inte riktigt att gå in på dessa 

grejer där jag sitter och det vill inte heller 

ledningen att man skall göra på grund av 

tiden.” 

 

En rådgivare uttryckte: 
 

”Jag tycker att budskapet är viktigt och bra, 

men jag vet inte om vi använder oss så mycket 

av det i det dagliga arbetet.” 

 

 

En annan på kundtjänst sade: 

 
”Jag vet inte om jag är så intresserad av det 

själv på nått vis. Men i fall det skall göras 

så måste det tas upp mer till ytan, annars 

faller det undan, du skall ha X antal samtal 

per dag, tyvärr så är det samtalen som styr.” 
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Av vad som framkom vid intervjuerna så uppkom själva uttrycket ”socialt ansvarstagande” i 

sin rätta benämning bara vid ett tillfälle, alltså då en i personalen använde precis de uttryck 

som företaget använder. Däremot visade det sig att respondenterna använder sig av andra 

termer än just det som företaget avser med ”socialt ansvarstagande”, men att mervärdena ändå 

kom fram. En ytterligare aspekt som respondenterna ser det med mervärdena och som var 

genomgående hos samtliga respondenter var att kunderna i väldigt liten omfattning frågade 

efter eller ens uttalade sig om mervärden i kundmötena. Många respondenter ansåg inte heller 

att det gick att få in i samtalen på ett naturligt sätt och att det skulle behövas mera tid och 

material för att tydliggöra budskapet för kunden. Något som alla respondenter uttryckte var att 

de trodde att de skulle behövas mera information om konceptet för att möta upp om kunderna 

skulle fråga om det. I flera fall så berättar respondenterna att det har känts otydligt vad 

”socialt ansvarstagande” har varit och att utbildningar där saker och ting klargjordes skulle 

vara bra. Flera respondenter har också förväxlat kommunikationskonceptet med och trott att 

det har med företagets 100 års jubileum, medan andra har trott att det nog bara är någon 

kampanj som vilken annan och förväxlat med andra kampanjer och filmer som visats internt. 

En rådgivare sade: 

 
”I början så kändes det lite halvkonstigt och 

tvetydigt att man inte talat om detta och vad 

håller de på med. Sen så har man väl kanske 

förstått att det är det här som de vill göra, 

alltså tala om att vi finns.” 

 

En kundtjänstmedarbetare sade också: 

 
”Det behövs något enkelt att visa kunderna, en 

kund hör direkt om man börjar svamla och skall 

man prata om dessa delar så behöver man mera 

kött på benen.” 

  

5.1.3 Kopplingen mellan företaget och ”socialt ansvarstagande” 

Personalen var alltså mer eller mindre medveten om företagets arbete med mervärdena. Vissa 

visste precis vad det handlade om medan andra aldrig hört det nämnas. Andra talade också 

just om de mervärden som ”socialt ansvarstagande” innebär. En rådgivare uttryckte: 

 
”Det blir samma som för företaget, de hör 

ihop.”  

 

Och som en annan kundtjänstmedarbetare uttryckte sig: 

 
”Företaget verkar för att gå in och arbeta mot 

företag som ligger i gråzonen för vad som är 

etiskt riktigt, alltså ett företag mot 

barnarbete och vapenindustrin.” 

 

Vidare så nämndes det av kundtjänstpersonal att mervärdena skapar ett positivt klimat för 

medarbetare och för företaget, men kom in på annat än det tänkta och beskrev vikten av att 

vara ärlig mot kunderna och att de blir paradoxalt då personen själv inte är särskilt 

miljömedveten. En talade också om att den roll som personen spelar kan påverka om 
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kunderna väljer företaget. Andra framlade även att det här med mervärdena blir lite av en 

upprepning av vad företaget står för och att företaget jobbar mot en god folkhälsa, där de går 

in och sponsrar breddidrotten. Som en rådgivare uttryckte: 

 
”Detta är vad vi pratat om hela tiden, det blir 

en upprepning, alltså det är detsamma som 

visionen att företaget ska bidra till ett 

jämlikt och långsiktigt hållbart samhälle, som 

ger trygghet för individen.” 

 

En annan rådgivare sade:  

 
”Jag har väl köpt det där med mervärdena, det 

står överallt så jag kopplar det till företaget 

automatiskt, liksom parollen för vad företaget 

står för.” 

 

Ytterligare en rådgivare tillade: 
 

”Det är vår kampanj om vad företaget står för, 

alltså att vi påverkar miljön, men också 

bolagsstyrning samt att vi betyder något för 

någon.” 

 

Även om ett flertal medarbetare hade uppfattat ledningens satsning på mervärdena så hade det 

inte nått fram till alla på samma sätt eller satt samma spår beroende på personlig inställning 

till var man finner informationen. Vissa sa att deras personliga inställning till ”socialt 

ansvarstagande” kan ha speglat hur de varit mottagliga för dels den information som delgivits 

men också för själva innebörden av konceptet. Kommunikationskonceptet om mervärdena var 

i vissa fall inte särskilt förankrade och en kundtjänstmedarbetare sa:  

 
”Här är jag helt väck.” 

 

Och en annan kundtjänstmedarbetare tillade:  

 
”Tjenare man var uppdaterad på den här biten.”  

 

Och ytterligare en sa: 

  
”Det här är något nytt har inte fått kläm på 

det, känns lite luddigt.” 

  

Hos en respondent så framhävdes det att företagets mervärden betyder något som utstrålar 

trygghet, godhet och klokhet för andra människor och som har en betydelse och påverkar 

människor. Hos en annan så var det organisationens sätt att hela tiden sätta en nagel i ögat på 

bolagen så att de skall förändra sitt beteende till nått mera positivt. En på kundtjänst nämnde: 

 
”Olof Palme, för han kunde se till alla 

samhällsskikt.” 
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En rådgivare påtalade:  

 
”Fortfarande en Svensson som inte gör något 

större väsen utav sig.” 

 

En annan kundtjänstmedarbetare sade: 

 
”En präktig person, alltså en person med lite 

egenintresse som tänker på andra.” 

 

Vid en jämförelse mellan vad mervärdena förmedlar och det företaget anses stå för menade 

majoriteten av respondenterna att mervärdena stämmer relativt bra överens med vad företaget 

står för och att mervärdena kan ha ett värde för företaget och kunden. Det var också några 

som inte tyckte att det fanns något förhållande mellan dem eftersom det inte sagts något mer 

om dem sedan den upptaktsträff som företaget hade i januari. Som en rådgivare uttryckte det: 

 
”Det går väl ihop egentligen, för att om jag 

försöker påverka och göra en skillnad så har 

det betydelse för bolagsstyrning och trafiken 

och vad det nu är?..om man försöker göra något, 

så kanske det händer något också.” 

 

En annan rådgivare sa:  

 
”De hör ihop eftersom vår vision är att ha en 

hållbar miljö samt ge en trygghet för 

människan.” 

 

Och ytterligare en sade: 

 
”De förhåller sig bra, förutom att vi är 

osynliga och att vi har betydelse krockar lite 

med varandra, alltså på vilket sätt har vi 

betydelse om folk inte vet vad vi gör?” 

 

Det fanns också andra som hade en oklar bild över mervärdena varpå det resulterade att 

respondenterna inte kunna ställa företaget och mervärdena i förhållande till varandra. En 

annan kundtjänstmedarbetare som inte riktigt uppfattat mervärdena uttryckte: 

 
”Helt väck, men de hör nog ihop eftersom vi 

bryr oss som företag med allt från 

personalpolitik till trygghet” 

 

 

5.2 Företagets historia 
Nästan alla intervjuade respondenter har i sin redogörelse för vad företaget står för härlett till 

att det har en koppling till LO- förbunden genom de kunder som är anslutna genom fackliga 

gruppförsäkringar. Det framkom också att företaget startade för att alla skulle ha möjlighet att 

teckna försäkringar. Många respondenter yttrade också att företaget starkt förknippas med 
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kooperationen och har så gjort så länge som de kan minnas, genom att det är kundägt och 

därmed inte har ett aktiebolags form och att utdelningen egentligen skall ske i form av att 

kunderna får igen på sina försäkringspremier. Detta är något som personalen ser som en fördel 

för företaget eftersom de då kan säga till kunderna att det är dem som är ägare. Detta brukar 

påtryckas som något bra och desto fler kunder desto starkare blir företaget. Som en rådgivare 

uttryckte:  

 
”Företaget är ju folket som har gått ihop.” 

 

En annan rådgivare sade: 

 
”Det är lite konsum över stället, fast med en 

intern konflikt med vad folk vill ha och vad de 

tror att de vill ha, vet inte om man sänder 

rätt budskap” ”det är ju försäkringstagarna som 

äger det hela och det är dem vi jobbar för.” 

 

Ytterligare en rådgivare påtalade: 

 
”Jag har dubbla känslor till det kooperativa, 

jag tycker att idén är väldigt god, men ser 

inte att det funkar med min tankeföreställning 

av att det är ägt av försäkringstagarna.” 

 

En kundtjänstmedarbetare tillade också: 

 
”Det här med kooperationen tycker jag har 

fjunat av ganska mycket på grund av att det nu 

är ekonomiska intressen som styr, mer än vad 

det varit tidigare. Det upplever jag starkt. Nu 

upplever man det ganska uppstramat, men förr 

var det mer manuellt och man gav sig själv och 

kunderna tid att prata. Ger man kunderna tid, 

då tror jag att de kommer tillbaka.” 

 

Företagets koppling till LO-förbunden var också något som nämndes överlag i personalens 

uppfattning om företaget och de fackliga förbunden är och har varit en stor samarbetspartner. 

Som en rådgivare sade: 

 
”Vi har en stor kundbas genom de fackligt 

anslutna, alltså har vi en stor kundstock, 

vilket är unikt för detta företag.”  

 

5.3 Den säljande organisationen 
Det framkom relativt tydligt i intervjuerna att det finns en fokus på försäljning inom företaget. 

Rådgivarna har 3-4 kundmöten per dag och kundtjänst ska prata med 50 till 60 kunder 

dagligen. Rådgivarna har försäljningsmål och bokar in sina kunder själva förutom de kunder 

de får via vidareförmedling från kundtjänst. Vidareförmedlingen är ett samlingsnamn för de 

kunder som kundtjänstmedarbetare förmedlar vidare till personal som har andra funktioner 

inom organisationen än de själva, vilket i många fall är rådgivare. De allra flesta 
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respondenterna både på kundtjänst och bland rådgivarna menade att det var ren försäljning 

som förväntades och premierades av företaget. Det togs även upp att vidareförmedling 

premierades men det är egentligen bara ett led i en försäljningsprocess.  

 

En kundtjänstmedarbetare uttryckte att: 

 
”Om man ser att det finns tillfälle till 

merförsäljning så vidareförmedlar man.”  

 

En rådgivare tillade om sina möten med kunden: 

 
”Sen när man hittat en produkt som man tror 

passar kunden så skall man försöka sälja in den 

och få kunden att vilja ha den. Desto mer vi 

säljer desto mer tjänar vi.”  

 

En annan rådgivare tog upp de interna tävlingarna och sade:  

 
”Det finns ju också tävlingar där man kan vinna 

resor, så visst finns det incitament för att 

sälja det gör det.”  

 

Ytterligare en rådgivare tillade:  

 
”Sen är det en j-la massa tävlingar hela tiden 

och det vet jag inte om jag är så positiv till. 

Man ska mäta en massa konstiga grejer hela 

tiden. Vi är en klassisk säljkår som är ute 

efter att kränga punkt slut.”  

 

En annan rådgivare menade att: 

 
”Vårt huvuduppdrag är att dra in sparpremier 

till företaget. Det är försäljning det handlar 

om.”  

 

En kundtjänstmedarbetare berättade om företagets förväntningar och sade: 

 
”Från företagets sida är det försäljning som 

premieras i första hand.”  

 

En annan som jobbar på kundtjänst tillade att: 

 
”Man kan ju döpa om säljarna till rådgivare så 

tror folk kanske att de inte ska sälja.”  

 

Vilket underströks av ytterligare en rådgivare som påpekade:  

 
”Jag är ju säljare än fast det heter rådgivare 

så är jag säljare.”  
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En kundtjänstmedarbetare sade också: 

  
”Vårt uppdrag har ju också blivit mer och mer 

att vi ska sälja i kundtjänst och därmed 

försöker vi hitta ingångar till kundens behov 

där vi då kan sälja in försäkringar”  

 

Och tillägger:  

 
”Som det är nu är skruvningen mot försäljning, 

försäljning, försäljning.” 

 

Det framkom även synpunkter på att företaget inte marknadsför sina sparandelösningar 

tillräckligt bra bland rådgivarna. Det pratades också om en intern konkurrens hos vissa 

anställda och att samarbetet inte fungerade särskilt bra, medan andra tyckte att samarbetet 

fungerade bra och menade att det inte var några problem att fråga andra kollegor om man 

behöver hjälp i sitt dagliga arbete. En rådgivare uttryckte: 

 
”Man hör ibland att man snor kunder av 

varandra, så det är ju en konkurrens även 

internt mellan rådgivarna. Vi får listor varje 

vecka om vem som ligger i topp och vem som 

ligger sist. Det är ju ingen hemlighet och det 

gynnar ju inte ett nära samarbete.”  

 

En annan rådgivare tillade att:  

 
”Mitt jobb förutsätter samarbete med dem som 

förser mig med vidareförmedlingstips.”  

 

En kundtjänstmedarbetare menade gällande vidareförmedling att: 

 
”Jag bygger upp förväntningarna och sedan är 

det upp till de andra att svara upp till dem, 

vilket inte alltid sker.”   

 

Vidare framfördes det att det var försäljningen som främst behandlades på möten, både under 

de individuella mötena likväl som mötena i gruppen. Det var främst uppföljning hur 

försäljningen hade gått och avstämning av målsättningarna. Intranätet användes främst för 

information om det dagliga arbetet och där ansåg personalen att den mesta informationen 

finns, dock var det svårt att sortera då det finns så mycket information där. En rådgivare 

tillägger: 

 
”All information finns men det är svårt att 

sortera vad som är viktigt för mig.”  
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Det uppkom även en hel del kritik på det säljfokus som finns inom företaget. En 

kundtjänstmedarbetare sade: 
 

”Nu upplever man det som ganska uppstramat. 

Förr gav man sig själv och kunderna mer tid att 

prata.”  

 

Samma person tillade: 

 
”Vad jag inte gillar är omstruktureringen i 

offensiv försäljning, där vi har prestationsmål 

på oss. Det pratas om att vi ska vara ett lag, 

vi är ett bra lag och vi ska sälja men alla är 

inte målgörare. Vi har olika personligheter. Du 

har dem som spelar fram och du har dem som gör 

mål.” 

 

 En annan kundtjänstmedarbetare sade:  

 
”Det kan bli en konflikt rent psykologiskt att 

man skall sälja så mycket som möjligt men 

samtidigt se till kundens bästa och dennes 

intresse.”  

 

En rådgivare tillade också angående företagets värderingar att:  

 
”Detta tycker jag motsäger sig lite granna, för 

värderingarna ligger ju dels i att sälja så 

mycket som möjligt, alltså nå sina mål, 

samtidigt som det är kundens behov som skall 

ligga i första rummet. Så det blir lite 

paradoxalt, dubbla budskap.” 

 

 

5.4 Den kundorienterade organisationen 
Det finns utöver det försäljningsfokus som presenterades i föregående stycke även från 

företagets sida en fokus mot kunderna att det är deras behov som skall styra och med det ett 

kundcentrerat tankesätt. En rådgivare nämnde:  

 
”Vi ska göra kunderna nöjda och sälja på dem 

någon försäkring det är ju det som är vitsen 

men det måste vara något som är lämpligt för 

kunden efter kundens behov.”   

 

En annan rådgivare tillade:  
 

”Det pratas lite löst om att man ska värna om 

kunden och behålla dem, men det är ingenting 

som premieras utan det är bara ren 

försäljning.”  
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En annan rådgivare säger angående företagets värderingar att: 

 
”Är väl som jag märker det nu att det ska vara 

så nöjda kunder som möjligt.”  

 

Ytterligare en rådgivare menade att: 

 
”Huvudprioritet är att åstadkomma kundnytta.”  

 

Det visade sig också att både rådgivarna och personalen i kundtjänst bedöms utifrån ett 

nöjdkundindex som bygger på slumpvis utvalda kunders enkäter om servicemötet.  

 

En rådgivare sade:  

 
”Om man blir överöst med nöjda kundbrev kanske 

man skulle få nått men det har jag inte upplevt 

än.” 

 

En kundtjänstmedarbetare nämnde att:  

 
”Självklart vill företaget att vi skall ha ett 

bra kundbemötande så att vi får behålla 

kunderna.”  

 

Samtidigt framhöll denne att kundfokus kom i andra hand. En annan kundtjänstmedarbetare 

berättar om företagets förväntningar att:  

 
”Det som det inte läggs ned så mycket krut och 

engagemang på är att behålla kunderna.” 

 

Utöver detta framkom också att personalen anser att företaget är kundvänligt och generöst 

mot sina kunder. Det framlades därmed att finns en tydlig fokus mot kunden hos personalen i 

företaget. Det framkommer vidare att personalen ser en problematik med att företaget vill 

vara både sälj- och kundfokuserade. En på kundtjänst säger att dennes roll är att: 

 
”Lösa kundernas problem och frågor så att de 

blir nöjda helt enkelt.”   

 

En annan kundtjänstmedarbetare berättade också att: 

 
”Nu frågar kunderna om man har tid att prata 

och då ger man dem tid eftersom det är kunderna 

som betalar min lön. Jag brukar säga att du får 

den tid du behöver. Det är det som det handlar 

om. Jag tror att, ger man kunden tid så kommer 

de tillbaka, lyssna, prata och lösa problem i 

ett samspel.”  
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Samma person tillägger även:  

 
”Det kan bli en konflikt mellan kundnyttan och 

förtjänsten givetvis.”  

 

En annan kundtjänstmedarbetare tillägger om sin roll:  

 
”Det är att se vad kunden vill och försöka 

svara på det.”  

 

Medan en annan kundtjänstmedarbetare påtalade att: 

 
”Man får känna av vad kunden vill, det är 

kundens behov som styr.”  

 

Och ytterligare en kundtjänstmedarbetare framhöll:  

 
”Min roll är ju att företräda företaget på ett 

bra sätt och att få kunden att känna ett 

förtroende.”  

 

Om vad som var viktigast i kundmötet fortsätter denne: 

 
”Det viktigaste egentligen beror på hur man 

skall se det ur företagsledningens perspektiv 

eller mitt egna. Det är just det här att 

kunderna skall känna sig trygga och att jag får 

en positiv kontakt med kunderna, att de kan 

lita på mig och att jag inte för dem bakom 

ljuset.”  

 

Detta underströks av en annan kundtjänstmedarbetare som menade att det viktigaste i mötet 

med kunden var:  

 
”Att skapa förtroende så att de vet att jag 

inte skojar med dem och att de känner en 

trygghet.” 

 

Rådgivarna berättade om att de utgår från kundens behov samt att de gör en analys av den 

enskildes situation, för att sedan kunna komma fram till den bästa lösningen. Att lyssna och 

förstå ansågs som viktigt. Bland annat säger en rådgivare:  

 
”Hur ser privatsituationen ut? Man gör en 

analys. Hur ser framtidsplanen ut, hur ser 

inkomsten ut, skulder? Efter det försöker jag 

lägga en bra lösning.” 
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En annan rådgivare tydliggör att:  

 
”Jag som rådgivare har tagit fasta på att jag 

är just rådgivare vilket gör att jag inte 

säljer så bra”  

 

Och tillägger senare att det viktigaste i kundmötet är att:  

 
”Försöka förstå personen som sitter framför och 

att man bygger upp förtroende.” 
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6. Analys 
I följande analyskapitel syftar vi till att sammanföra vår teoretiska referensram med den 

empiriska informationen. I analyskapitlet som kommer vi också att jämföra ledningen med 

teorin och om personalens uppfattning kan förklaras av teorier ur ett 

företagsledningsperspektiv. Dessa två delar analyseras via ett deduktivt angreppssätt. Vi 

kommer även att jämföra gapet mellan företagsledningens intentioner och personalens 

uppfattning och i detta anser vi att vi har ett mera induktiv angreppssätt eftersom teorierna 

inte räcker till för att förklara den komplexitet som finns. För att underlätta för er som läsare 

inleder vi med att återge studiens problemformulering och syfte. 

 

Problemformulering 

Hur formas uppfattningar kring identiteten inom ett företag?  

 

Syfte 

Syftet för denna uppsats är att skapa förståelse för hur personalen på försäkringsbolaget 

uppfattar vad företaget står för, och dess identitet/identiteter.  Vi syftar också till att jämföra 

ledningens intentioner med personalens uppfattningar om företaget, samt om 

varumärkesbyggandet inom företaget påverkas av multipla identiteter
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6.1 Ledningen 
 

6.1.1 Gemensamma värderingar 

Vad vi kan se i vår studie så har företagsledningen i sitt arbete med att tydliggöra företagets 

vision som de vill bygga vidare sin verksamhet, genomfört en förändring i 

varumärkesplattformen, där ett nytt budskap kommunicerats externt och internt. Ledningen 

vill nu att företaget i fortsättningen ska förknippas med det nya kommunikationskonceptet 

”socialt ansvarstagande”. Detta är en påbyggnad av de värderingar som företaget jobbat med 

tidigare för att nu vara konkurrenskraftiga på marknaden och för att kunderna skall få kunna 

bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Ledningen för mervärdesarbetet ville också i denna 

satsning hålla kvar det som är unikt och på så vis differentierar företaget från konkurrenter. 

Detta kan kopplas till Urde som menar att det är viktigt att ett företags kärnvärden är under 

ständig utveckling och anpassas till både externa och interna krav, men att värderingarna bör 

vara konsekventa för att skapa en trovärdighet, för ett företags värderingar bygger på dess 

kärnvärden
172

. Urde med flera menar också att genom att ett företag har ett kulturarv i 

varumärket kan de ge en konkurrensfördel och skapa trovärdighet på marknaden
173

. Som vi 

tolkar det så har företagets medvetna utveckling av sin vision och kärnvärden ett 

överensstämmande med vad tidigare studier kommit fram till. Försäkringsbolagets utveckling 

av dess kärnvärden i visionen stämmer överens med vad tidigare studier ansett viktigt för att 

skapa konkurrensfördelar och trovärdighet mot marknaden för sitt varumärke samt att ett 

företags värderingar bör vara konsekventa i detta arbete. 

 

De värderingar som ledningen för mervärdesarbete i vår studie vill framhäva är grunden till 

”socialt ansvarstagande”. Värderingarna har egentligen funnits i företaget en längre tid men 

nu vill ledningen förtydliga dessa. Detta stämmer överrens med Urdes resonemang om 

värderingar, som beskriver att värderingar bör vara dynamiska men samtidigt konsekventa 

och bör vara grunden till allt varumärkesbyggande både internt och externt då värderingar 

sammanlänkar företagets vision, mening, värden, position och kommunikation
174

.  Vi tolkar 

att det är svårt för företaget att förändra sina värderingar men samtidigt hålla kvar dem för att 

skapa trovärdighet. Vi tolkar detta som motsägelsefullt och menar att företaget i vår studie 

inte har ändrat sina värderingar utan snarare förtydligar de värderingar de haft sen tidigare 

eftersom de anser att det är rätt i tiden att framhäva dessa. Dock kan problem uppstå om dessa 

värderingar inte är förankrade hos personalen.  

 

6.1.2 Det entydiga varumärket och dess mervärden 

I ledningen för mervärdesarbetets framtagande av ”socialt ansvarstagande” så ansågs det som 

en fördel för företaget att det låg rätt i tiden och att det skulle hjälpa företaget att förknippas 

med engagemang och nyttogörande samt som ett företag som levererar kvalité. Vi tolkar att 

företagsledningens syfte överrensstämmer med litteraturen i och med att de vill förankra det 

nya kommunikationskonceptet ”socialt ansvarstagande”. Ledningen har förstått att deras 

varumärke kan skapa ett mervärde inte bara för företaget men också för kunden och att detta 

bör genomsyra hela företagets budskap likt ett rykte. Supphellen menar att varumärket kan 

                                                
172 Urde, M. (2003). “Core value-based corporate brand building”, European Journal of Marketing, Vol. 37 No. 

7/8, s. 1017-1040. 
173 Urde, M., Balmer, J.M.T. och Greyser, S.A. (2007), ”Corporate brands with a heritage”, Journal of Brand 

Management Vol. 15, No 1, s. 4-19. 
174 Urde, M. (2003). “Core value-based corporate brand building”, European Journal of Marketing, Vol. 37 No. 

7/8, s. 1017-1040. 
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skapa en uppfattning av mervärde hos konsumenten 
175

, och Forman och Argenti menar även 

att varumärkesbyggande har kommit att bli ett mer utvecklat begrepp då det inte bara gäller 

enskilda produkter, utan att hela företaget ska skapa ett rykte
176

. För att nå detta har ledningen 

för mervärdesarbete insett behovet av utbildning av sin personal, där det internt skulle 

erfordras kompetensutveckling och kommunikation för att förankra ”socialt ansvarstagande”.  

Detta tolkar vi som att företagsledningen har en god medvetenhet om hur de teoretiskt kan 

bygga vidare på sitt varumärke och att det krävs mer för att företaget skall kunna utvecklas än 

att visa på enskilda produkters värde. Ledningen skulle nu behöva tänka steget längre för att 

få ett långsiktigt hållbart varumärke där ”socialt ansvarstagande” bör genomsyra alla 

produkter och delar.   

 

Genom att integrera mervärdesarbetet med företagets historik internt så menar ledningen att 

personalen skulle kunna känna mer stolthet för historien och känna sig stärka inför framtiden 

men också göra företaget mera konkurrenskraftigt. Ledningen ville också att kunderna skulle 

kunna känna att företaget levererar ett mervärde och att detta skulle åstadkommas genom att 

mervärdena förankrades hos personalen. Företagets syfte med kommunikationskonceptet 

”socialt ansvarstagande” är att skapa konkurrenskraft och bidra till ett långsiktigt hållbart 

samhälle i enlighet med företagets vision. Enligt de Chernatony m.fl så är ett mervärde något 

som tillför något signifikant vilket i sin tur utgör en väsentlig skillnad för företag, dess 

personal och kunder som tar del av det. Mervärden är också till för att uppfylla ett företags 

målsättning. Vidare så diskuterar de Chernatony m.fl även på vilket sätt mervärden är 

förankrade inom en organisation är betydelsefullt, samt att problematiken med mervärden är 

dess olika betydelse för människor.
177

 Mervärden bör alltså vara förankrade hos personalen så 

de känner ett mervärde och inte bara är medveten om de mervärden ett företag vill skapa. 

Återigen överensstämmer ledningens avsikt om hur ett mervärde skapas och vad det skall 

avse att ge, med vad de Chernatony m.fl kommit fram till. Detta tolkar vi som att ledningen är 

medvetna om hur mervärdet skall skapas och att om det är förankrat hos personalen så bör det 

kunna ge konkurrenskraft på marknaden.  

 

6.1.3 Kommunikationens betydelse 
Ledningen har velat förmedla det nya kommunikationskonceptet som något som skall 

genomsyra hela företaget i allt som de gör och att det skall synas i de produkter som företaget 

erbjuder. De har också haft för avsikt att kommunicera budskapet internt genom 

informationsmöten, intranätet och den interna företagstidningen. de Chernatony och Cottam 

menar att värderingar sprids via intern kommunikation
178

, och Papasolomou-Doukakis menar 

att kommunikation är en central del om företag skall lyckas med intern marknadsföring.
179

 

Via intranätet och genom att informera ansvariga på olika kontor har företaget försökt att 

sprida ”socialt ansvarstagande” till berörd personal. Det har också skapats en film som 

samtliga i personalen skall ha sett. Det har även genomförts ett projekt där information om 

                                                
175 Supphellen, M. (2000). “Understanding core brand equity: Guideline for in-depth Elicitation of Brand 

Associations”, International Journal of Market Research, Vol.42 (3), s. 319-338. 
176 Forman, J., Argenti, P.A. (2005). “How Corporate Communication Influences Strategy Implementation, 
Reputation and the Corporate Brand: A Exploratory Qualitative Study”, Corporate Reputation Review, Vol. 8, 

No. 3, s. 245-264.  
177 de Chernatony, L., Harris, F. och Dall’Olmo Riley, F. (2000). “Added value its nature, roles and 

sustainability”, European Journal of Marketing, Vol. 34 No.1/2, s. 39-56.  
178 de Chernatony, L., Cottam, C., Segal-Horn, S. (2006). “Communicating Services Brands Values Internally 

and Externally”, The Service Industries Journal, Vol. 26, No. 8, s. 819-836. 
179 Papasolomou-Doukakis, I. (2002). “Internal marketing: a means for creating a sales or marketing orientation? 

The case of UK retail banks”, Journal of Marketing Communications, Vol. 8, s. 87-100. 
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mervärdena har satts upp på vissa utvalda platser på kontoren. Företaget har tidigare också 

gjort en undersökning om hur väl personalen kände till vad företaget står för. Vi tolkar detta 

som om det finns en tilltro från ledningens sida till de olika ansvariga på kontoren att det som 

ledningen framfört kommit fram på det sätt som ledningen avsett. Vi tolkar att ledningen har 

haft rätt intentioner hur ”socialt ansvarstagande” bör spridas inom organisationen enligt vad 

litteraturen påtalar gällande intern kommunikation.  

 

Ledningen för mervärdesarbetet anser att det finns en stor potential att förankra mervärdena 

hos personalen och att personalen här har en viktig roll i att kunna förmedla dessa i 

kundmötet, förutsatt att personalen har de verktyg som behövs för att göra det. Ledningen har 

också insett att personalen därmed är en försummad målgrupp när det kommer till arbetet med 

mervärdena. Vi tolkar att ledningen för mervärdesarbete förstår att deras personal är en viktig 

resurs som de måste satsa på för att kunna förmedla ”socialt ansvarstagande” i mötet med 

kunden. Vad ledningen vill, kan kopplas till Papasolomou-Doukakis som menar att intern 

marknadsföring har som uppgift att få personalen att förstå sin roll i mötet med kunden samt 

förstå hur de kan ge en bra service
180

, och Drury och Segal-Horn som framhäver att utbildning 

av personalen är mycket viktig
181

. Vi tolkar att ledningen har förstått att det krävs utbildning 

om ”socialt ansvarstagande” för personalen så att de skall kunna förmedla ”socialt 

ansvarstagande” på det sätt som ledningen har avsett. Vi tolkar också att ledningen vill att 

personalen skall få en förståelse för vilken betydelse ”socialt ansvarstagande” har för 

företagets och samhällets framtid. Detta stämmer också överens med vad Papasolomou-

Doukakis som menar att företag bör ha utbildningar utifrån de strategier som ledningen 

bestämt och följa upp dessa för att kunskapen skall kunna överföras till det dagliga arbetet
182

. 

Gray tillägger också att kompetent personal är bättre på att tydliggöra tjänsterna och göra dem 

mer konkreta
183

. Ledningen har också nämnt att personalen skall få specifik kunskap samt att 

leningen vill bryta ned kommunikationskonceptet ”socialt ansvarstagande” till individnivå för 

att ta fram de verktyg som var och en behöver eftersom det uppmärksammats att det finns ett 

problem med okunskap angående mervärdena både internt och externt. Detta tolkar vi 

stämmer överens med vad tidigare forskning ansett effektivt gällande hur information bör 

kommuniceras inom ett företag för att det skall kunna förmedlas ut till marknaden. 

 

Det uppkom även i ledningens arbete med att ta fram ”socialt ansvarstagande” att de ville 

komma fram till något sätt att belöna/premiera ”mervärdaren” som de kallar det, alltså 

premiera personalen som använder ”socialt ansvarstagande” i kundmötet. Detta stämmer väl 

överens med vad Barnes m.fl som påvisar vikten av att företag har belöningssystem för att 

motivera personalen till att göra ett bra arbete
184

. de Chernatony påvisar däremot betydelsen 

av belöningssystem som fokuserar på varumärkesbyggande aktiviteter
185

. Vi tolkar att 

                                                
180 Papasolomou-Doukakis, I. (2003). “Internal Marketing in the UK Retail Banking Sector: Rhetoric or 

Reality?”, Journal of Marketing Management, Vol. 19, s. 197-224.  
181 de Chernatony, L., Drury, S. Segal-Horn, S. (2003). “Building a Services Brand: Stages, People and 

Orientations”, The Service Industries Journal, Vol. 23, No. 3, s. 1-21. 
182 Papasolomou-Doukakis, I. (2003). “Internal Marketing in the UK Retail Banking Sector: Rhetoric or 
Reality?”, Journal of Marketing Management, Vol. 19, s. 197-224.  
183 Gray, B.J. (2006). “Benchmarking Services Branding Practices”, Journal of Marketing Management, Vol. 22, 

s. 717-758. 
184 Barnes, B.R., Fox, M.T., Morris, D.S. (2004). “Exploring the linkage between Internal Marketing, 

Relationship Marketing and Service Quality: a Case Study of a Consulting Organization”, Total Quality 

Management, Vol. 15, No. 5/6, s. 593-601.  
185 de Chernatony, L., Segal-Horn, S. (2001). “Building on Services Characteristics to Develop Successful 

Services Brands”, Journal of Marketing Management Vol. 17, s. 645-669. 
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ledningen vill få in en form av belöningssystem som förespråkar att personalen får ”socialt 

ansvarstagande” i kundmötet och verkligen trycker på dessa mervärden.  

 

 

6.2 Personalen 
 

6.2.1 Multipla värderingar och identiteter 

De flesta i personalen såg att sin roll var att vara hjälpsam mot kunder och kunna lyssna på 

deras behov och detta skapade en konflikt eftersom försäljning var det som uppfattades vara 

det viktiga från företagets håll. Detta blir ett problem eftersom både försäljningen och 

kundens behov tar en plats i förarsätet när personalen möter kunder. Vi tolkar att de 

motsägelser som skapas inom företaget när det försöker vara både sälj- och kundfokuserat 

skadar arbetet med mervärdena i kundmötet. Eftersom försäljning är det som premieras är det 

svårt för personalen att använda mervärdena som säljargument när det inte är något kunderna 

frågar efter och att det uppfattas som att det inte finns tid att diskutera dem. Vi uppfattar att 

personalen har egna värderingar som är kopplade till sin yrkesgrupp, exempelvis att de vill ha 

kundfokus. Även om personalen vill sälja så vill de även hjälpa kunden. Om man ställer detta 

resonemang mot Drury och Segal Horn som menar att personalens värderingar bör matcha de 

värderingar som företaget har
186

 så uppstår det problem. Det kanske inte är så lätt att matcha 

värderingar inom ett företag, framförallt inte inom ett stort företag som studerats i denna 

studie. Det finns ett flertal värderingar inom företaget som kan härledas till försäljning, 

kundfokus, företagets historia eller ”socialt ansvarstagande”. Vi ställer oss också frågande till 

varför värderingarna mellan personal och företaget ska matcha. Kan personalen inte föra 

budskapet vidare ändå genom sin yrkesroll. Eftersom mervärdena inte har någon fokus i 

kundmötena är det tveksamt om personalen ser sin roll som att förmedla varumärket till 

kunden och därmed vara engagerad i varumärket. Om vi ställer detta i förhållande till 

Thomson m.fl. som menar att personalen bör förstå sin roll som budbärare av varumärket och 

strategierna bakom varumärket, vilket Thomson nämner som intellektuellt engagemang. 

Personalen bör även vara engagerad i varumärket samt ha positiva associationer till det och 

agera därefter, detta kallas emotionellt engagemang
187

. Burmann m.fl. kallar det sistnämnda 

att ”leva” varumärket
188

. Personalen har viss vetskap om ”socialt ansvarstagande”, vilket vi 

tolkar som att de har ett visst intellektuellt engagemang. Däremot tolkar vi att det inte finns 

något utpräglat emotionellt engagemang eller att någon som ”lever” varumärket hos 

personalen. Eftersom företagets belöningssystem är uppbyggt utifrån hur mycket personalen 

säljer så menar vi att det ger ett tydligt budskap till personalen från ledningen att försäljning 

är viktigt. Detta kan kopplas till Barnes m.fl som menar att belöningar kan motivera de 

anställda i sin arbetssituation
189

. Som vi tolkar det så motiverar inte belöningssystemet i 

företaget till något annat än att sälja mer och detta tolkar vi som en nackdel i och med att 

mervärdena ska förmedlas via personalen. De har inga incitament att prata om det eftersom 

det inte är något som personalen upplever sig belönas för från företagets håll. 
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Vi har också nämnt att försäkringsbolagets historia har betydelse för personalen och då främst 

bolagsformen och att företaget startade för att alla skulle ha möjlighet till ett 

försäkringsskydd. Detta uppfattades av personalen som en viktig del och var också något de 

använde sig av i sina möten med kunden. Detta överrensstämmer med Urde med flera som 

menar att företagets historia och kulturarv kan ha betydelse för företagets värderingar och 

skapandet av identiteten
190

. Det som blir ett problem för försäkringsbolaget är att personalen 

värderingar har starka kopplingar till företagets historia vilket påverkar arbetet med ”socialt 

ansvarstagande”. Gray menar att serviceföretag bör marknadsföra hela företaget istället för en 

enstaka tjänst
191

 och Balmer och Gray menar att företagsvarumärke kommunicerar 

varumärkets värderingar och ger ett mervärde till intressenter
192

. Vi tolkar att det är svårt att 

marknadsföra ett företags som en helhet när det finns flera olika värderingar och identiteter 

inom företaget. 

 

Som vi beskrivit tidigare så tolkar vi det som att personalen uppfattar att försäkringsbolaget är 

både sälj- och kundfokuserat, samtidigt som det arbetar med ”socialt ansvarstagande” och har 

en historia som är betydelsefull. Detta kan ses som organizational identity då det beskriver 

vem företaget är från personalens uppfattning. Såsom Balmer m.fl beskriver det så säger ett 

företags organizational identity vem företaget är och corporate identity vad företaget är
193

. 

Försäkringsbolagets kommunikationskoncept ”socialt ansvarstagande” kan däremot ses som 

deras corporate identity. Corporate identity är något som kan visas ut mot marknaden, likt 

slogans
194

. Det är här det uppstår ett problem eftersom personalens uppfattning av 

organizational identity krockar med corporate identity som är ”socialt ansvarstagande”. Det vi 

menar här är att organizational identity hos personalen är mer omfattande då det innehåller 

försäljning, kundfokus, företagets historia och ”socialt ansvarstagande”. Corporate ident ity 

innehåller däremot endast ”socialt ansvarstagande” och därmed skapas problemet med en 

otydlig identitet. Detta stämmer med vad som menas med att om corporate identity inte 

stämmer överens med organizational identity blir det problem för personalen att identifiera 

vad företaget står för
195

. Då ”socialt ansvarstagande” bara är en del i organizational identity så 

skapas problemet med identifikationen hos personalen, eftersom säljfokus, kundnytta och 

historia inte är en del av ledningens corporate identity, alltså vad som visas ut mot marknaden. 

Däremot så uppfattar vi att det inom företaget finns en säljfokus, och som vi tolkar det kan 

ledningens agerande genom fokus på försäljningen i möten få konsekvenser när de samtidigt 

kommunicerar ”socialt ansvarstagande” via intranätet. Vi tolkar också att ledningen inte har 

förstått konsekvenserna av att diskutera olika värderingar utan att visa på vilket förhållande de 

har till varandra  
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6.2.2 Multipla värderingars inverkan på kommunikation  

Vi nämnde tidigare att det inom företaget finns värderingar som är relaterade till försäljning, 

kundfokus, företagets historia och ”socialt ansvarstagande”. Dessa olika värderingar som vi 

tolkar att personalen anser finns inom företaget kan sägas vara grunden i företagets varumärke 

och identitet. Urde menar att värderingar är grunden i allt varumärkesbyggande då de 

sammanfattar identiteten av varumärket samt att de ska vara grunden till kommunikation och 

personalens agerande
196

. Här uppstår det problem inom försäkringsbolaget eftersom 

personalen uppfattar så många olika värderingar inom företaget. Detta gör det svårt att styra 

kommunikation och hur personalen ska agera när personalen upplever att det finns 

värderingar som direkt motsäger varandra som exempelvis försäljning och att samtidigt tänka 

på kundens bästa. Detta är alldeles för förenklat i litteraturen, eftersom det är komplicerat att 

skapa gemensamma värderingar inom ett stort företag. Om det finns direkt motsägande 

värderingar eller identiteter som är svåra att relatera till varandra, hur ska företagets ledning 

då kunna bygga sin kommunikation utefter dessa värderingar och utifrån denna 

kommunikation få personalen att agera utefter dessa värderingar. de Chernatony menar att 

företaget får motiverad personal om det finns gemensamma värderingar
197

. Detta är dock inte 

så enkelt menar vi eftersom personalen och gruppen har egna värderingar. Vi tolkar att det är 

svårt för försäkringsbolaget att bestämma gemensamma värderingar som motiverar 

personalen. Stuart tillägger att nya värderingar som marknadsförs externt kan förvirra 

personalen vad gäller corporate identity
198

.  

 

Som vi tidigare nämnt har företagets historia skapat djupt rotade värderingar hos personalen 

inom försäkringsbolaget, och då främst hos dem som jobbat länge i företaget. Dessa 

värderingar tolkar vi dock inte har någon koppling till ”socialt ansvarstagande” hos 

personalen. Så att marknadsföra ”socialt ansvarstagande” externt skulle kunna göra identiteten 

otydlig hos personalen eftersom de även har värderingar kopplade till försäljning, kundfokus 

och historia. Personalen har som vi tolkar det svårt att urskilja vilka värderingar det är som 

gäller inom företaget. de Chernatony, Cottam och Gray menar att företaget bör skapa en 

förståelse för värderingarna och informera personal hur dessa ska föras vidare till kund
199

 
200

. 

Eftersom vi uppfattat att det finns olika värderingar inom företaget så försvårar det arbetet för 

försäkringsbolaget med att informera personalen hur dessa ska förmedlas till kunderna. 

Återigen så tycker vi att litteraturen ser lite väl enkelt på hur värderingar kan kontrolleras 

inom ett företag. Wilson tillägger även att värderingar kan skilja mellan olika avdelningar av 

företaget
201

. Vi har dock inte upplevt att värderingarna skiljer särskilt mycket mellan de två 

personalgrupperna inom företaget. Vissa var kanske mer kundfokuserade än andra medan 

andra i personalen var mer försäljningsfokuserade. Däremot är det tydligt att värderingar kan 

skilja mellan ledning och personal vilket kan få konsekvenser inom företaget när det kommer 

till värderingar, varumärkesbyggande och identitet. Vad vi tycker att ledningen har missat är 
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att mervärden kan ha olika betydelse för olika människor inom organisationen, vilket vi tror 

kan spegla både personalens inställning till mervärdena och de sätt de verkar för att få in dem 

i sina kundmöten.   

 

6.2.3 Multipla värderingars inverkan på personalens roll 

Information inom försäkringsbolaget sprids främst via intranätet och där tas alla delar upp. 

Personalen upplever att den mesta informationen finns att hitta på intranätet, men det är 

samtidigt svårt att sortera eftersom det är så mycket information. Enligt oss tyder detta på att 

det främst är en envägskommunikation inom försäkringsbolaget och med all information som 

kommer selekterar personalen vad som är viktigt och vilka värderingar som gäller. Detta tyder 

på att företaget och personalen inte tillsammans tydliggör vilka värderingar som är de 

primära. Om vi ställer detta mot Drury och Segal Horn samt Chernatony och Cottham som 

menar att det bör finnas en dialog om vilka värderingar företaget ska stå för tillsammans med 

personalen
202

 
203

 , så blir det tydligt att detta saknas inom företaget samt att detta är svårt att 

göra för ett stort företag med så många anställda, såsom försäkringsbolaget i denna studie. Vi 

tolkar att intranätet är den primära informationskällan för personalen när det kommer till 

”socialt ansvarstagande” och möten den primära informationskällan gällande försäljning.  

Wilson tillägger att kommunikationen bör upprepas för att påverka de anställdas värderingar 

och beteende
204

. Genom att intranätet används i stor utsträckning så tolkar vi det som att det 

finns en chans att kommunikationen upprepas men eftersom personalen själv selekterar 

informationen utifrån vad som är viktigt för dem, så finns det en risk att information om 

”socialt ansvartagande” ”drunknar” i all annan information som rör exempelvis försäljning. 

Det är också svårt i ett stort företag att upprepa kommunikationen på ett bra sätt, men att 

intranät kanske inte är det optimala som vi ser det utifrån personalens uppfattning om 

kommunikationen. Chong menar att intern kommunikation ska vara anpassad efter 

personalens uppgift
205

. Dortok tillägger här också att det bör finnas en 

tvåvägskommunikation
206

. Det Chong och Dortok framhäver menar vi är relativt självklart, 

men om intranät är den främsta kommunikationskanalen som används inom 

försäkringsbolaget, så är det svårt att anpassa informationen utifrån vem som ska läsa det 

samtidigt som det inte ger någon bra förutsättning för en dialog. 

 

Att marknadsföra ”socialt ansvarstagande” i kundmötet är som vi tolkar det inte heller så lätt 

för personalen, eftersom de anser att de inte fått nog med information om konceptet och det 

känns onaturligt för personalen att få in det i diskussion med kunderna, då kunderna främst 

har andra frågor. Som vi diskuterat tidigare så har personalen i vår studie olika kundmöten där 

kunderna har skilda behov. Kundtjänstpersonalen får i sina möten med kunderna frågor som 

rör allt från prisförfrågningar till vilket utbud av försäkringar som erbjuds. Rådgivarna träffar 

däremot kunder med olika behov rörande till exempel sparande och pension. Zeithaml med 

flera påpekar personalens viktiga roll i kundmötena, då det är där kundens uppfattning om 
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företaget startar
207

. Vilket intryck ger personalen i försäkringsbolaget? Vi tyder det som att 

det ges en tveksam och otydlig bild av företagets identitet, varumärke och värderingar 

eftersom de var så skilda och motsägande hos personalen. Vi har tidigare nämnt problemet 

med säljfokus gentemot kundfokus. Ett annat problem med identiteten är hur företagets 

historia, det vill säga dess ålder, bolagsform och att det grundades för att alla skulle ha 

möjlighet till försäkringsskydd påverkar personalen i kundmötena då exempelvis företagets 

bolagsform, alltså kooperationen hade en betydelsefull roll i argumenten som personalen 

använder mot kunden. Ett argument var att försäkringstagarna tillsammans delar på risken. 

Att företagets historia har en så viktig betydelse tolkar vi hindrar personalens engagemang i 

mervärdena då de inte används som försäljningsargument, eftersom personalen identifierar sig 

med företagets historia.  Då fokus på försäljning är så djupt rotat så tolkar vi det som att det 

har stor betydelse för samarbetet mellan vissa delar av personalen och skapar en viss intern 

konkurrens inom företaget, vilket i förlängningen kan resultera i en missnöjd kund . Ställer vi 

detta resonemang gentemot Gremler med flera som menar att negativa interna servicemöten 

mellan personal kan påverka de externa servicemötena på ett negativt sätt
208

. Vi tolkar att om 

personalen på försäkringsbolaget känner en intern konkurrens som skadar samarbetet mellan 

och inom olika avdelningar, så kan det i förlängningen skada hur kunderna blir bemötta. Detta 

behöver dock inte vara så, då personalen kan vara serviceinriktade och ge en bra service till 

sin kund även om de upplever att samarbetet inte fungerar särskilt bra. Dock menar vi att det 

kan bli problem inom försäkringsbolaget när det kommer till samarbete inom företaget 

relaterat till kundmötet. Om kundtjänst är väldigt kundfokuserad och skapar förväntningar av 

företaget hos kunden och denne får ett annat säljfokuserat bemötande av exempelvis 

rådgivaren, så ger det en otydlig bild av företaget och vad det står för. 

 

Flertalet av personalen i företaget tycker personligen att det är bra att företaget jobbar med 

”socialt ansvarstagande”, men att det inte har någon betydelsefull del i deras möten med 

kunden. Detta tolkar vi som om det finns en vilja från personalen att framstå som ”politiskt 

korrekta” och humana, men att ”socialt ansvarstagande” inte är förankrat hos personalen på 

ett sätt så att det engagerar och ger ett mervärde till personalen. Detta tolkar vi också leder till 

att mervärdena inte förankras hos kund via de kundmöten som personalen har. de Chernatony 

m.fl. påpekar att mervärden kan ha olika betydelse för olika personer samt att företagskultur 

och struktur kan hindra att ett mervärde skapas hos kunden
209

. Detta kan vi se även hos 

personalen i försäkringsbolaget och att det är mer än företagets kultur och struktur som kan 

hindra att ett mervärde skapas hos personalen. Vi tolkar att olika värderingar inom företaget 

komplicerar processen av mervärdesskapandet.   

 

 

6.3 Gapet mellan ledningen och personalen   
 

Vi tolkar att det finns olika värderingar som genomsyrar företaget. Ledningen menar att det är 

det nya kommunikationskonceptet och dess mervärden ”socialt ansvartagande” som företaget 

skall förknippas med. Vad personalen däremot uppfattar, är att ledningen vill att de skall sälja 

så mycket som möjligt och att det är det som värderas. Samtidigt är personalens värderingar 

att de vill ha kunden i fokus och göra dem nöjda. Det ger i själva verket upphov till ett flertal 
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gap, vilket vi tolkar som att litteraturen simplifierar hur gemensamma värderingar skapas. de 

Chernatony m.fl och Gray menar att det inom företag bör skapas en förståelse för värderingar 

och informera om hur dessa skall föras vidare till kunden
210

 
211

. Vi menar ett detta är en 

komplicerad process och något som företaget i vår studie inte lyckats med, vilket vi tolkar 

som att företaget inte har en förståelse för de olika värderingar som finns inom företaget och 

den roll som personalen uppfattar att de har. Hur personalen uppfattar de värderingar som 

företaget har bidrar ytterligare till gapet mellan ledningen och personalen i arbetet med att 

förmedla ”socialt ansvarstagande” till kunderna. Vi tolkar också att människors olikheter 

ytterligare kan komplicera en implementering av ett nytt kommunikationskoncept likt ”socialt 

ansvarstagande” , eftersom ledningen inte vet hur det mottages av personalen. Ledningen i vår 

studie hade gjort en undersökning om personalen kände till mervärdena men denna studie 

visade inte på om det användes eller vad de visste om mervärdena. 

 

6.3.1 Spridning av värderingar – en envägskommunikation och dialog 

de Chernatony och Cottam menar att det finns en mängd olika sätt att kommunicera 

värderingar men att det även är viktigt med uppföljning på den information som ges.
212

 Internt 

så skulle det nya kommunikationskonceptet implementeras genom informationsmöten, 

intranätet och genom företagstidningen, vilket också gjorts (i ledningens medvetande eller 

mening). En sak som vi dock upplever som saknas är just dialogen mellan ledning och 

personal med feedback på hur personalen har uppfattat kommunikationskonceptet. Även om 

de tillvägagångssätt som företaget kommunicerat ”socialt ansvarstagande” med stämmer 

överens med vad tidigare studier ansett som effektivt bortsett från dialogen och feedback, så 

menar vi att det är ett gap mellan vad som anses som fungerande i befintlig teori och vad som 

praktiskt fungerar i verkligheten. Detta kan dels bero på att tidigare studier inte studerat 

personalens uppfattning och att ledningen i denna studie inte haft beaktning av att det som 

fungerar i teorin är svårt att överföra till praktik i genomförandet av ”socialt ansvarstagande”.  

 

Att förankringen av ”socialt ansvarstagande” inte varit tillfredställande i den mening som 

ledningen önskar skulle kunna bero på att det delegerats för mycket ansvar om ”socialt 

ansvarstagande” till de enskilda kontoren, där det i stället fokuseras på försäljningssiffrorna i 

möten med personalen. Ledningen hade målsättningen att kommunicera mervärdena till 

personalen på olika sätt. Detta kan kopplas till Wilson som menar att värderingar sprids via 

intern kommunikation inom företaget
213

.  Ledningen beskriver att mervärdet främst skall 

verka som ett varumärkesstärkande instrument externt för kunden men förankringen hos 

personalen är bristfällig. Här tolkar vi att personalen inte fokuseras på och att det är viktigt att 

personalen tillgodoses först, vilket ytterligare försvåras då ett stort företag har multipla 

identiteter att ta hänsyn till. Detta leder till ett gap mellan vad litteraturen säger och 

ledningens intention vad gäller informationsflödet i företaget, då ledningen använder 

envägskommunikation i sitt syfte att befästa ”socialt ansvarstagande” medan det hos 

personalen påtalats att tvåvägskommunikation med återkommande information och 

uppdatering nog skulle krävas för att budskapet skulle nå fram bättre. Tvåvägskommunikation 

förespråkas av Dortok när ryktet om ett företag ska utvecklas
214

. Ledningen ville dock 
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använda morgonmöten med information om ”socialt ansvarstagande” , men något hände på 

vägen vilket skapade ett gap mellan vad ledningen ville göra och vad som egentligen hände 

utifrån personalens uppfattning. Budskapet har också först annonserats externt innan det 

framhölls internt. Det problem som vi ser med detta är att personalens vetskap om det nya 

konceptet kommit i efterhand. Vi tolkar att ledningen varit medveten om detta, men de är av 

den uppfattningen att de löst problemet genom att hålla informationsmöten och sedan sprida 

budskapet genom intranätet och företagstidningen, men utan tillstymmelse till feedback eller 

uppföljning. 

 

Ledningen har också påtalat att utbildningar erfordras för att göra personalen medveten, detta 

har dock ej gjorts och blir lite paradoxalt då ledningen ser en stor potential hos personalen och 

förstår vikten av att ge utbildningar, vilket stämmer överens med Papasolomou-Doukakis m.fl 

som menar att det i förlängningen underlätta den externa marknadsföringen
215

 
216

 som i detta 

fall rör ”socialt ansvarstagande”. Återigen ser vi att det ledningen ämnar göra och är 

medveten om stämmer överens med vad litteraturen menar, men ändock så tolkar vi att det 

finns ett gap mellan teoretisk relevans och praktiskt genomförande ur personalens synpunkt. 

 

Likaså gäller ledningens och litteraturens syn på belöningar. de Chernatony framhäver att 

företag bör ha belöningssystem som premierar varumärkesarbete
217

. Ledningen vet här att det 

behövs ett belöningssystem för ”socialt ansvarstagande”. Detta har dock ännu inte 

implementerats varpå vi menar att det uppstår ytterligare ett gap mellan vad ledningen för 

mervärdesarbete är medvetna om som bör göras och hur personalens verklighet ser ut. Vi 

anser att detta kan vara ett led av att varumärkesbyggande aktiviteter är svårare att mäta än 

säljrelaterade aktiviteter såsom tillexempel en ordinär försäljning av hemförsäkring.  

 

Som vi tidigare nämnde har företagets historia betydelse för personalen och detta är också 

något som ledningen försökte att uppmärksamma med att sätta försäkringsbolagets historia i 

förbindelse till ”socialt ansvarstagande”. Detta menade vi också stämde med Urdes teori om 

varumärken med ett kulturarv.
218

 Där det däremot finns ett gap är att associationerna som 

personalen har till företagets historia och de värderingar som det medför anser vi inte har 

någon tydlig koppling till ”socialt ansvarstagade” och att det därför är svårt för personalen att 

se hur företagets historia samverkar med ”socialt ansvarstagande”. Det är svårt att integrera 

olika värderingar inom företaget till ett och samma varumärke. Vi tolkar därför att det är svårt 

för företaget att bestämma gemensamma värderingar  

 

6.3.2 Möjligheten att skapa en gemensam identitet  
Vi har tidigare diskuterat hur företaget fokuserar på corporate identity (”socialt 

ansvarstagande”) medan personalen identifierar sig mer med organizational identity 

(försäljning, kundfokus, företagets historia och ”socialt ansvarstagande”) och att det skapar ett 

problem i företagets identitet. Detta stämmer med vad Stuart menar är problemet med att ha 

olika identiteter inom ett företag 
219

, men
 
det är dock svårt att få dessa identiteter att 

                                                
215 Papasolomou-Doukakis, I. (2002). “Internal marketing: a means for creating a sales or marketing orientation? 

The case of UK retail banks”, Journal of Marketing Communications, Vol. 8, s. 87-100. 
216 Keleman, M., Papasolomou-Doukakis, I. (2004). “Can culture be changed? A study of Internal Marketing”, 

The Service Industries Journal, Vol. 24, No. 5, s. 121-135.  
217 de Chernatony, L., Segal-Horn, S. (2001). “Building on Services Characteristics to Develop Successful 

Services Brands”, Journal of Marketing Management Vol. 17, s. 645-669. 
218 Urde, M., Balmer, J.M.T. och Greyser, S.A. (2007), ”Corporate brands with a heritage”, Journal of Brand 

Management Vol. 15, No 1, s. 4-19. 
219 Stuart, S. (2002). “Employee Identification with the Corporate Identity”, Int. Studies of Mgt & Org, Vol. 32, 

No 3, s. 28-44. 
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överrensstämma som Stuart menar att företag bör sträva efter. Vi tolkar att olika identiteter 

ger en tvetydig signal till personalen om vad företaget vill stå för. Vi anser också att det finns 

ett gap i litteraturen om hur en sådan entydig identitet skapas eller hur företag med multipla 

identiteter kan bygga ett varumärke internt. 

 

Ledningen ser personalen som en viktig resurs för att förmedla ”socialt ansvarstagade” ut mot 

kunderna vilket överensstämmer med litteraturen. Då främst till Gray som menar att 

personalen personifierar varumärket mot kunden
220

. Personalen i försäkringsbolaget ser sin 

roll som att sälja till kunden och har inga incitament att föra in ”socialt ansvarstagande” i 

mötet med kunden. Detta tolkar vi kan upphov till ett gap mellan ledningens och personalens 

uppfattning om hur mervärdena skall kunna förankras hos kunden. Det vi menar är att 

ledningens och personalens uppfattning om mervärdena verkar särskilja, då personalen ej 

uppfattar att mervärdena är något som skall ”ut till” kunden. Medan ledningen ser att de ska 

förmedla mervärdena i sina kundmöten. Ledningen verkar också medveten om detta problem 

med att ett mervärde inte är så lätt att skapa som litteraturen vill framhäva det. Vi anser att det 

finns ett gap mellan verkligheten och litteraturen angående mervärden. Hur skapas mervärden 

inom ett företag som har multipla identiteter? Skapas flera olika mervärden? Utifrån vår 

studie så kan vi se att människor tolkar mervärden och dess innehåll på olika sätt. Vi menar 

därför att parallella tolkningar förekommer av ”socialt ansvarstagande” och ibland inga 

tolkningar alls eftersom personalen inte känner till dem. Detta står i kontrast till litteraturen 

där sådan heterogenitet sällan diskuteras. Urde menar att det är möjligt att skapa 

gemensamma värderingar som summerar identiteten av varumärket och personalens agerande 
221

. 
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7. Slutsatser 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av studien. De slutsatser som vi har dragit 

bygger på analysen i förgående kapitel. 

 

Eftersom intranätet är den primära informationskällan för personalen när det kommer till 

”socialt ansvarstagande” och möten den primära informationskällan gällande försäljning så 

ser vi det som relativt givet att försäljning uppfattas som det viktiga hos personalen. Vi ser ett 

problem med att det inte har varit en tvåvägskommunikation mellan ledningen och personalen 

gällande ”socialt ansvarstagande”. Eftersom den information som delgivits personalen kan 

anses som envägskommunikation så vet inte ledningen hur personalen uppfattar den 

information som spridits vilket bidrar till att informationen inte uppfattas av personalen på det 

sätt som ledningen avser. Det finns heller igen beaktning i att personalens tillgodohavande av 

informationen kan spegla den enskildes intressen för budskapet eller hur väl ”socialt 

ansvarstagande” går att väva in i företagets produkter och i kundmötet. Personalen var 

medveten om ”socialt ansvarstagande” men vi anser att det inte är förankrat hos personalen. 

En slutsats blir därför att det kan vara en fördel att starta uppbyggnaden av varumärket internt 

via utbildning med uppföljning och inte bara genom den typ av informations- och 

kommunikationskanaler som främst använts i försäkringsbolaget i vår studie. 

 

Det som vi upplever kan bli ett problem är när personalen inte riktigt vet vilka värderingar 

som gäller, eftersom de uppfattar det som att de får dubbla budskap. Detta kan medföra 

konsekvenser för personalens agerande mot kunden. de Chernatony och Segal-Horn menar att 

via ett konsekvent agerande i servicemötet framhäver personalen företagets position
222

. Vi 

anser att det för personalen i försäkringsbolaget inte förhåller sig lika enkelt som det i teorin 

säger om vikten av att ha ett konsekvent agerande, eftersom personalen känner att det är 

kundens behov som styr samtidigt som det är försäljning som belönas. I kundmötena frågas 

det även efter olika tjänster och försäkringar, vilket gör det svårt att ha ett tydligt budskap från 

företaget rörande varumärket.  

 

Visst låter det snyggt att ha en personal som är engagerad i varumärket och har förståelse för 

strategier bakom. Men om du arbetar som rådgivare eller på kundtjänst så har dessa delar 

begränsad betydelse för det dagliga arbetet när de känner att det inte är något som fokuseras 

på från ledningens håll utan att det främst är försäljningssiffror som är det viktiga. Vi anser att 

när ”socialt ansvarstagande” premieras så kommer personalen att känna sig motiverade och 

därmed prioritera att få in det mer i kundmötet. Som vi ser det så speglas belöningar till 

personalen av försäljning även om nöjda kunder också är av betydelse från ledningens 

perspektiv. Det är inte vad man säger som har betydelse det är vad man gör. Likväl som att 

personalens agerande har betydelse i kundmötet har ledningens agerande betydelse för vad 

personalen uppfattar som vad företaget vill. Mervärden fokuseras hos ledningen men den ger 

signaler om att försäljning är viktigast via möten mätningar och uppföljning. Personalen 

uppfattar att det är kundens behov som är det viktiga. En annan slutsats är då att det är svårt 

att skapa gemensamma värderingar inom försäkringsbolaget. 

 

Att företaget i sin helhet utgör varumärket och att marknadsföra det som en helhet som skapar 

ett mervärde både hos kunder och hos personal anser vi vara något som bör eftersträvas. Vad 
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vi ställer oss frågande till är om det går att göra när det inom företaget är svårt att skapa 

gemensamma värderingar som vi tidigare diskuterat. Att skapa ett mervärde hos personalen är 

en komplicerad process som vi ser det utifrån de tolkningar vi gjort av personalen i vår studie. 

 

Det finns minst fyra identiteter inom försäkringsbolaget i vår studie. Det säljfokuserade 

företaget, det kundfokuserande företaget, det historiska företaget samt det ”socialt 

ansvarstagande” företaget. Att dessa identiteter skapats beror bland annat på belöningssystem, 

personalens eller individens värderingar och de signaler ledningen ger till sina anställda. Det 

har varit svårt att integrera de identiteter som finns. Problemet är att det i litteraturen finns 

väldigt lite om hur företag med multipla identiteter ska kunna samverka dessa identiteter 

under ett varumärke. Som vi ser det så hindrar detta varumärkesbyggandet inom företaget. Vi 

menar att företagets personal ser företaget som så mycket mer än vad som visas externt. Vi 

anser att företag behöver vara medvetna om alla sina identiteter och lära sig att använda sig av 

de tillsammans och se det som en styrka att man har en mångfacetterad identitet.   

 

Vi anser att litteraturen ser lite väl lätt på att skapa entydiga värderingar och identiteter hos 

företag men enligt den verklighet som personalen uppfattar i försäkringsbolaget är det svårt 

att skapa entydiga värderingar och identiteter. Teorier från organisationsteori bör även 

diskuteras eftersom de har en större fokus på de olika identiteter som skapas inom ett företag. 

Det är svårt att enbart titta på marknadsföringslitteraturen och corporate identity utan 

organizational identity från organisationslitteraturen borde studier av företagsidentiteter ta 

hänsyn till.  

 

En annan slutsats som vi kunnat dra är att ledningen har kunskap om vad som bör göras i 

enlighet med teorin men att det hinner hända mycket på vägen ner till personalen som möter 

kunder. Eftersom ledningens planering och genomförande ser olika ut och att personalen 

uppfattar arbetet med ”socialt ansvarstagande” på ett annat sätt än ledningen så skapas ett 

flertal gap mellan ledningen och personalen.  

 

Flera forskare påpekar att företag bör ha en intern process där varumärket byggs upp så att 

personalen får en övertygelse om värderingarna och varumärket, så att det kan överföras till 

handlingar i det dagliga arbetet. 
223

 
224

 
225

 Vi menar att när det finns olika uppfattningar av 

företagets värderingar mellan personalen och ledning så kompliceras processen med 

överföringen av dessa värderingar. Vi menar att ledningens syfte med mervärdesarbetet har en 

överensstämmelse med vad tidigare studier kommit fram till. Men eftersom tidigare studier 

har ett förenklat synsätt, där personalens uppfattningar tidigare varit utelämnade menar vi att 

det uppstår ett gap mellan ledningens syfte och det sätt som kommunikationskonceptet 

”socialt ansvarstagande” implementerats hos personalen. Det finns även ett gap hur 

personalen uppfattar att det genomförts och hur det kan användas i det dagliga arbetet 

gentemot ledningens syfte. Detta anser vi speglar komplexiteten med hur personalen ska få in 

”socialt ansvarstagande” i mötet med kunden, då personalens uppfattning om informationen 

från ledningen om ”socialt ansvarstagande” varit knapphändig och svår att särskilja från all 

annan information.   
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7.1 Vidare forskning  
 

Eftersom vi anser att tidigare forskning i allt för stor omfattning har fokuserats på ledningen 

så menar vi att det uppstått ett problem eftersom att det är personalen som ska leverera 

varumärket och identiteten. Personalens åsikter har här kommit skymundan. Mer studier mot 

personal behövs således, då deras verklighet ser annorlunda ut mot vad litteraturen och 

ledningen tror.  

 

Hur ska företag kunna integrera olika identiteter med varandra för att skapa ett mervärde? Det 

skulle vara intressant att se hur resultatet av en sådan studie skulle bli. Eller en studie som 

fokuserar hur företag ska integrera olika identiteter för att skapa ett starkt varumärke?
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8. Studiens sanningskriterier 
 

Johansson-Lindfors menar att det har betydelse för intersubjektiviteten att forskaren har tolkat 

resultatet av intervjuerna på ett sätt som respondenterna samtycker med
226

. Vi har vid 

transkriberingen av intervjuerna till stor del försökt återge vad som sagts under intervjuerna, 

vilket underlättats av att vi bandade intervjuerna. Respondenterna fick sedan empirikapitlet 

skickat till sig där de fick chansen att göra korrigeringar av direkta felaktigheter. Trots att 

intervjuerna var anonyma och det är svårt att veta vem som sagt vad för respondenterna, fanns 

det en chans att vi missuppfattat något eller skrivit fel och därför ville vi att de skulle få en 

chans att korrigera. Ingen av respondenterna hörde av sig efter det av vi skickat ut empirin. 

Detta tolkade vi som om de samtyckte med de tolkningar som vi gjort. De tolkningar vi gjort i 

uppsatsen har också diskuterats löpande med vår handledare under arbetet med uppsatsen. 

Detta kan kopplas till ”peer-debrifing”, vilket är när forskaren diskuterar tolkningar med 

andra forskare under studiens gång för att öka studiens trovärdighet
227

. Johansson–Lindfors 

tillägger också att intersubjektivitet är del av en process som beskriver hur studien gick till
228

. 

Detta kan också härledas till Bäck och Halvarsson som menar att om det tydligt går att se hur 

forskaren gjort studien det vill säga hur information samlats in, hur tolkningar gjorts och hur 

slutsatser dragits så ökar detta intersubjektiviteten i studien.
229

 I vår studie har vi försökt att 

beskriva hur vi gått tillväga i studien i kapitlet utgångspunkter samt i kapitlet praktiskt 

genomförande.  

 

Vi har sammanlagt genomfört tolv intervjuer och uppfattningen om företaget var ganska 

skilda även om mycket av det som sades kom igen i andra intervjuer. Vi kan inte säga att ny 

information inte skulle komma fram vid fler intervjuer men vi anser ändå att vi fått en 

förståelse av kundtjänstmedarbetarnas och rådgivarnas uppfattning om företaget. Johansson-

Lindfors menar att för att uppnå en god giltighet i en studie så strävar man efter att den 

brukade teorin prövas till så stor utsträckning som möjligt och detta kan åstadkommas genom 

att samla in så mycket data som möjligt230. I och med att det undersökta företaget har ett flertal 

personalgrupper som inte undersökts så kan vi inte med säkerhet säga att de skulle kunna ha 

en annan uppfattning om företaget. Men vi anser ändå att de slutsatser som vi kommit fram 

till kan göras gällande för studiens syfte. 

 

Som Backman menar så är generalisering hur säker man kan vara att det som primärt 

framkommit i en studie går att överföra på en annan population
231

. Vi är dock medvetna om 

att generalisering främst är kopplat till kvantitativa studier, men vi ser även att det finns en 

koppling till överförbarhet, då man vill kunna dra slutsatser utöver den undersökta gruppen. 

Att resultat som är gjorda i en studie går att överföra till en annan miljö eller situation 

beskriver överförbarhet i en kvalitativ studie232. Vi menar här att förankringen av mervärdena 

som påverkar kundmötande personal på de kontor som undersökts skulle kunna göras 

gällande för alla regioner, eftersom de troligtvis har fått information om 

kommunikationskonceptet på samma sätt som kontoren i vår studie. Men sen så är vi 
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medvetna om att det kan finnas undantag beroende på hur engagerad respektive ansvarig varit 

på de olika kontoren. Eftersom det finns flera identiteter inom försäkringsbolaget så är det 

möjligt att det finns en liknande problematik med identiteter inom andra stora tjänsteföretag 

och då kanske främst andra försäkringsbolag. Problematiken med ett gap mellan ledningens- 

och personalens uppfattningar kan likaså finnas i andra stora tjänsteföretag.
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Kundtjänst 080506 kl.10:00 (52 min)  

 

Rådgivare 080506 kl.13:00 (54 min)  

 

Rådgivare 080506 kl.15:00 (43 min)  

 

Rådgivare 080507 kl.10:00 (30 min)  

 

Kundtjänst 080507 kl.13:00 (44 min)  

 

Kundtjänst 080507 kl.14:30 (30 min)  
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Vad associerar du med Företaget? 
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Vad associerar du med ”socialt ansvarstagande? 
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1. Inledande frågor    Intervjumall 
-Hur länge har du jobbat i företaget? 

 

-Varför valde du att börja jobba i företaget? 

 

-Hur är det att jobba här? Om du får ändra på tre saker, vad skulle det vara? 

 

-Om du i något sammanhang, till exempel på en fest skulle höra någon prata illa om företaget, 

hur skulle du reagera?  

 

2. Företaget  

-Om företaget var en känd person vem skulle det kunna tänkas vara? Varför? 

 

- Hur upplever du företaget som försäkringsbolag? I förhållande till andra försäkringsbolag? 

 

3. Dagliga arbetet 

- Berätta om ditt dagliga arbete. Hur är det att jobba som rådgivare/kundtjänstare?  

 

- Du möter många av företagets kunder i ditt arbete – hur ser du på din roll i dessa 

kundmöten?  

 

-Vad är det viktigaste att tänka på i mötet med kunden?  

 

- Vilka förväntningar finns det från ledningen på ditt arbete som rådgivare/kundtjänstare? Hur 

tar de sig uttryck? 

 

- Vilka värderingar tycker du att ledningen lägger störst vikt vid? Hur kommer det till uttryck? 

Är de viktiga i ditt arbete som rådgivare/kundtjänstare? 

 

Kommunikation 

- Hur sker det interna informationsflödet i företaget? Information om dagligt arbete?  

 

Struktur, belöning, engagemang 

- Samarbete mellan människor och avdelningar – hur ser det ut? 

-Vad är det som premieras bland rådgivarna/kundtjänstarna?  

 

Image – kommunicerad identitet – hur andra uppfattar Företaget 

- Om du ser företaget i media – vad handlar det om? 

- Vilken bild tror du att kunder har av företaget?/Varför bör kunden välja företaget enligt din 

uppfattning?  

- Andra än kunder – samhället? 

 

4. Avslutande 

Vad är det som motiverar dig att stanna kvar i Företaget? 
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5. Socialt ansvarstagande  

 

Associationer 

 

-Om ”socialt ansvarstagande” var en känd person vem skulle det kunna tänkas vara? Varför?  

 

-Vilken information har du fått om ”socialt ansvarstagande”? Hur? Hur uppfattar du den? 

 

-Hur kan du i ditt dagliga arbete som rådgivare/kundstjänstare använda dig av den information 

som du fått om ”socialt ansvarstagande” ?  

 

-Vilket stöd skulle du vilja ha för att kunna förmedla ”socialt ansvarstagande” på ett bra sätt?  

 

-Frågar kunderna i kundmötena efter de mervärden som ”socialt ansvarstagande” innebär? 

 


