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Vi vill även tacka vår examinator, Kaisa Lund, som under uppsatsskrivandets gång har 

bidragit med kunskap och vägledning. Slutligen vill vi tacka våra opponenter som givit 

oss bra insikter och konstruktiv kritik.  

Tack! 

 
Avslutningsvis hoppas vi att du som läsare finner vår uppsats intressant. 

Trevlig läsning!  
 
 
 
 
 
 
Kalmar, den 23:e Maj 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Veronica Ahlström   Frida Edlund-Pihlaja  
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Abstrakt 
 
Titel: From zero to hero - En fallstudie om hur användandet av internt varumärkesbyggande 

tagit Gekås Ullared till toppen. 

Författare: Veronica Ahlström & Frida Edlund-Pihlaja 

Handledare: Carina Lejonkamp 

Examinator: Kaisa Lund      

Kurs: Kandidatuppsats, 15hp. Företagsekonomi, Detaljhandel och Service management, 

Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan, VT 2018 

   

Syfte och forskningsfrågor     

Syftet är att skapa en förståelse för internt varumärkesbyggande hos företag. Studien avser även 

att bidra med en insikt om hur den vetskapen kan ge bidrag till positiva kundvärden, för att 

stärka företagets goda anseende och därmed deras position på marknaden. För att undersöka det 

kommer vi utföra en fallstudie på företaget Gekås Ullared. Utifrån syftet formulerades två 

forskningsfrågor: 

 

1. Hur kan ett företag arbeta med internt varumärkesbyggande för att stärka sitt anseende 

och därmed sin position på marknaden? 

2. Hur kan ett företag med hjälp av internt varumärkesbyggande, skapa positiva 

kundvärde?     

  

Metod      

Studien är en fallstudie över hur företaget Gekås Ullared arbetar med internt 

varumärkesbyggande. Studien utgår från en kvalitativ intervjumetod med en deduktiv 

forskningsansats. Vidare har det empiriska materialet samlats in genom sju semistrukturerade 

djupintervjuer.    

 

Slutsatser 

Resultatet av studien visar att företag som tillämpar internt varumärkesbyggande, genom att öka 

förståelsen av vad varumärket står för, ämnar erhålla en mer motiverad och engagerad 

personalstyrka. Det i sin tur leder till att kunderna i större utsträckning mottar en positiv 

upplevelse av företagets varumärke. Det resulterar i att företagets goda anseende ökar och 

därmed stärks även dess position på marknaden.  

 

Nyckelord     

Ett företags anseende, internt varumärkesbyggande, kundvärde. 



  
 

iii 

Abstract  
    
Title: From zero to hero - A case study of how the use of internal branding took Gekås Ullared 

to the top. 

Authors: Veronica Ahlström & Frida Edlund-Pihlaja 

Supervisor: Carina Lejonkamp 

Examiner: Kaisa Lund      

Course: Bachelors Thesis in business economics 15h. Business Administration, Retail and 

Service Management, Linnaeus University, School of Business and Economics, Spring 2018.  

 

Purpose 

The purpose is to create an understanding of internal branding in companies. The study also 

aims to provide insight into how that knowledge can contribute to positive customer values, to 

strengthen the corporate reputation and hence their position in the market. To investigate, we 

will conduct a case study at Gekås Ullared. Based on the purpose, two research questions were 

formulated: 

 

1. How can a company work with internal branding in order to strengthen its reputation 

and hence its position on the market? 

2. How can a company through internal branding create positive customer values? 

 

  

Method 

The study is a case study of how the company Gekås Ullared works with internal branding. 

Furthermore, the study is based on a qualitative interview method and a deductible research 

effort. The empirical material has been collected through seven semi-structured interviews. 

 

Conclusions 

The result of the study shows that companies that apply internal branding, by increasing the 

understanding of what the brand stands for, aims to obtain a more motivated and committed 

staff. This in turn causes customers to receive a positive experience of the company's brand. 

This results of this case study shows that the corporate reputation will increase, and thus also 

strengthens its position in the market. 

 

Key words 

Corporate reputation, internal branding, customer value 
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1 Inledning 
 

 
I det här avsnittet kommer en beskrivande bakgrund till valt ämne, internt 

varumärkesbyggande att presenteras. Därefter följer en problemdiskussion där tidigare 

forskning tas upp och belyser behovet av forskning kring det valda ämnet. Slutligen 

preciseras ämnet till ett syfte, forskningsfrågor, avgränsning samt uppsatsens 

disposition.

 
 

1.1 Problembakgrund 
 

“Ett varumärke bygger man inifrån och ut, och en avgörande byggsten är att bolagets 

anställda litar på sina ledare och känner att ledarna är åtkomliga och synliga.” 

- Johanna Lindskog-Lindell [Blogg] 2017-04-21 

 

I en artikel i Metro (2011) berättar Ulrika Burling, VD för byrån Differ, att ett 

varumärke betydligt snabbare kan raseras än byggas upp. Hon berättar även att det är de 

starkaste varumärkena som kan hantera flest motgångar. Wallström, Karlsson och 

Salehi-Sangari (2008) anser att varumärkesskapande är en komplex process, samt att det 

ännu inte existerar någon allmän given strategi över hur ett företag kan utveckla sitt 

varumärke effektivt. Författarna förklarar att den första utmaningen ett företag står inför 

vid införandet av sitt varumärke på marknaden, både internt och externt, är att stipulera 

hur de vill att varumärkets identitet ska uppfattas av såväl kunder som av de anställda. 

Fortsättningsvis hävdar de att ett företags varumärke bör ses som en resurs, som kan 

leda till konkurrensfördelar om det förvaltas på rätt sätt. Likaså anser Melin (1999), som 

instämmer i enlighet med Wallström, Karlsson och Salehi-Sangari (2008). Han menar 

även på att betraktelsesättet av varumärket som en resurs, främjar arbetet med att skapa 

ett positivt kundvärde samt att det i sin tur leder till en bred och lojal konsumentgrupp. 

Keller (2003) beskriver de utmaningar som företag ofta stöter på när de planerar att 

etablera sitt varumärke på marknaden. Författaren nämner att problemen som uppstår, 

ofta gestaltar sig i återkommande frågor som de flesta företag kommer i kontakt med. 

De berör bland annat dilemman såsom vilka tillvägagångssätt för att bygga ett starkt 

varumärke som är de mest effektiva, samt hur ett varumärkes styrka och värde kan 
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mätas. Vidare belyser Keller (2003) även utmaningen i hur ett företag bör gå tillväga för 

att lyckas fortsätta driva varumärket framåt, utan att tappa dess styrka och värde.  

 

År 2015 slogs ett rekord i antalet nya varumärken som etablerades på den svenska 

marknaden, meddelar JLL Sweden (2015). Roth (2011) skriver att det startas cirka 60 

000 nya företag om året i Sverige. Det leder till att konkurrensen mellan de olika 

företagen hårdnar och vikten av en genomtänkt varumärkesstrategi blir stor (Roth 

2011). I ett blogginlägg på The Brand Man skriver Frykman (2010), som är pionjär 

inom personal branding, att ett företag måste leva sitt varumärke - intensivt. Han 

förklarar att anledningen till att det här är av betydelse, är för att inte rasera företagets 

anseende. Vidare redogör han för att det krävs att företagets anställda i varje tänkbar 

situation, lever sitt varumärke och förmedlar det vidare, för att inte riskera att anseendet 

endast består av tomma ord. På så sätt menar han att ett företag behåller samt stärker sitt 

anseende. Det här menar även Lindskog-Lindell (2017), som liksom Frykman (2010) 

redogör i ett blogginlägg för att ett företags anseende kommer bli allt viktigare för 

företag under år 2018. Hon förklarar att genom att ha en strategi för att skapa och 

bibehålla ett starkt anseende, kommer det att skydda ditt varumärke från den negativitet 

som kan komma om en kris inträffar. 

 

Mitchell (2002) understryker att även om det huvudsakliga syftet med etableringen av 

ett varumärke främst ska rikta sig till slutkunden, får ett företag inte glömma bort vikten 

av att även förmedla det internt. Han menar att med hjälp av ett bra internt 

varumärkesbyggande kommer medarbetare i olika positioner kunna leva och andas 

varumärket. Enligt författaren innebär det att företaget arbetar för att de anställda ska få 

en förståelse för varumärket, och likaledes inneha möjligheten att förmedla det till 

slutkunderna. Det är även något som Nilsson (2009) varumärkeskonsult på Manifesto, 

belyser när han berättar att det som alla framgångsrika varumärken har gemensamt, är 

dess starka interna varumärkeskultur. Både Nilsson (2009) och Mitchell (2002) delar 

synpunkter om att alla företag idag inte förstår värdet i att inneha en stark företags- och 

varumärkeskultur, då de menar att den interna förankringen behandlas ganska 

styvmoderligt. Mitchell (2002) hävdar vidare att det allt för ofta förekommer att företag 

brister i den här kunskapen. Det kan enligt honom leda till att personalen inte känner 

samhörighet, eller i värsta fall en fientlig känsla mot företaget. Med anledning av att det 

främst är frontpersonalen som besitter möjligheten att påverka konsumenternas 
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varumärkesuppfattning och därmed även kundens upplevda värde, kan det leda till 

negativa konsekvenser för hur kunder i slutändan uppfattar företagets anseende. Det här 

resonemanget bekräftas av Miles och Mangold (2005), de berättar att internt 

varumärkesbyggande medför att de anställda förvandlar varumärkets lovord till 

verklighet, vilket i sin tur är ett hjälpmedel för att forma kundens upplevda värde om 

företagets varumärke (Miles & Mangold, 2005).  

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Som vi nämner i vår problembakgrund, redogör Roth (2011); Wallström, Karlsson och 

Salehi-Sangari (2008) och Keller (2003) för utmaningarna med att skapa ett starkt 

varumärke. Även Mitchell (2002) och Miles och Mangold (2005) talar om 

frågeställningen kring varumärkesbyggandet, och inriktar sig främst mot problematiken 

med internt varumärkesbyggande. De menar att om frontpersonalen som möter 

kunderna, inte kan leva upp till och förmedla företagets varumärke, kommer deras 

kunder påverkas negativt. En aspekt som Liu, Ko och Chapleo (2017) likaledes 

diskuterar. Författarna menar att problematiken grundar sig i att företag inte är 

tillräckligt insatta i hur det interna varumärkesbyggandet kan påverka organisationen 

och dess kunder. Det är även något som speglar Iglesias, Ind och Alfaro´s (2013) 

utläggande, att det är enkelt att glömma bort att arbetet med internt 

varumärkesbyggande inte endast betonar de anställda, utan att det även har en påverkan 

på företagets kunder. De här synpunkterna skapar en reflektion hos oss, om huruvida 

företag som lyckats nå en stark position på marknaden, medvetet arbetar med internt 

varumärkesbyggande, eller om sambandet är en tillfällighet. Det mynnar även ut i en 

frågeställning om ett företags anseende, som enligt Rosenbaum-Elliott, Percy och 

Pervan (2015) skapas av en god vision, företagskultur och image, kan vara grunden för 

en lyckad varumärkesstrategi och huruvida det bidrar till positiva kundvärden.  

 

McQuillan och Oddie (2011) skriver om en studie, som det kanadensiska 

marknadsföringsförbudet genomfört, där de sett en betydande ökning av företag som 

implementerat internt varumärkesbyggande i sin verksamhet. De beskriver att från år 

2000 till år 2010 har fenomenet ökat från att det var 75 procent till 90 procent av landets 

företag som använde sig av det. Kanadensiska företag har således insett under åren att 

det lönar sig att arbeta internt med varumärkesbyggande (McQuillan & Oddie 2001). 

Keller och Richey (2006) menar att det här även är något som tidigare forskning pekar 
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på, att framgångsrika varumärken bör använda sig av ett internt, individperspektiv i sitt 

arbete med varumärkesuppbyggnad. Något som Dechawatanapaisal (2018) belyser, är 

att företag genom internt varumärkesbyggande kan förbättra de anställdas syn på 

varumärket. Vidare förklarar författaren att ansvaret inte endast ligger hos ledningen, 

utan att det är ett gemensamt ansvar för alla i organisationen. Den största anledningen 

till att ett företag ska ägna sig åt sin interna varumärkesuppbyggnad, menar Keller och 

Richey (2006) beror på att det är sådana aspekter som kommer att skilja företag åt i 

framtiden. Fortsättningsvis förklarar de att den utvecklingen beror på att det idag finns 

en rad aktörer på marknaden och att en grundpelare i arbetet med att behålla sina kunder 

blir att skapa värde för dem, som i sin tur kan leda till långvariga kundrelationer (Keller 

& Richey, 2006).  

 

Det Keller och Richey (2006) talar om har inte testats empiriskt, det är endast deras 

teorier om hur de tror att ett företag kommer att behöva vara utformat i framtiden, för att 

deras varumärke ska utvecklas framgångsrikt. Det finns en gedigen samling av 

forskning (bl.a. Merrilees & Frazer, 2013; Matanda & Ndubisi, 2013; Miles & Gold, 

2005) som talar om att företag bör arbeta med internt varumärkesbyggande som sedan 

ska appliceras på hela organisationen, för att uppnå positiva resultat. Det saknas dock 

faktiska beskrivningar på exakt hur och varför företaget bör arbeta med det i praktiken 

(Wallström, Karlsson & Salehi-Sangari, 2008).  

 

Således finns det, trots den betydande vikten av internt varumärkesbyggande hos 

organisationer, ett litet urval av forskning som studerat den strategiska resursen 

empiriskt (Arendt och Brettel, 2010; Simões, Dibb & Fisk, 2005). Det är även något 

som Falonius (2010) har kommit till insikt med. Han menar på att trots att det finns 

studier som tyder på att det är lönsamt, inte är alla företag som använder sig av ett 

internt varumärkesarbete. Vidare hävdar Falonius (2010) att flertalet företagsledningar 

istället utvecklar en varumärkesstrategi som ofta inte gynnar de anställda, utan enbart 

har för avsikt att gynna företagets ekonomiska lönsamhet.  

 

Med ovan nämnda argumentationer om en organisations interna 

varumärkesuppbyggnad, avser den här studien att undersöka huruvida tidigare forskares 

teorier om internt varumärkesbyggande stämmer empirisk i praktiken. Det här mynnar 

ut till den problematisering vi avser att undersöka. Det företag vi ämnar att fokusera vår 
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studie kring är varuhuset Gekås Ullared. Inledningsvis syftar vår studie till att 

undersöka huruvida tidigare forskares teorier är möjliga att applicera på verkligheten. 

Sedan ämnar vi att vidare studera hur appliceringen av en intern varumärkesstrategi kan 

leda till ett starkt och framgångsrikt företag, samt om det i sådana fall leder till ett ökat 

positivt företags anseende samt kundvärde.  

 

1.3 Syfte  
 
Syftet är att skapa en förståelse för internt varumärkesbyggande hos företag. Studien 

avser även att bidra med en insikt om hur den vetskapen kan ge bidrag till positiva 

kundvärden, för att stärka företagets goda anseende och därmed deras position på 

marknaden. För att undersöka det kommer vi utföra en fallstudie på företaget Gekås 

Ullared. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 
1. Hur kan ett företag arbeta med internt varumärkesbyggande för att stärka sitt 

anseende och därmed sin position på marknaden? 

 

2. Hur kan ett företag med hjälp av internt varumärkesbyggande, skapa positiva 

kundvärden? 

 

1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att exkludera hur organisationer arbetar med sitt varumärke externt. Vi 

kommer således utesluta analyser som berör organisationens arbete kring dess 

produktvarumärke och servicevarumärke. För att studien inte ska bli allt för omfattande 

har vi valt att avgränsa oss till att genomföra en empirisk fallstudie av ett företag. Det 

företag vi valt blev år 2017 utnämnd till Sveriges starkaste varumärke, närmare bestämt 

Gekås Ullared (Gekås, 2018). Som följd av att studera hur strategin för Gekås Ullareds 

interna varumärkesbyggande är uppbyggd, är det även centralt att fördjupa sig i hur 

organisationen arbetar för att stärka sin position på marknaden. 
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1.6 Gekås Ullared 
 
Gekås Ullared grundades år 1963 i källaren i ett bostadshus i Ullared, och är idag 

Sveriges största besöksmål. Varuhuset kategoriseras inom övrig handel och beskriver 

själva upplevelsen som ett shoppingäventyr. Företaget strävar ständigt efter att växa och 

tog år 2015 de senaste rekorden med 28,900 besökare under en och samma dag och 

sålde varor till ett värde av 37,3 miljoner kronor under en annan (Gekås 2018).  

 

Sedan starten år 1963 har varumärket Gekås Ullared utvecklats markant. De har bland 

annat slagit otaliga besöks- och försäljningsrekord, öppnat restauranger, campingplats 

och hotell samt byggt ut varuhuset ett flertal gånger (Gekås, 2018). Antalet anställda 

uppgick vid 2016 års bokslut till 735 stycken och omsättningen till en bit över 4 

miljarder (Alla bolag, 2018).  

 

År 2017 vann de priset Sveriges starkaste varumärke i Swedish Brand Awards som 

arrangeras av företaget Evimetrix (Gekås 2018). Syftet med undersökningen är att 

studera hur konsumenter boende i Sverige ser på de undersökta företagen, baserat på 

organisationen och varumärket. Respondenterna, alltså konsumenter, får svara på frågor 

om deras kännedom om de utvalda varumärkena, samt frågor som utgår från ett nöjd 

kund-index. Sedan ställs de här parametrarna mot varandra och det varumärke som 

utnämns till Sveriges starkaste varumärke behöver således både vara välkänt och inneha 

nöjda kunder (Evimetrix 2015).  

 

1.7 Disposition 
   
I avsnitt två kommer den valda metodologiska utgångspunkten för utförandet av den här 

studien att presenteras. Vald metod för insamlingen av empirin kommer även att 

konkretiseras. Avsnitt tre innehåller ett teoriavsnitt där lämpliga teorier avsedda för 

forskningsområdet presenteras. De teorierna som presenteras behandlar områdena: ett 

företags anseende, internt varumärkesbyggande samt kundvärde kopplat till internt 

varumärkesbyggande. Avsnitt fyra kommer innehålla en empirisk och teoretisk analys 

av vårt insamlade empiriska material, bestående av djupgående intervjuer med 

respondenter från Gekås Ullareds huvudkontor. Även intervjuer från medarbetare i 

butiken kommer att presenteras. I avsnitt fem kommer våra slutsatser från studien att 

presenteras följt av en teoretisk och praktisk betydelse.  
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2. Metod 
 

 
Följande avsnitt avser att behandla den metod vi använt oss av i vår undersökning. 

Avsnittet inleds med en presentation av vald vetenskapsteoretisk utgångspunkt samt 

forskningsansats. Vidare följer en beskrivning av metoden för att samla in det empiriska 

materialet samt en presentation av valt undersökningsobjekt. Även studiens 

kvalitetskriterier kommer att behandlas. Avslutningsvis presenterar vi 

forskningsprocessen samt reflekterar över kritik som berör vald metod.  

 
 

2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 
Då vår avsikt med den här studien var att skapa en förståelse för hur ett företag kan 

arbeta med intern varumärkesuppbyggnad för att på så sätt stärka sin position på 

marknaden, kräver det vetskapen av hur de arbetar med just det. Med anledning av det 

utgick vår uppsats från ett hermeneutiskt vetenskapssynsätt. Enligt Bryman och Bell 

(2014) är hermeneutiskt synsätt ett tolkande synsätt, vilket betyder att vi som författare 

av den här studien ska kunna tyda hur intervjupersonerna skapar sin egna verklighet. 

Vidare förklarar författarna att det hermeneutiska synsättet är lämpligt när forskare ska 

skapa förståelse för ett mänskligt beteende.  

 

Efter att vi valt vetenskapsteoretisk utgångspunkt, valde vi vilken forskningsansats 

studien skulle utgå från. Vi anser att en deduktiv ansats lämpar sig bäst för vår studie. 

Fejes och Thornberg (2015) förklarar att en deduktiv ansats utgår från en allmän regel, 

såsom en teori. Vidare förklarar författarna att forskaren sedan formulerar ett påstående 

som denne ämnar att undersöka empiriskt. På så sätt menar de att forskaren kan 

undersöka i vilken utsträckning en viss teori stämmer överens med verkligheten. 

Slutligen menar författarna att så länge den ursprungliga teorin kan bekräftas med hjälp 

av empiriska undersökningar skapas inga nya teorier, men om slutsatserna kan bevisa 

att teorin stämmer, kan teorin förstärkas. Deduktion är enligt Fejes och Thornberg 

(2015) en av två grundläggande ansatser att utgå från i sin studie, och vid sidan av en 

deduktiv ansats finns även den induktiva ansatsen. Skillnaden mellan de båda är enligt 

författarna att induktion, i motsats till deduktion utgår från empiri för att skapa nya 

teorier. Då vår avsikt var att undersöka huruvida tidigare forskares teorier stämmer 



  
 

13 

överens med verkligheten, ansåg vi att deduktion var den forskningsansats vi bör utgå 

från.  

 

2.2 Kvalitativ intervjumetod 
 
Vår studie kommer att bygga på en kvalitativ intervjumetod. Ryen och Torhell (2004) 

beskriver kvalitativ forskning som något empiriskt och socialt lokaliserat, som 

definieras av sin egen historia. Vidare förklarar författarna att en kvalitativ 

intervjumetod har utgångspunkt i respondentens uppfattning, från dennes egna 

perspektiv. Då vår studie syftar till att undersöka hur ett företag arbetar internt med sitt 

varumärkesbyggande för att stärka sin position på marknaden, finner vi en kvalitativ 

intervjumetod relevant. Anledningen till det är att vår empiri således kommer ta 

utgångspunkt i hur det valda företaget, Gekås Ullared, uppfattar sitt arbete med internt 

varumärkesbyggande från sitt eget perspektiv. Bryman (2011) skriver även att kvalitativ 

undersökningsmetod till skillnad från kvantitativ, inte har för avsikt att generalisera en 

hel population utan att generalisera teorier, vilket är det vi har gjort. 

 

2.2.1 Fallstudie  
 
En fallstudie innebär enligt Bryman och Bell (2014) att basera en studie på ett enskilt 

fall, och utifrån det genomföra en teoretisk analys. Vidare förklarar författarna att 

forskaren studerar det enskilda fallet på en mer detaljerad nivå, och ämnar ofta 

undersöka exempelvis en organisation, en plats eller en specifik händelse. Bell och 

Waters (2016) nämner att organisationer har vissa gemensamma egenskaper, det 

inkluderar även individerna i organisationen. Författarna menar även att de anställda i 

organisationen kan uppvisa drag som är unika. Med det menar de att den forskare som 

använder sig av en fallstudie-metod har som syfte att belysa likheter och olikheter. Det 

här är även något som vi tillämpat i vår studie. Genom att intervjua anställda i en 

organisations olika led, samt en utomstående som är kunnig inom ämnet, har vi 

undersökt om alla strävar åt samma håll vad gäller det interna varumärkesbyggandet. 

Yin (2007) beskriver att fallstudiemetoden gör det möjligt för forskare att bibehålla 

helheten och det meningsfulla i exempelvis organisations- och ledningsprocesser. 

Författaren fortsätter med att belysa att för att få en insikt i de här processerna, utförs 

det främst via intervjuer då det är en av de viktigaste informationskällorna i en 

fallstudie. Då vi ville få en inblick i hur en organisation arbetar med internt 
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varumärkesbyggande i praktiken och därmed inte ämnade att göra en jämförelse flera 

organisationer emellan, valde vi att genomföra en fallstudie av en organisation, med 

hjälp av intervjuer. Det gav det oss möjligheten att undersöka den valda organisationen i 

flera led, vilket liksom Bryman och Bell (2014) belyser, ökade vår uppfattning av deras 

arbete med internt varumärkesbyggande.  

 

Jensen och Sandström (2016) har tagit fram en tabell med 14 tumregler som berör 

fallstudie som en forskningsstrategi. Några punkter från den tabellen som var av vikt för 

vår studie är att forskningsfrågorna ska styra processen. Den här tumregeln har vi i stor 

utsträckning strävat efter då vi utformat vår teori, empiri samt operationaliserat 

intervjufrågorna, för att i slutsatsen ha möjlighet att svara på forskningsfrågorna. 

Författarna nämner även att forskningsfrågorna är skrivna i hur- eller varför-format. Vi 

har valt våra två forskningsfrågor i hur-formatet, dels för att det är vanligt vid 

kvalitativa studier. Samt dels på grund av det Yin (2007) berättar, att hur-formatet är 

gynnsamt där syftet för en forskningsstudie är att redogöra för en viss händelse. En 

annan punkt i Jensen och Sandströms (2016) tabell är att studiens resultat måste kunna 

generaliseras. Den här punkten följer vi då resultatet av vår studie kommer att kunna 

appliceras på andra företag. Anledningen till det är att vi i den här studien undersökt om 

teorierna stämmer överens med verkligheten.  

 

2.2.2 Val av intervjuobjekt och intervjupersoner 
 
Då vår studie avser att undersöka hur ett företag arbetar med internt 

varumärkesbyggande för att på så sätt stärka sin position på marknaden, var valet av 

undersökningsobjekt av stor vikt. Efter att ha funnit ett resultat från Evimetrix tävling; 

Swedish Brand Awards 2017, bestämde vi oss för att studera det varumärke som vann 

utmärkelsen Sveriges starkaste varumärke 2017. Varumärket i fråga är Gekås Ullared 

(Gekås, 2017). 

 

Ryen och Torhell (2004) förklarar att val av intervjupersoner bör grundas i studiens 

problemställning, samt intervjupersonernas inställning och relation till den. Vår tanke 

var då att en VD har en vision om hur han eller hon vill att organisationen ska fungera 

och arbeta, men dennes bild av hur det faktiskt fungerar i alla led, kan i vissa fall skilja 

sig från verkligheten. Således valde vi att även vända oss till andra steg i 

organisationen. Valet föll således på deras marknadskoordinator samt 
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utbildningskoordinator, samt till personal i frontlinjen. På så sätt har vi haft möjlighet 

att nå en stor bredd på vårt empiriska material samt kunna beröra inslag från flera olika 

synvinklar. För att få ett bredare perspektiv på ämnet, valde vi även att intervjua en 

utomstående varumärkesstrateg.  

 

Nedan följer en presentation av de respondenter vi valt och varför de är av betydelse för 

studien:  

 

Nilsson, Michael. Varumärkesstrateg på Manifesto. Han grundade företaget år 1995 och 

har varit verksam i företaget som copywriter och varumärkesstrateg sedan dess. Vi 

valde att intervjua honom då han är kunnig inom området. Att han tidigare studerat samt 

skrivit en bok om begreppet internt varumärkesbyggande gjorde honom till en trovärdig 

respondent. Intervjun genomfördes över telefon 2018-04-18. 

 

Lennerhov, Boris. VD på Gekås Ullared. Han har varit verksam som VD i företaget i 16 

år. Då syftet med vår studie var att undersöka hur ett företag arbetar med internt 

varumärkesbyggande, ansåg vi att företagets VD var en lämplig respondent. Lennerhov 

har varit verksam inom företaget under en relativt lång period och bör därför enligt oss 

ha en tydlig uppfattning om organisationens arbetsmetoder vad gäller det interna 

varumärkesbyggandet. Intervjun genomfördes över telefon 2018-04-19. 

 

Anki. Marknadskoordinator och VD-assistent på Gekås Ullared. Hon har varit verksam i 

företaget i 24 år. Vi valde att intervjua henne på grund av att Anki arbetar nära 

företagets VD samt har varit verksam i företaget under en relativt lång period. Hennes 

kunskaper och uppfattningar anser vi vara av stor vikt med tanke på hennes titel samt 

medföljande arbetsuppgifter. Intervjun genomfördes via videosamtal med hjälp av 

Skype 2018-04-18. 

 

Pernilla. Utbildningskoordinator på Gekås Ullared. Hon har varit verksam i företaget i 

ett och ett halvt år då tjänsten är ny. Pernilla arbetar med att se över utbildningarna så att 

de är relevanta och innehåller rätt information. Vi valde att intervjua Pernilla med 

anledning av att en del av vårt teoretiska innehåll grundar sig i strategier kring 

internutbildningar. Genom hennes kunskaper kan vi därmed få en insikt i hur Gekås 
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Ullared arbetar med sitt interna varumärkesbyggande. Intervjun genomfördes via 

videosamtal med hjälp av Skype 2018-04-18. 

 

Andersson, Oskar. Anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Han har varit verksam i 

företaget i två år. För att få en uppfattning om hur arbetsmetoderna kring det interna 

varumärkesbyggandet sker i frontlinjen har vi valt att intervjua Oskar. Han kan hjälpa 

oss att skapa en insikt i huruvida ledningens arbete når ut till frontlinjen. Intervjun 

genomfördes via ett personligt möte 2018-05-03. 

 

Darhult-Störby, Elin. Säsongsanställd i frontlinjen på Gekås Ullared under tre säsonger. 

Vi valde att intervjua en säsongsanställd för att undersöka om de exponeras lika mycket 

gällande det interna arbetet som de fast anställda. Då det är mer besökare under 

högsäsonger, anser vi att det är lika viktigt att säsongsarbetarna får den utbildning de 

behöver för att ge slutkunderna en bra service. Intervjun genomfördes via ett personligt 

möte 2018-05-02. 

 

Sukkasem, Aumarin. Före detta anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Hon var 

timanställd under sammanlagt fyra år. Genom att intervjua en som tidigare varit anställd 

på företaget, uppmärksammas vi på om det interna arbetet har ändrats sedan hon 

avslutade sin anställning år 2015. Intervjun genomfördes via videosamtal med hjälp av 

Skype 2018-05-14. 

 

2.3 Datainsamling 
2.3.1 Primär- och sekundärdata 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) menar att empirisk information avser uppgifter 

forskare tolkar samt det som uppfattas som en verklighet. Författarna fortsätter med att 

berätta att informationen kan förekomma i olika former, bland annat primär- och 

sekundärdata. Vidare förklarar de att primärdata är den data som forskaren själv samlar 

in, det kan ske genom intervjuer, enkäter eller observationer. Det här är även något som 

Bell och Waters (2016) belyser, de förklarar att en primärkälla är information som 

kommer till stånd under forskningens gång. Då vi i vår studie forskat kvalitativt ansåg 

vi att vi får bäst lämpade svar genom intervjuer. Anledningen till det är möjligheten att 

kunna gå in på djupet hos personer inom organisationen och därmed uppnå en empirisk 

mättnad. För att sedan ha möjligheten att besvara våra forskningsfrågor samt syfte har 
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vi uträttat en intervjuguide samt operationalisering, (se avsnitt 2.3.2 Intervjuguide samt 

Operationalisering).  

 

Fangen och Sellerberg (2011) förklarar att sekundärkällor är de källor som föreligger 

redan innan forskningsstudien äger rum. Booth, Colomb och Williams (2013) skriver att 

sekundärkällor grundar sig i primärdata och kan användas som stöd för studiens 

slutgiltiga resultat. Sekundärdatan i vår studie kommer att representeras av relevant 

litteratur samt vetenskapliga artiklar. Vi kommer att fokusera på den litteratur som berör 

ett företags anseende, internt varumärkesbyggande samt kundvärde kopplat till internt 

varumärkesbyggande. De vetenskapliga artiklar som använts i studien behandlar 

tidigare forskning inom området. För att finna vetenskapliga artiklar har vi använt oss 

av Universitetsbibliotekets sökmotor OneSearch. Där har vi sökt efter våra nyckelord 

och sedan granskat och valt ut de artiklar vi fann mest relevanta för vår studie. Det är 

teorierna vi fann i vår sekundärdata som kommer att testas empiriskt och ställas mot vår 

primärdata för att vi sedan vara förmögna att dra slutsatser.  

 

2.3.2 Intervjuguide samt Operationalisering 
 
Bryman och Bell (2014) berättar att en intervjuguide vid en semistrukturerad intervju 

innehåller vilka frågeställningar som ska beröras i relation till valt syfte. Därav började 

vi med att formulera huvudämnen som vi ämnade att undersöka, där varje huvudämne 

har ett syfte. Under huvudämnena formulerade vi följdfrågor som berörde huvudämnet, 

för att konkretisera det huvudsakliga ämnet. Det gjorde vi för att operationalisera att 

syftet med vår studie skulle uppnås. Bryman och Bell (2014) förklarar att 

operationalisering används i syfte att reda ut begrepp, och konkretisera varför de här 

begreppen används i förhållande till studiens syfte. Därav skapade vi även en 

operationalisering för att vara säkra på att huvudfrågorna vi ställde kunde svara på vårt 

syfte. Då vi först valt teorier och därefter skapat en intervjuguide (se bilaga A) samt 

operationalisering (se bilaga B), har det skett utifrån ett deduktivt angreppssätt.  

 

2.3.3 Genomförandet av intervjuer 
 
Bryman och Bell (2014) beskriver att kvalitativa intervjuer kan variera när det kommer 

till hur forskaren vill lägga upp intervjun. Författarna berättar att det finns 

ostrukturerade intervjuer där intervjuaren endast använder sig av minnesanteckningar 

vid intervjun, där intervjun liknar ett vanligt samtal. Yin (2007) väljer att kalla den här 
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intervjuformen för öppen intervju, där faktafrågor ställs till respondenten, samt 

följdfrågor om hur denne känner inför det. Den andra intervjuformen kallar Bryman och 

Bell (2014) för semistrukturerade intervjuer. Författarna förklarar att forskare vid 

intervjuer av det slaget använder sig av en lista över teman som ska beröras, även kallat 

intervjuguide. Yin (2007) benämner det i sin tur för fokuserade intervjuer, där intervjun 

pågår under en förhållandevis kort stund och intervjuaren använder sig av frågor som 

härrör från ett fallstudieprotokoll. Med utgångspunkt i det Bryman och Bell (2014) och 

Yin (2007) förklarat om de olika intervjuformerna, har vi valt att använda oss av den 

semistrukturerade/fokuserade intervjun. Anledningen är för att säkerställa att vi ställer 

de frågor vars svar behövs till att svara på vårt syfte samt forskningsfrågor. Med hjälp 

av intervjuguiden frångick vi inte från ämnet utan höll en röd tråd under intervjuerna. 

Enligt Bryman och Bell (2014) har även intervjupersonerna till stor utsträckning en 

frihet i att utforma svaren som de själva vill.  

 

I vår studie utförde vi sammanlagt sju stycken intervjuer. Två personliga intervjuer, två 

via telefon samt tre videosamtal via hjälpmedlet Skype. Bryman och Bell (2014) tar upp 

att en personlig intervju är att föredra då intervjuaren kan studera intervjupersonens 

kroppsspråk samt dennes reaktion på de frågor som ställs, exempelvis miner och gester. 

Författarna tillägger att genom en personlig intervju kan inte intervjupersonerna avsluta 

intervjun lika lätt, samt att det säkerställer att inga tekniska problem förekommer. 

 

2.3.4 Transkribering och inspelning av intervjuerna 
 
I kvalitativa studier är det, enligt Bryman och Bell (2014), viktigt att spela in och 

transkribera de intervjuer en genomfört. De förklarar att orsaken till det är att kvalitativa 

forskare är lika intresserade av hur intervjupersonen lägger upp sitt svar, som vad svaret 

är. Författarna berättar vidare att det här är av yttersta vikt att ägna sig åt, då 

intervjuaren måste vara alert och uppmärksam på det intervjupersonen berättar genom 

att ställa följdfrågor, visa intresse och snappa upp små detaljer under intervjun. Det är 

inte möjligt om intervjuaren ska lägga sin tid på att få ner svaren på papper. Det här är 

även något som Yin (2007) framhäver, det vill säga att en inspelning av intervjuerna ger 

en mer riktig och fullständig återgivning av intervjun. Författaren lägger även fram att 

valet av att spela in intervjuerna utgörs av personliga preferenser, då metoden inte 

passar alla intervjuare. På grund av den aspekten valde vi att transkribera varje intervju 

direkt efter de genomförts med anledning av att spara tid och vara effektiva. Genom att 
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vi transkriberade varje intervju direkt, hjälpte det oss att strukturera upp svaren på ett 

sådant sätt att det underlättade vårt arbete med den empiriska och teoretiska analysen. 

Vi valde att spela in intervjuerna på grund av det Bryman och Bell (2014) och Yin 

(2007) belyst, möjligheten att kunna återge respondenternas verklighet på bästa sätt. Vi 

valde även att spela in intervjuerna på två inspelningsinstrument, för att försäkra oss om 

att ljudupptagningen blivit bra, samt att garantera oss om att en inspelning finns kvar 

om något skulle hända med den andra. 

 

2.5 Kvalitetskriterier 
 
Bryman och Bell (2014) förklarar att en kvalitativ studie har fyra olika kriterier gällande 

en studies trovärdighet, dessa kriterier behandlar tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet, möjlighet att styrka samt konfirmera och äkthet. Nedan kommer begreppen 

att presenteras för att konkretisera vår studies trovärdighet samt äkthet. 

 

2.5.1 Tillförlitlighet 
 
För att en studie upplevas tillförlitlighet så krävs det att forskaren, enligt Bryman och 

Bell (2014), har följt de regler som finns, samt att studiens slutliga resultat rapporteras 

till de personerna som deltagit i studien, exempelvis intervjupersonerna. Under 

förloppet av vår studie, har vi arbetat efter de riktlinjer som finns uppsatta för ett 

examensarbete inom företagsekonomi hos Linnéuniversitetet. Vi har även använt oss av 

litteratur som berör hur företagsekonomisk forskning ska gå tillväga. För att stärka 

tillförlitligheten ytterligare, har intervjupersonerna fått ta del av vårt resultat för att som 

Bryman och Bell (2014) menar, säkerställa att vi uppfattat deras verklighet på rätt sätt.  

 

2.5.2 Överförbarhet  
 
Kvalitativa studier avgränsas ofta till att enbart undersöka ett eller ett fåtal 

undersökningsobjekt. Därför menar Bryman (2011) att det är av stor vikt att reflektera 

över huruvida resultatet går att applicera på andra situationer eller miljöer. Valet att 

enbart studera ett företag empiriskt kan enligt Bryman (2011) leda till en begränsad 

överförbarhet. Med anledning av vår avgränsning, valde vi därför att undersöka ett av 

de mer välkända varumärkena i Sverige, som verkar i en av de större branscherna. 

Syftet med studien är att undersöka om våra valda teorier går att överföra till 
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verkligheten, genom att dra slutsatser om våra intervjupersoners verklighet stämmer 

överens med de befintliga teorierna.  

 

2.5.3 Pålitlighet 
 
För att en studie skall bedömas som pålitlig, krävs det att alla faser av 

forskningsprocessen finns med (Bryman & Bell, 2014). Vidare förklarar författarna att 

för att forskare ska ha möjlighet att stärka pålitligheten, är ett hjälpmedel att låta en 

utomstående granska studien, under studiens gång. Pålitligheten i vår studie har på det 

här sättet stärkts genom att vi under arbetets gång haft tre olika seminarier där andra 

grupper opponerat på vår studie och haft konstruktiv kritik som vi tagit till oss. Vi har 

även låtit vår handledare granska uppsatsen under studiens gång. 

 

2.5.4 Möjlighet att styrka samt konfirmera 
 
Det är av stor vikt att resultatet av studien utgår från ett objektivt synsätt. Enligt Bryman 

(2011) grundar sig kriteriet: möjlighet att styrka samt konfirmera, i huruvida forskaren 

låtit sina egna värderingar och åsikter styra resultatet. Han menar att det tydligt bör 

framgå att forskaren agerat i god tro, det vill säga kan säkerställa att den eller de 

personer som denne tagit emot information från är en trovärdig källa. Vidare förklarar 

han att en fullständig objektivitet inte är möjlig vid samhällelig forskning. I enlighet 

med det hävdar även Denscombe (2000) att den kvalitativa forskningen i stor 

utsträckning grundar sig i forskarens förmåga att tolka det insamlade materialet. Vårt 

resultat av studien kommer därför att vara en samlad produkt av våra tidigare kunskaper 

och övertygelser. Vidare förklarar han att det därför är acceptabelt att olika slutsatser 

kan dras från samma insamlade material.  

 

2.5.5 Äkthet 
 
Huruvida en forskningsstudie erhåller en äkthet menar Bryman och Bell (2014) väcker 

ett antal generella frågor. De menar att en studie har en äkthet när den visar en rättvis 

bild, där olika åsikter och uppfattningar från olika positioner ska finnas med. De belyser 

även att det krävs en ontologisk äkthet, vilket innebär att studien ska hjälpa 

personerna/företaget som studien behandlar, att komma fram till en bättre förståelse 

kring det valda ämnet. De understryker att det också ska finnas en pedagogisk äkthet, 

vilket innebär att studien ska bidra till att personerna/företaget ska få en bättre bild av 
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hur andra personer upplever det en avser att undersöka. Till sist menar författarna att det 

ska finnas en katalytisk- samt en taktisk äkthet vilket är om personerna/företaget kan 

förändra sin situation och om de har möjligheter att vidta de åtgärder som krävs efter 

studiens resultat (Bryman & Bell, 2014). 

 

Vi anser att vår studie besitter en hög äkthet då alla kriterier nämnda under rubrik 2.5.5 

Äkthet uppfylls. Då vi intervjuat respondenter från olika positioner inom företaget, vid 

olika tidpunkter, framkom det varierande åsikter och uppfattningar. Resultatet av vår 

studie kommer fylla en funktion som ett hjälpmedel för andra företag på marknaden 

som önskar uppfylla samma resultat som vårt fallstudieobjekt. Genom vår studie 

kommer företaget i sig kunna få en bättre bild av hur personer i andra positioner ser på 

det interna varumärkesbyggandet. Till sist har de även en möjlighet att vidta åtgärder för 

att förändra sin situation, om de så önskar.  

 

2.6 Metodkritik 
 
Bryman (2011) tar upp kritik som riktats mot kvalitativ forskning. Den mest 

grundläggande kritiken berör det faktum att kvalitativa undersökningar ofta har en 

tendens att bli för subjektiva. Författaren förklarar att anledningen till det är att 

utgångspunkten i en kvalitativ undersökning ofta grundas i forskarens personliga 

preferenser om vad han eller hon anser är viktigt och av betydelse för undersökningen. 

För att minimera risken av den subjektiva aspekten som Bryman (2011) nämner, har vi 

lagt våra egna åsikter och känslor kring frågan åt sidan. Vi har baserat vårt resultat på 

respondenterna i studiens uppfattningar av deras verklighet, vilket vi analyserat 

tillsammans med innehållet i vårt teoriavsnitt. 

 

Fortsatt skriver Bryman (2011) att kvalitativ forskning ofta kritiseras för problematiken 

med att generalisera undersökningen. Kritiker menar att det är omöjligt att genomföra 

en generalisering när undersökningsområdet endast behandlar ett litet antal respondenter 

eller organisationer. Vi är dock inte av samma uppfattning. Som vi nämner under rubrik 

2.5.2 Överförbarhet, tog vi den här kritiken i beaktning vid vårt metodval. Med grund i 

vårt ämnesval, anser vi att våra frågeställningar kan besvaras och styrkas genom en 

fallstudie av en organisation. Den här studien avser att undersöka om våra valda teorier 

går att överföra till verkligheten, vilket vi anser att vår empiriska undersökning är stark 

nog för. Genom att undersöka ett av Sveriges starkaste varumärken, anser vi att vårt 
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resultat även kan appliceras på andra organisationer, med en vision av att nå samma 

resultat och lönsamhet som Gekås Ullared gjort (Gekås 2018). Med utgångspunkt i det 

Bryman (2011) anser, att det finns svårigheter i att generalisera en studie som enbart 

behandlar en organisation, hade det kunnat vara av intresse att undersöka ett flertal 

organisationer för att stärka möjligheten att genomföra en generalisering av hela 

branschen. Med anledning av att vi ansåg det mer intressant att undersöka en 

organisation på djupet, föll metodvalet på en fallstudie. En annan aspekt till valet att 

undersöka endast en organisation, var att vi, på grund av tidsaspekten inte hade haft 

möjlighet att genomföra en likställt djupgående empirisk studie, som vid valet att 

studera ett flertal organisationer.  

 

Med anledning av vad Bryman och Bell (2014) antyder angående att personliga 

intervjuer är att föredra, var vårt mål att utföra sju personliga intervjuer. På förfrågan av 

fem intervjupersoner att föra intervjun via telefon på grund av tid och utrymme, var vi 

dock tvungna att ta hänsyn till det. Vi lyckades däremot organisera så att vi fick 

genomföra tre intervjuer via videosamtal med hjälp av Skype, där vi kunde se varandra 

och granska deras kroppsspråk. Efter att alla intervjuer var genomförda ansåg vi att det 

inte påverkade vår studies resultat, att alla intervjuer inte genomfördes personligen då vi 

fick de svar vi strävade efter. Eftersom vi båda närvarade vid alla intervjuer, samt att 

alla intervjuer spelades in och transkriberades, tillförsäkrade vi även att återge en 

korrekt bild av deras verklighet. 
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3. Teorier om ett företags anseende, internt 
varumärkesbyggande samt dess inverkan på 
kundupplevelsen. 
 

 
För att återge en bild av de befintliga teorierna inom området kommer de att behandlas 

i detta avsnitt. Inledningsvis presenteras teori kring ett företags anseende samt dess 

beståndsdelar. Vidare beskrivs teorier om internt varumärkesbyggande samt kundvärde 

kopplat till internt varumärkesbyggande. 

 
 

3.1 Ett företags anseende 
 
För att förstå relationen mellan en organisation och dess anställda måste vi, enligt 

Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015), använda oss av koncept som härstammar i 

organisationsbeteende, nämligen strategisk vision, företagskultur samt image. De här tre 

koncepten har enligt Hatch och Schultz (2003) lagt grunden för ett företags 

varumärkesstrategi och måste enligt författarna hanteras parallellt. Rosenbaum-Elliott, 

Percy och Pervan (2015) menar att tillsammans, kommer de här tre koncepten att utgöra 

ett företags anseende (figur 3.1). Figuren visar att ett företags vision har en direkt 

inverkan på de anställda. Visionen leder till en företagskultur, vilket influerar företagets 

intressenter som därmed erhåller en bild av företaget. Intressenternas bild av företaget 

leder slutligen till det externa anseende företaget kommer att besitta (Rosenbaum-

Elliott, Percy & Pervan, 2015).  

 
Figur 3.1 Corporate reputation. Källa: Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015, s.300). 
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Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015) beskriver att det finns tre olika gap 

gällande ett företags anseende, där den gemensamma nämnaren är att förstå vilka 

intressenter som är kopplade till företaget och vad deras primära behov består av. Det är 

enligt författarna först när gapen minskas, som ett företags goda anseende kan stärkas.  

 

Det första gapet enligt Hatch och Schultz (2001), är vision-kultur gapet. Enligt 

författarna skapas det när ledningen leder företaget i en strategisk riktning som de 

anställda varken förstår eller stödjer. Marzec (2007) antyder att ett företag kan utforma 

den mest briljanta visionen för ett företag, men om företaget inte arbetar i enlighet med 

visionen, kommer inte de anställda känna motivation och visionen kommer att 

försvinna. Det här stödjer Hatch och Schultz’s (2001) utläggande. De berättar att 

exempel på situationer som kan ligga till grund för att de anställda förlorar motivationen 

och visionen försvinner, kan vara när det skapas en vision som är för ambitiös för 

organisationen. Vidare förklarar författarna att det leder till besvikna ledare som 

anklagar de anställda för att inte vara öppna för förändringar, vilket i sin tur leder till 

frustrerade anställda som kommer förstöra varumärket inifrån. För att motverka det här 

gapet, ger Hatch och Schultz (2001) förslag på frågor som underlättar den analysen. 

Enligt de bör företag ställa sig frågan om alla anställda innehar kunskap om företagets 

visioner, om företaget utövar det de säger samt om företagets vision inspirerar alla 

avdelningar. 

 

Det andra gapet är enligt Hatch och Schultz (2001), Image-Kulturgapet. Författarna 

förklarar att det här gapet berör missanpassningen mellan företagets image och kultur, 

vilket leder till att kunderna känner en förvirring om vad företaget verkligen står för. 

Det här är även något som Yaniv och Farkas (2005) betonar, att ett företags anställda 

känner en misstro mot organisationen om företaget förmedlar fel bild av vad de står för. 

Fortsättningsvis förklarar författarna att det i slutändan kommer att gå ut över företagets 

kunder. Hatch och Schultz (2001) berättar att den vanligaste anledningen till att det här 

gapet uppstår, är när företaget inte utövar vad de lovar. Författarna beskriver att det här 

är en väldigt stor fara, då ord i dagens digitaliserade värld sprids över internet i en 

enorm hastighet. För att motverka det här gapet, förklarar Hatch och Schultz (2001) att 

företag bör undersöka vilken bild av organisationen deras intressenter har, hur de 

anställda interagerar med intressenterna samt om de anställda bryr sig om vad 

intressenterna anser. 
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Hatch och Schultz (2001) förklarar att det tredje och sista gapet, är Image-Vision gapet. 

Författarna antyder att det rör konflikten mellan de utomståendes bild av företaget och 

ledningens strategiska vision. Är inte ledningens vision anpassad till vad kunderna 

efterfrågar hos företaget, anser Hatch och Schultz (2001) att visionerna kommer att 

misslyckas, vilket företaget inte har råd med. För att motverka det här gapet, menar 

författarna att företaget bör undersöka vilka intressenter som är deras viktigaste, vad 

dem vill samt hur de effektivt företaget kommunicerar med dem. 

 

Lyckas företaget identifiera och minska sina gap, kommer de som Rosenbaum-Elliott, 

Percy och Pervan (2015) tidigare berättat få ett ökat anseende hos sina slutkunder. 

 

3.1.1 Företagsvision 
 
Ett flertal forskare (bl.a.: Olins, 1989; Collins & Porras, 1998) beskriver att ett företags 

vision är en beskrivning av vad en organisation vill göra med varumärket inom de 

närmsta åren. Det här instämmer även Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015) 

med, de förklarar att visionen ska innehålla de ambitioner som ledningen har med 

företaget i framtiden. Fortsättningsvis menar författarna att det är av yttersta vikt att 

visionen måste kommuniceras till alla anställda i företaget, speciellt till personal i 

frontlinjen. Anledningen till det menar Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015) 

beror på att det inte finns något mer förödande, än en anställd som inte lyckas 

kommunicera företagets vision och de värden de står för till kunden. Urde (2003) menar 

av den anledningen att ett företags vision ska verka som en inspiration för företagets alla 

anställda, för att problem inte skall uppstå. 

 

Trots vikten av att ha engagerade medarbetare, nämner Marzec (2007) exempel på 

tillfällen där missade möjligheter att engagera sina intressenter i en övertygande 

företagsvision. Där tar han exempelvis upp en undersökning gjord av Gallup 

Management Journal (2006). Undersökningen visar att 52 procent av de tillfrågade 

indikerar att de under en arbetsdag känner sig utcheckade, att de sömnvandrar sig 

genom dagen. Vidare svarade samma grupp av respondenterna att de lägger ned tid - 

men varken energi eller passion i sitt arbete. Volpano (2000) förklarar att sådana 

motsägelser kan uppstå hos de anställda när de upplever svårigheter att se de 

omedelbara följderna av att arbeta mot den uppsatta visionen. Därav menar Volpano 

(2000) att skapandet av ett företags vision inte är en simpel uppgift. Det bör snarare ses 
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som en komplex process då visionen precis som Olins, (1989); Collins och Porras, 

(1998); och Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015) förklarar, verkar på lång sikt.  

 

3.1.2 Företagskultur 
 
Det finns ett flertal olika förklaringar till vad företagskultur är samt vad det står för 

(bl.a.: Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan, 2015; Hatch & Schultz, 2003; O׳Reilly & 

Chatman, 1996), majoriteten av de förklaringar som offentliggjorts är dock snarlika. 

Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015) förklarar att företagskultur är de interna 

värderingar, övertygelser och grundläggande antaganden som konkretiserar företagets 

arv, samt hur de anställda känner för företaget. Hatch och Schultz (2003) instämmer och 

förklarar att genom att skapa ett autentiskt företagsvarumärke, måste organisationen 

bygga en kultur baserat på de värden som produceras i organisationen. Det här belyser 

även O׳Reilly och Chatman (1996), de anser att företagskultur är en uppsättning normer 

och värderingar, vilka är gemensamt delade och starkt bibehållna inom hela 

organisationen.  

 

Guiso, Sapienza och Zingales (2015) belyser att företagskultur är av vikt för alla 

anställda, vid förmågan att kunna leverera en högklassig och oklanderlig service till sina 

kunder. De menar att utan en konkret företagskultur kommer de anställda inte inneha 

kunskap om hur de ska behandla sina kunder, vilket slutligen kommer gå ut över 

kundernas uppfattning av företagets varumärke. Hatch och Schultz (2003) berör sedan 

det faktum att ordet företagskultur är ett aningslöst uttryck. Anledningen till det, menar 

författarna beror på att företag inte alltid lyckas särskilja på de värden de önskar 

förmedla, och de faktiska värden som förmedlas i verkligheten. Lyckas företag skilja de 

aspekterna åt, kommer det enligt författarna att vara en källa till konkurrensfördelar, då 

företaget kan skapa en koherens mellan det löfte de utlovar samt det de lyckas förmedla. 

Hatch och Schultz (2003) menar vidare att det innebär att alla organisationsmedlemmar 

är viktiga bidragsgivare till skapandet av företagets värde. Schein (2004) tillägger att 

användandet av rätt företagskultur kommer leda till en mer effektiv organisation. Det 

här bekräftar även tidigare forskning (bl.a.: Denison, 1990; Kotter & Heskett, 1992; 

Sorensen, 2002), som menar på att en stark kultur, eller vissa typer av kulturer 

korrelerar med ett företags ekonomiska resultat.  
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3.1.3 Företagsimage 
 
Enligt Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015) är ett företags image de 

uppfattningar som deras intressenter innehar. Enligt vilka författarna inkluderar kunder, 

anställda, aktieägare samt media. Andreassen (2001) är av samma uppfattning, att ett 

företags image återspeglar kundens uppfattning av företaget. Författaren menar även att 

den uppfattningen sedan bidrar till intressentens totala bild av organisationen. Forskare 

som Barich och Kotler (1991); Cornelissen (2000); och Dowling (1986) förklarar att 

hanteringen av ett företags image har kommit att bli en effektiv positioneringsstrategi 

genom att skapa positiva värden som kunden sedan värdesätter. Schultz, Hatch och 

Larsen (2000) bekräftar och förklarar att ett företags image har en relevant roll i ett 

företags varumärkesstrategi. De menar på att företagsimage har kommit att bli en 

mycket viktig beståndsdel i konsumentens köpbeslutsprocess. Vidare förklarar de att 

kunderna inte längre enbart ser till produkterna vid val av varumärke, utan de ser på ett 

företags helhet, såsom företagets roll i samhället, hur företaget behandlar sina anställda 

och andra berörda parter.   

 

Enligt Grönroos (2015) speglar företagets image kundernas syn på den vara eller tjänst 

som varumärket står bakom. Vidare förklarar han att varumärkets image ur ett 

kundperspektiv kan ses som synonymt med varumärket. Grönroos (2015) menar även 

på att företagets image, speglas av de värderingar som kunder eller andra intressenter 

förknippar med företaget. I enlighet med det som Schultz, Hatch och Larsen (2000) 

anser, menar Grönroos (2015) likaledes att ett företags image bör ses som en tillgång för 

företaget. Det är enligt honom företagets image som skapar kundens förväntningar, 

vilka sedan ligger till grund för kundens upplevda värde. Slutligen förklarar Grönroos 

(2015) att imagen bör komma inifrån, via företagets vision samt prestationer. Han anser 

att imagen speglar verkligheten, och inte är möjlig att skapa över en natt.  
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3.2 Internt varumärkesbyggande 
 
Einwiller och Will (2002) definierar internt varumärkesbyggande som hanteringen av en 

organisations beteende, kommunikation och symbolik. Den här systematiska 

hanteringen används enligt författarna av organisationer för att uppnå ett positivt 

anseende hos intressenter. Merrilees och Frazer (2013) definierar begreppet som den 

ständigt pågående process, med syfte att skapa en förståelse av varumärket hos de 

anställda. Den ökade förståelsen ska sedan, enligt författarna, leda till att de anställda 

förbinder sig till varumärket samt att relationen mellan varumärket och organisationen 

stärks.  

 

Falonius (2010) menar på att det är det interna varumärkesbyggandet, som är den 

avgörande framgångsfaktorn i arbetet med att skapa ett varumärke som skapar värde för 

alla parter. Ett hävdande som även Grönroos (2015) instämmer i enlighet med. 

Anledningen till det menar Falonius (2010) beror på att det är det interna arbetet med 

varumärket som kopplar ihop varumärkesstrategin med företagets dagliga handlingar, 

som sedan leder till positiva upplevelser för kunden. Vidare presenterar han 

grundläggande framgångsfaktorer som internt varumärkesarbete kan leda till. Två av 

dessa är enligt Falonius (2010), en enhetlig företagskultur, samt ett ledarskap där 

ledaren fungerar som en förebild för de anställda.  

 

Precis som Merrilees och Frazer (2013), beskriver Falonius (2010) att det interna 

varumärkesbyggandet inte bör ses som ett engångsprojekt, utan som en ständigt 

pågående process kantad av uppföljning och förändringar för att uppnå önskat resultat. 

Vidare förklarar han att den delade drivkraften hos alla företag som använder sig av ett 

internt varumärkesbyggande, är att öka kundens upplevda mervärde. Fortsättningsvis 

förklarar Falonius (2010), att andra drivkrafter kan exempelvis vara att förändra sin 

företagskultur eller att göra sina medarbetare mer engagerade i företagets arbete med att 

skapa mervärde för sina kunder (Falonius 2010).  

 

Matanda och Ndubisi (2013) understryker det interna varumärkesbyggandets avgörande 

roll i hur varumärket uppfattas externt. Vidare förklarar de att syftet med internt 

varumärkesbyggande är att med hjälp av sina anställda uppnå en konkurrensfördel som 

är svår för konkurrenter att efterlikna. Författarna menar på att den faktorn leder till att 

företagets anställda utgör en viktig roll, då det är deras uppgift att förmedla ledningens 
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vision av varumärket till konsumenten. Matanda och Ndubisi (2013) förklarar vidare att 

det därför är av stor vikt att den bild som konsumenten har av varumärket sedan innan, 

överensstämmer med den bild av varumärket som personal i frontlinjen kommunicerar 

ut till konsumenten. Det är först då som kundvärde kan skapas (Matanda & Ndubisi 

2013).  

 

3.2.1 Strategi för internt varumärkesbyggande  
 
Falonius (2010) har utvecklat en strategi för internt varumärkesbyggande som består av 

fem steg, som enligt honom ligger till grund för ett framgångsrikt arbete. De tre första 

stegen tillsammans är likvärdiga med det första steget i Mahnert och Torres (2007) 

strategi, som endast består av tre steg. Det första steget som Falonius (2010) beskriver 

är att utveckla en vision. Syftet med en vision är enligt författaren att skapa en intern 

samstämmighet över varumärkets framtida utveckling. Vidare förklarar han att det är 

vanligt att formulera frågeställningar som berör vad företaget vill uppnå. Författarens 

förklaring till vad företagets vision innebär, ligger i linje med vad forskarna under 

rubrik 3.1.1 Företagsvision (Olins, 1989; Collins & Porras, 1998; samt Rosenbaum-

Elliott, Percy & Pervan, 2015) belyser, att visionen får alla inom företaget att sträva 

efter samma uppsatta mål.  

 

Steg två i Falonius (2010) strategi omfattar att företaget skall utforma en nulägesanalys. 

Nulägesanalysen innefattar enligt författaren ofta efterforskning av hur företaget 

uppfattas idag, både internt av medarbetare samt externt av kunder och andra 

intressenter. Slutligen talar författaren om frågor företag kan ställa sig i det här steget. 

Exempel på sådana frågor beskriver han, är de som rör företagets image samt hur 

företaget står på marknaden i förhållande till konkurrenter, vad gäller exempelvis 

kvalitet-, service- och prisnivå.  

 

Det tredje steget väljer Falonius (2010) att benämna varumärkesplattformen, eller 

varumärkesstrategi. Han förklarar att varumärkesplattformen utgörs av en 

dokumenterad formulering av vad det är som ska förankras internt. Författaren menar 

att förutom företagets vision, utgörs varumärkesplattformen av tre grundstenar. Först 

talar han om identitet, där företaget formulerar vilka dem är, utifrån företagets 

personlighet och kärnvärden. Andra grundstenen förklarar författaren är löfte, där 

företaget formulerar vad de lovar sina kunder. Falonius (2010) antyder att dessa löften 
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sedan har till syfte att leda till kundupplevda mervärden. Den sista grundstenen är enligt 

författaren position, vad det är som skiljer företaget från konkurrenter på marknaden, 

hur de differentierar sig samt hur de uppfattas av externa parter. 

 

De här tre stegen tillsammans, benämner Falonius (2010) som förarbetet. Det kan liknas 

vid det första steget i Mahnert och Torres (2007) strategi, som de väljer att benämna 

förarbetet / planeringen. Författarna förklarar att steget handlar om förarbetet där de 

behandlar åtgärder såsom att klargöra kort- och långsiktiga mål, bestämmelser kring när 

arbetet ska börja, samt fastställande av budget.  

 

De två sista stegen i Falonius (2010) strategi, steg fyra och fem, har han valt att 

benämna Förankringen. Det liknar Mahnert och Torres (2007) andra steg, 

verkställande, som handlar om att förmedla det interna arbetet till de resterande 

anställda, samt verkställa det som fastställdes i första steget. De belyser även att det är 

av stor vikt att alla inom organisationen tar del av strategin för att uppnå positiva 

resultat. 

 

Steg fyra i Falonius (2010) strategi berör den interna förankringen. Det är även det steg 

som författaren anser vara det absolut viktigaste i sin strategi för internt 

varumärkesbyggande. Han förklarar att steget handlar om att förankra strategin hos alla 

anställda och medarbetare. Arbetet med att förankra sin varumärkesstrategi hos sina 

anställda beskriver Falonius (2010) som en ständigt pågående process och det finns en 

rad olika metoder att använda sig av som företag. Vidare förklarar han att det är upp till 

vardera företagsledning att motivera vilken metod de anser lämpar sig bäst för just deras 

företag. Vidare förklarar han att aspekter att ta i beaktning vid sådana beslut exempelvis 

kan vara företagets storlek, företagskultur samt historik av tidigare förändringsarbeten. 

Den vanligaste metoden är enligt Falonius (2010) den så kallade train-the-trainer-

metoden. Vidare förklarar han att metoden är utformad på ett sådant sätt att ett litet antal 

anställda i företaget specialutbildas till så kallade trainers. Det är sedan deras uppgift att 

förankra och lära upp de övriga anställda i vad varumärket vill förmedla, vilket leder till 

att metoden bland annat är kostnadseffektiv (Falonius 2010).  

 

Det femte och sista steget i Falonius (2010) strategi för intern varumärkesuppbyggnad 

är extern kommunikation. Han berättar att steget innefattar kommunikationen av 
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företagets varumärke till externa intressenter såsom kunder, aktieägare och leverantörer. 

Vidare förklarar Falonius (2010) att liksom alla steg i strategin, kan den externa 

kommunikationen ske på åtskilda sätt. Det kan exempelvis ske via utbildning av olika 

slag, en varumärkesbok där all matnyttig information om företaget sammanställs eller 

internetbaserad information såsom nyhetsbrev och internet-tidningar (Falonius 2010).  

 

Det tredje och sista steget som Mahnert och Torres (2007) har i sin strategi, benämner 

de utvärderingen. Författarna förklarar att det steget gör det möjligt för ledningen, men 

även de anställda, att framföra sina åsikter angående strategiarbetet, fortlöpande under 

varumärkesbyggande gång. 

 

3.2.2 Ledningens roll i arbetet med intern varumärkesuppbyggnad 
 
En av de mest betydelsefulla faktorerna bakom ett framgångsrikt internt 

varumärkesbyggande är enligt De Chernatony, Cottam och Segal-Horn (2006), 

företagsledningens engagemang. Det instämmer även Falonius (2010) i enlighet med. 

Han menar att ledningens uppgift i det interna varumärkesbyggandet är att utgöra 

förebilder för de anställda. Vidare förklarar han att om företagsledningen lever och 

arbetar efter företagets värderingar och vision, ämnar de anställda i sin tur att följa efter. 

Ledningens betydande roll är likaledes något som Mahnert och Torres (2007) belyser. 

De hävdar att ledarnas engagemang och aktiva arbete med det interna 

varumärkesbyggandet, är en förutsättning för att varumärket ska behålla sin position på 

marknaden på lång sikt (Mahnert & Torres 2007).  

 

För att kunna genomföra sitt ledarskap i enlighet med det som De Chernatony, Cottam 

och Segal-Horn (2006); Falonius (2010); samt Mahnert och Torres (2007) belyser vara 

av stor vikt, menar Vallaster och De Chernatony (2006) att nyckeln är kommunikation. 

De anser att det krävs ett starkt ledarskap med tydligt uppsatta mål och strukturer, för att 

ett företag ska lyckas med sitt interna varumärkesbyggande. Det är företagsledningens 

uppgift att strategiskt förmedla organisationens värdegrund och vision vidare till de 

anställda (Vallaster & De Chernatony 2006).  

 

Falonius (2010) uppmärksammar även de konsekvenser som en oengagerad 

företagsledning kan leda till. Han menar på att om inte företagsledningen visar 

engagemang för det interna varumärkesbyggandet, är risken stor att även de anställdas 
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engagemang krymper (Falonius 2010). Vallaster och De Chernatony (2006) anser att en 

vanlig orsak till ett misslyckande i det interna varumärkesbyggandet är när det sker 

brister i kommunikationen mellan ledningen och de anställda. Om de anställda inte får 

tydliga direktiv om ledningens vision av varumärket, kommer det uppstå svårigheter i 

deras arbete med att förmedla rätt bild vidare till kunden (Vallaster & De Chernatony 

2006).  

 

3.3 Kundvärde kopplat till internt varumärkesbyggande  
  
Som tidigare nämnt i avsnitt 3.2 internt varumärkesbyggande, belyser Matanda och 

Ndubisi (2013) vikten av det interna varumärkesbyggandet, i frågan om hur varumärket 

senare ska uppfattas externt av slutkunderna. Författarna anser att ledningen för företag 

bör se till aspekten skapandet av kundvärde när de utformar sin interna 

varumärkesstrategi. Det här belyser även Kotler (2017), som förklarar att en viktig 

aspekt ett företag bör ta till insikt, är att en kund är intresserad av mer än en produkt. 

Vidare framhäver han att kunden utöver produkter, uppmärksammar aspekter såsom 

servicenivån hos de anställda. Något som styrker både Matanda och Ndubisi (2013) och 

Kotler´s (2017) förklaringar är Martelo, Barroso och Cepeda´s (2013) uppfattning. De 

berättar att kunder under de senaste åren har blivit den aspekt som företag oftast 

fokuserar på, då de har som avsikt att tillfredsställa dem på ett eller annat sätt. 

Anledningen till det beror enligt Martelo, Barroso och Cepeda (2013) på att kunder 

blivit uppmärksamma och medvetna om hur de vill bemötas och tillfredsställas vid ett 

besök i ett varuhus. Författarna belyser även att somliga företag skapar kundvärde 

genom den kultur och beteende som organisationen innehar, medan andra främst 

fokuserar på att skapa kundvärde genom att upprätthålla långsiktiga kundrelationer. 

Vidare förklarar de att det som är avgörande för företagets kundvärdeskapande, är dess 

interna och externa organisationsförmåga.  

 

I avsnitt 3.2 internt varumärkesbyggande, är det Merrilees och Frazer´s (2013) 

definition av begreppet som står i centrum. Författarna har valt att fokusera på 

företagsperspektivet av det interna varumärkesbyggandet. Någon annan som berör 

begreppet är Falonius (2010), som definierar begreppet enligt följande:  
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“Samordna de interna processerna och dagliga aktiviteterna, kommunikationen och 

kundkontakterna för att i varje ögonblick kunna leverera varumärkeslöftet och därmed 

driva affärsresultaten.” (Falonius 2010 s.115)  

 

Han väljer att även se till det externa perspektivet av internt varumärkesbyggande och 

belyser vikten av att se till kundens upplevelse, för att som företag nå sina slutgiltiga 

mål. Författaren menar i enlighet med Matanda och Ndubisi (2013) och Kotler (2017) 

på att huvudsyftet med att arbeta med internt varumärkesbyggande är att skapa 

kundvärde. Det Falonius (2010) främst fokuserar på är varumärkets skapande av 

mervärde hos kunden. Vidare definierar han varumärkets mervärde som de för kunden 

upplevda fördelar som särskiljer varumärket från konkurrenter. Fortsättningsvis 

förklarar Falonius (2010) att kundens förväntningar av varumärkets mervärde inte 

behöver överträffas, utan endast uppfyllas.  

 

Även Grönroos (2015) belyser vikten av relationen mellan kunden och varumärket. Han 

menar på att det är i samspelet mellan de båda parterna som värde skapas. Författaren 

väljer att använda sig av termen varumärkesvärde, som är synonymt med 

kundupplevelsen av en vara, tjänst eller lösning i förhållande till valmöjligheter. Det är 

enligt honom, upp till företaget att försäkra att varumärkesvärdet för kunden håller en 

balans. Vidare förklarar Grönroos (2015) att om varumärkesvärdet sjunker, finns risk 

för att kunden kommer att överväga andra valmöjligheter. Däremot kan sannolikheten 

för lojala och långsiktiga kundrelationer öka om varumärkesvärdet stiger (Grönroos 

2015). 
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4. Empirisk och teoretisk analys och diskussion 
 
I det här avsnittet kommer det empiriska materialet i form av sju intervjuer att 

presenteras tillsammans med en analys av empiri och teori. Strukturen i det här 

avsnittet är utformad efter de teoretiska referensramarna, vilka är: ett företags 

anseende, internt varumärkesbyggande samt kundvärde kopplat till internt 

varumärkesbyggande.  

 
 

4.1 Tillämpning och betydelse 
 
Vi har valt att integrera empiriavsnittet och analysavsnittet, anledningen till det är 

förhoppningen av att kunna erbjuda en mer djupgående samt väldisponerad läsning. Det 

empiriska materialet som presenteras i det här avsnittet, består av sex stycken intervjuer 

med personer från Gekås Ullared, samt en utomstående varumärkesstrateg. Detta med 

anledning av att få en insikt ur ett externt perspektiv från en person med kunskap inom 

området. Materialet skildrar respondenternas verklighet och uppfattningar, som sedan 

konkretiseras med teorin som presenterades i föregående avsnitt.  

 

Nedan presenteras respondenterna av fallstudien. I följande avsnitt kommer de att 

presenteras vid sitt efternamn.1 

Nilsson, Michael. Varumärkesstrateg på Manifesto. Telefonintervju 2018-04-18. 

Grundade och har varit verksam inom företaget sedan 1995. 

 

Lennerhov, Boris. VD på Gekås Ullared. Telefonintervju 2018-04-19. Har varit 

verksam som VD i företaget i 16 år. 

 

Anki. Marknadskoordinator samt VD assistent på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-

04-18. Har varit verksam inom företaget i 24 år. 

 

Pernilla. Utbildningskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. Har 

varit verksam i företaget i ett och ett halvt år.  

 

                                                
1 Anki och Pernilla har valt att inte figurera med sina efternamn. Därav kommer endast deras titlar att 
användas i kommande avsnitt. 
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Andersson, Oskar. Anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-

03. Har varit verksam i företaget i två år. 

 

Darhult-Störby, Elin. Säsongsanställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Personlig 

intervju 2018-05-02. Har varit verksam i företaget under tre säsonger. 

 

Sukkasem, Aumarin. Före-detta anställd i frontlinjen. Personlig intervju 2018-05-14. 

Var verksam under fyra år. 

 

4.2 Ett företags anseende 
4.2.1 Företagsvision 
 
Varumärkesstrategen Nilsson2 ställdes inför frågan vad ett företags vision är, samt 

vikten av att som företag använda sig av en vision. Han förklarar att visionen är navet i 

varumärkesarbetet. Vidare berättar Nilsson att visionen skapar en vi-känsla bland 

medarbetarna. Med det menar han att alla anställda inom organisationen ser på vad 

företaget vill uträtta med samma ögon, att visionen ska skapa en känsla hos varje 

medarbetare samt att det blir viktigt för den anställda att sträva efter att uppnå den. Det 

Nilsson förklarar korrelerar med Urde’s (2003) redogörelse, att det genom visionen 

skapas en inspiration hos de anställda. Det är även något som Darhult-Störby3 

konstaterar. Hon är av uppfattningen att det finns en sådan vi-känsla bland 

medarbetarna på Gekås Ullared. Vidare förklarar hon att företagets ledning har en 

drivkraft i att få alla anställda att känna sig delaktiga, och att det i sin tur motiverade 

henne till att arbeta efter företagets vision. Den förklaringen ligger i linje med vad 

tidigare forskning (bl.a: Olins, 1989; Collins & Porras, 1998; samt Rosenbaum-Elliott, 

Percy & Pervan, 2015) beskriver, att visionen hos ett företag är en beskrivning på vad 

ett företag vill åstadkomma med sitt varumärke. Det Nilsson berättar om, att det är 

viktigt att företagets anställda följer dess vision, baseras på att det är de företag som 

lyckas med att leva och förmedla sin vision, som i de flesta fall blir framgångsrika. Den 

förklaringen stöds av Volpano’s (2000) utläggning om att motsägelser kan uppstå hos 

de anställda om de har svårigheter att se de omedelbara följderna av att arbeta mot den 

uppsatta visionen. Det här intygar även Marzec (2007) när han refererar till en 

undersökning gjord av Gallup Management Journal (2006) som visar att 52 procent av 

                                                
2 Nilsson, Michael. Varumärkesstrateg på Manifesto. Telefonintervju 2018-04-18. 
3 Darhult-Störby, Elin. Säsongsanställd på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-02. 
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respondenterna inte känner sig motiverade av sin företagsvision. Det här kan enligt 

Nilsson undvikas genom att skapa en vision som väcker känslor, vilket i sin tur skapar 

engagemang hos de anställda.  

 

Samtliga respondenter vilka arbetar på Gekås Ullared, fick frågan om de anser att 

företaget har en tydlig vision, hur den lyder samt hur den förmedlas. 

Marknadskoordinatorn4, Utbildningskoordinatorn5, Darhult-Störby, Andersson6 samt 

Sukkasem7 är eniga om att visionen är tydlig och de återgav identiska beskrivningar, att 

de på Gekås Ullared ska erbjuda världens bästa shoppingupplevelse. Dock påpekar 

Darhult-Störby att hon som arbetar som säsongsarbetare endast får den förklarad för sig 

en gång, vilket kan ge effekten av att den lätt glöms bort under kommande säsonger. I 

enlighet med Darhult-Störby, påpekade Sukkasem att hon endast under hennes fyra år 

långa anställning exponerades inför visionen i samband med anställningens start. 

Lennerhov8 förklarade även han att de i företaget har en tydlig vision, uppdelat på en 

kortare- och en längre version. Den korta versionen lyder enligt honom att de har till 

uppgift att sälja allt som finns i ett hem och får plats i en bil till oslagbart låga priser. 

Medan den längre versionen förklarade han som att de ser Gekås Ullared som ett 

destinationsbegrepp. Med destinationsbegrepp syftar Lennerhov på deras arbete med att 

bygga upp Gekås- camping, stugby, hotell, restauranger, aktiviteter, och olika event för 

att det ska finnas fler skäl att åka dit. Samt att det ska finnas alternativa aktiviteter för de 

personer som inte tycker om att shoppa en hel dag.  

 

När det kommer till frågeställningen om hur visionen förmedlas bland Gekås Ullareds 

anställda, var samtliga respondenter från företagets frontlinje eniga i att de anser att de 

fått den tydligt förmedlad till sig. Det är en bekräftelse på det Rosenbaum-Elliott, Percy 

och Pervan (2015) antyder, att det är av yttersta vikt att ett företag förmedlar sin vision 

till alla anställda i företaget. Lennerhov förklarar att det sker via informationsträffar där 

personalen samlas och lyssnar på olika utbildare, men även på honom själv då han är 

företagets VD. Det här är även något som företagets marknadskoordinator och 

utbildningskoordinator styrker, när de förklarar att de årligen har informationsträffar där 

                                                
4 Anki. Marknadskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. 
5 Pernilla. Utbildningskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. 
6 Andersson, Oskar. Anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-03. 
7 Sukkasem, Aumarin. f.d. anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-05-14. 
8 Lennerhov, Boris. VD på Gekås Ullared. Telefonintervju 2018-04-19. 
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de försöker arbeta in bland annat visionen ännu mer hos de anställda. Lennerhov 

kompletterar med att utöver utbildningar och informationsträffar, förekommer det 

information i skriftligt material där visionen upprepas tillsammans med en förklaring 

över vad som är viktigt för företaget, hur de vill vara samt hur de vill att de som arbetar 

där ska vara.  

 

4.2.2 Företagskultur 
 
Det viktigaste i en företagskultur är enligt Nilsson9, att företaget måste finna det 

gemensamma, och inte bara fastna i vissa ord. Förklaringen går även att finna i Hatch 

och Schultz (2003) utläggning, där de förklarar att företag inte alltid lyckas särskilja på 

de värden de önskar förmedla, och de värden som växer fram på arbetsplatsen i 

organisationen, vilka är de värden som förmedlas i verkligheten. Den definitionen styrks 

även av Guiso, Sapienza och Zingales (2015) vilka belyser att företagskulturen är av 

vikt för alla anställda, vid förmågan att kunna leverera en högklassig och oklanderlig 

service till sina kunder. Det finns enligt Nilsson en risk med ett för stort antal tomma 

ord som präntas ut till de anställda, som ledningen sedan förväntar sig att de ska arbeta 

efter. Vidare förklarar han att det alltid finns någon intern inom företaget som vill 

berätta sanningen, vilket kan förhindras med att skapa en trovärdig företagskultur. Den 

förklaringen kan återses i Guiso, Sapienza och Zingales (2015) teori om att utan en 

konkret företagskultur kommer de anställda inte inneha kunskap om hur de ska 

behandla sina kunder. Nilsson förklarar att det av den anledningen är viktigt att företag 

kan leva upp till det de lovar, både till sina anställda och kunder.  

 

Samtliga respondenter från Gekås Ullared anser att företaget har en tydlig företagskultur 

som de arbetar efter, vars resonemang går att finna stöd hos tidigare forskning (bl.a. 

Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan, 2015; Hatch & Schultz, 2003; och O׳Reilly & 

Chatman, 1996) vilka resonerar kring vad företagskultur innebär. De tidigare forskarna 

menar att det är en samling värderingar och normer som samtliga anställda i en 

organisation skall efterfölja. Andersson10 förklarar deras kultur som att alla anställda tar 

hand om varandra och är trevliga mot varandra. Han menar på att det även sker 

gränsöverskridande, mellan olika avdelningar. Andersson berättar att vilken avdelning 

han än kommer till, känner han sig omhändertagen samt får känslan av att han utför 

                                                
9 Nilsson, Michael. Varumärkesstrateg på Manifesto. Telefonintervju 2018-04-18. 
10 Andersson, Oskar. Anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-03. 
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nytta. Det konfirmerade även Sukkasem11, med förklaringen att vilken avdelning hon än 

kom till blev hon välkomnad av resterande personal. Av det Darhult-Störby12 kommer 

ihåg från sin introduktionsdag gick företagsledningen på Gekås Ullared igenom 

företagets kultur, den så kallade Gekås-andan. Hon berättar vidare att det främst rörde 

faktorer som att en anställd ska vara trevlig mot sina medarbetare samt mot butikens 

kunder. Marknadskoordinatorns13 förklaring av Gekås-andan bekräftar det som Darhult-

Störby, Andersson samt Sukkasem vittnar om, att den förklarar hur de anställda bör bete 

sig mot varandra samt vilken människosyn de har på företaget. Allt det här tycker hon 

är en viktig del, då det skapar en trivsel hos de anställda. Det här är även något som 

Nilsson belyser, att om företag lyckas skapa en bra företagskultur, skapar 

organisationen även en trivsel hos de anställda, vilket i sig leder till engagerade 

medarbetare.  

 

För att förklara Gekås Ullareds företagskultur mer detaljerat, nämnde 

Utbildningskoordinatorn14 ett flertal ledstjärnor som de arbetar efter, vilka är 

Kundfokus, de anställda har fokus på kunden, då deras kunder är de som i slutändan får 

företaget att växa och nå lönsamhet. Laganda, alla hjälps åt och ställer upp för varandra, 

inte bara på sin egen avdelning utan det gäller även gränsöverskridande mellan samtliga 

avdelningar. Handlingskraft, den anställde ska våga ta egna beslut. Ibland blir det fel, 

men då får en vara beredd på att ta en rättning men det är inget som den anställde 

kommer beskyllas för utan de är alltid glada när anställda vågar ta egna initiativ. Sunt 

förnuft, är den fjärde ledstjärnan, vilken ibland är svår att förstå för en del. Det handlar 

mycket om magkänsla. En ska agera som en själv vill bli bemött i en viss situation. 

Mycket utgår från aspekten av att en ledare ska föregå med gott exempel och att alla 

anställda lever som de lär. 

 

Tidigare forskare (bl.a: Denison, 1990; Kotter & Heskett, 1992; Sorensen, 2002) 

antyder att när ett företag har en stark kultur kommer det att korrelera med ett företags 

ekonomiska resultat. Det här är något som även Marknadskoordinatorn, 

Utbildningskoordinatorn och VD:n Lennerhov15 instämmer i enlighet med. Alla tre 

                                                
11 Sukkasem, Aumarin. F.d. anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-05-14. 
12 Darhult-Störby, Elin. Säsongsanställd på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-02. 
13 Anki. Marknadskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. 
14 Pernilla. Utbildningskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. 
15 Lennerhov, Boris. VD på Gekås Ullared. Telefonintervju 2018-04-19. 
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anser att Gekås Ullareds företagskultur är en bidragande faktor till varför de lyckats 

växa sig så starka på marknaden. Lennerhov berättar att Gekås Ullared använder sig av 

mjuka värden, där varje anställd blir sedd och omhändertagen, han talar om ett vi-tänk. 

Det leder i sin tur enligt Lennerhov, till att kunderna märker av det. Han fortsätter med 

att förklara att om kunderna upplever att personalstyrkan är positiv, ämnar även 

kunderna att bli positiva. Det här resonemanget stöds av Scheins (2004) antydande, att 

om ett företag innehar rätt kultur, bidrar det till en mer effektiv organisation. Det 

återkommer i det Nilsson belyser, närmare bestämt att om ett företag lyckas skapa en 

bra företagskultur, kommer det leda det till en trivsel hos de anställda. När vi ställde 

frågan till respondenterna vilka arbetar i frontlinjen på Gekås Ullared, framkom det att 

det här vi-tänket existerar på vilken avdelning de än arbetar på. Andersson som endast 

har arbetat på en och samma avdelning kunde bekräfta Lennerhovs antydande om att det 

finns ett vi-tänk, likaså Darhult-Störby och Sukkasem som inte har en fast avdelning 

som de arbetar på. De menar att oavsett vilken avdelning de kommer till, blir de 

behandlade som en i gruppen och känner sig sedda och omhändertagna. 

 

4.2.3 Företagsimage 
 
Forskare som Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015); Grönroos (2015) och 

Andreassen (2001) förklarar att ett företags image baseras på de uppfattningar ett 

företags intressenter har gällande företaget. Det här är inget som varumärkesstrategen 

Nilsson16, instämmer med då han är tydlig med att berätta att han inte använder sig av 

begreppet image i företagssammanhang. Trots det menar Schultz, Hatch och Larsen 

(2000); Barich och Kotler (1991); Cornelissen (2000); samt Dowling (1986) att ett 

företags image har en relevant roll i ett företags varumärkes- och positioneringsstrategi. 

Utbildningskoordinatorns17 synpunkter överensstämmer med författarnas förklaring. 

Hon är av uppfattningen att Gekås Ullared nästan kan lova att kundens uppfattning av 

företaget ligger i linje med vad de som företag vill förmedla. Nämligen att de är ett 

folkligt, roligt och billigt varuhus. Hon fortsätter med att berätta att hon är av 

uppfattningen att anledningen till det är för att de vill ha en nära relation med sina 

kunder. Det här kan stärkas med Grönroos (2015) utläggande, att företagets image 

speglar kundernas syn på vad varumärket står för. Darhult-Störby18 och Andersson19 är 

                                                
16 Nilsson, Michael. Varumärkesstrateg på Manifesto. Telefonintervju 2018-04-18. 
17 Pernilla. Utbildningskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. 
18 Darhult-Störby, Elin. Säsongsanställd på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-02. 
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båda överens när de berättar att de som personal i frontlinjen arbetar aktivt med att bidra 

till att kunderna ska få en sådan bra bild av företaget som möjligt. Darhult-Störby 

fortsätter med att förklara att hon upplever att kunderna uppskattar när personalen 

lägger ner tid och hjälper dem. Utbildningskoordinatorn instämmer och säger att trots 

att de är Sveriges största varuhus, gör de allt för att lyssna på sina kunder och har 

ständigt ett öra ut mot marknaden. Det här återses i Grönroos (2015) förklaring om att 

företagets image skapar kundens förväntningar, vilka sedan ligger till grund för kundens 

upplevda värde. Lennerhov20 menar på att kundernas främsta syn på Gekås Ullared är 

som det glada varuhuset där priserna är lite billigare än hos andra varuhus. Han 

förklarar även att det är ett event för många av deras kunder, att en del ser det som en 

semester då det är ett stort antal av deras besökare som reser långt för att besöka 

varuhuset. Utbildningskoordinatorn berättar vidare att en metod de använder sig av för 

att ta in kundens ord, är genom kundundersökningar. Hon berättar vidare att de här 

undersökningarna oftast utförs under de perioder då det är som mest besökare i 

varuhuset. Anledningen till det är att det är under dessa tider de får de mest ärliga 

svaren.  

 

För att stärka kundernas bild av företaget ytterligare, genomför Gekås Ullared 

utbildningar för de anställda, berättar Lennerhov. Han menar att de måste gå mer 

ingående om varför de ska arbeta på ett visst sätt, varför de gör det och varför det är 

viktigt, vilket ligger i linje med Grönroos (2015) argumentationer om att imagen bör 

komma inifrån företaget, genom de uppsatta visionerna samt kulturen. Lennerhov 

fortsätter med att berätta att en aspekt som gör det här arbetet viktigt är för att det i 

slutändan är kunderna som får företaget att bli lönsamma, och då är det av stor vikt att 

de som företag respekterar de. Vidare berättar han att de kan lägga ner mycket tid på att 

utbilda sina anställda, men om de sedan inte uppträder som de lärt sig, då hjälper inga 

utbildningar. Det Lennerhov vill få fram är att det är avgörande att de anställda 

praktiserar det som sagts uppifrån och ner, att de verkligen genomför det som framhävts 

på utbildningarna. Det handlar inte om vad utbildningarna säger, det handlar om att en 

gör det.  

 

  

                                                                                                                                          
19 Andersson, Oskar. Anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-03. 
20 Lennerhov, Boris. VD på Gekås Ullared. Telefonintervju 2018-04-19. 
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4.2.4 Sammanfattande diskussion 
 
Med stöd i Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015) modell “Corporate reputation” 

som visades i avsnitt 3.1 Ett företags anseende, kan vi efter att ha genomfört våra 

intervjuer utläsa att modellen går att applicera på varuhuset Gekås Ullared. Modellen 

markerar att ett företags- vision, kultur och image tillsammans påverkar ett företags 

anseende. Respondenterna vilka representerar Gekås Ullared var alla eniga om att 

företagets vision samt företagskultur tydligt förmedlas till de, både vid introduktionen 

men även vid olika informationsträffar, vilka är årligt återkommande. Vidare fick vi 

även förklarat för oss att företaget arbetar mycket med sin image. De vill att kunderna 

ska uppfatta företaget precis som den bild de själva strävar efter att förmedla. Det här är 

väldigt viktigt för Gekås Ullared, då det bara finns ett varuhus i hela Sverige. Det 

innebär att de måste stå ut från andra varuhus och att förmedla en bra bild av företagets 

varumärke. På så sätt ser vi att modellen både passar in, men även är applicerbar på 

företag som aktivt arbetar med sitt anseende. 

 

Betraktar vi mer noggrant de gap som Hatch och Schultz (2001) tagit fram, som vi 

nämner i avsnitt 3.1 Ett företags anseende, kan vi tydligt identifiera att ingen av de 

gapen som presenterades finns i organisationen Gekås Ullared. Alla respondenter i 

varuhuset vittnar om att de inte upplever några problem med att förstå varken visionen, 

kulturen eller imagen. Anledningen till det, är att Gekås Ullared är ett så pass stort och 

väletablerat företag med ett stort antal anställda, så att gap inte får förekomma. Om så 

skulle vara fallet, innebär det ett skadat anseende vilket de inte har råd med när de bara 

finns beläget geografiskt på en plats i Sverige. Det var även något som Lennerhov21 var 

tydlig med att poängtera, att deras strategi för att minska gapen var genom utbildningar 

både för frontpersonalen, men även de som innehar ledarpositioner. De har till och med 

anställt en utbildningskoordinator som har till uppgift att se över alla internutbildningar 

och dess innehåll. Allt för att förmedla en sådan tydlig bild som möjligt till de anställda.  

 

Trots att alla respondenter från Gekås Ullared var eniga i sina svar om företagets tydliga 

vision, fick vi tre olika svar när vi bad de återberätta den. Dock låg alla förklaringar i 

linje med varandra och betydde i stor sett samma sak. Exempelvis gav VD:n Lennerhov 

oss två olika visioner, en lång och en kort, medan de andra gav oss bara en vision. 

Likaså gällande företagskulturen och imagen. Vi fick olika förklaringar från 
                                                
21 Lennerhov, Boris. VD på Gekås Ullared. Telefonintervju 2018-04-19. 
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respondenterna, men den gemensamma nämnaren var uttrycket trevligt bemötande. 

Gekås Ullared arbetar aktivt mot att vara trevliga och tillmötesgående mot varandra och 

sina kunder, vilket utåt sett leder till ett gott anseende. Anledningen till att vi fick olika 

förklaringar vad gäller visionen, kulturen samt imagen anser vi beror på att vi 

intervjuade personer i olika led, som exponeras olika mycket inför dessa aspekter. Det 

vi vill poängtera är att det är för oss uppenbart att en person som arbetar som 

exempelvis utbildningskoordinator är mer insatt i företagets anseende samt dess 

beståndsdelar, än en säsongsarbetare. 

 

4.3 Internt varumärkesbyggande  
 
Nilsson22 talar om vikten av att vårda det interna varumärket, för att undvika risken att 

alla anställda inte strävar åt samma håll. Han berättar att det är arbetet med internt 

varumärkesbyggande som skapar trivsel hos de anställda och understryker vikten av att 

de anställda känner att de vill vara på företaget, för att företaget ska lyckas på sikt. VD:n 

Lennerhov23, Marknadskoordinator24 och Utbildningskoordinatorn25 anser alla att Gekås 

Ullared arbetar för att aktivt förmedla vidare företagets vision samt förståelse för 

varumärket hos de anställda. Något som återfinns i Merrilees och Frazer´s (2013) 

förklaring av begreppet, de understryker att syftet med internt varumärkesbyggande är 

att skapa en ökad förståelse av varumärket hos de anställda. Den ökade förståelsen ska 

sedan leda till att de anställda förbinder sig till företaget samt att relationen mellan alla 

parter inom organisationen stärks (Merrilees & Frazer 2013). Darhult-Störby26 berättar 

att hon som nyanställd på Gekås Ullared fick genomgå en introduktionsdag, där 

ledningen förmedlade till alla nyanställda vad företaget står för, deras vision samt policy 

på företaget. I enlighet med det Merrilees och Frazer (2013) talar om, så upplevde 

Darhult-Störby att den insikten i företaget ökade hennes bild av vad företaget strävar 

efter för mål. Det gjorde att hon fick en inblick i vad de faktiskt arbetar för vilket gjorde 

att hon kände sig mer välkommen, vilket även ledde till att hon blev mer motiverad och 

engagerad.  

 

                                                
22 Nilsson, Michael. Varumärkesstrateg på Manifesto. Telefonintervju 2018-04-18. 
23 Lennerhov, Boris. VD på Gekås Ullared. Telefonintervju 2018-04-19. 
24 Anki. Marknadskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. 
25 Pernilla. Utbildningskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. 
26 Darhult-Störby, Elin. Säsongsanställd på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-02. 
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Nilsson berättar att det interna varumärkesbyggandet är grundpelaren för hur företaget 

sedan kommer att uppfattas externt. Matanda och Ndubisi (2013) instämmer i enlighet 

med vad Michael säger. De menar på att arbetet med det interna varumärket har en 

avgörande roll i hur varumärket kommer förnimmas externt. Även Einwiller och Will´s 

(2002) definition skapar en koherens med Nilssons förklaring. De menar att med hjälp 

av internt varumärkesbyggande kan en organisation uppnå ett positivt anseende hos sina 

intressenter. Nilsson förklarar vidare att han är av åsikten att det till stor del är sociala 

medier som ligger bakom det interna varumärkesbyggandets stora roll i företagets 

verksamhet. Genom det nya sociala medielandskapet har företagets medarbetare blivit 

en stor kommunikationskanal, som både effektivt kan hjälpa och stjälpa företaget. 

Darhult-Störby, Andersson27 och Sukkasem28 upplever alla tre att de som frontpersonal 

representerar företaget utåt mot kunder. De är av uppfattningen av att de bär ett ansvar 

för hur kunder kommer att uppfatta företaget, baserat på hur de beter sig gentemot 

kunderna. Förklaringen leder till det Falonius (2010) Grönroos (2015) och Einwiller och 

Will (2002) hävdar, att det är det interna varumärkesbyggandet som skapar värde för 

alla parter, anställda som kunder. Matanda och Ndubisi (2013) argumenterar för de 

anställdas vikt som kommunikationskanal, och beskriver det som de anställdas uppgift 

att förmedla ledningens vision av varumärket till konsumenterna. 

 

4.3.1 Strategi för internt varumärkesbyggande 
 
Den medvetna strategi som Gekås Ullared främst använder sig av menar Lennerhov29 

består av utbildningar för de nyanställda, vilka har till syfte att stärka bilden av 

varumärket hos de anställda. Vidare förklarar Marknadskoordinatorn30 att de även 

genomför medarbetarundersökningar med jämna mellanrum, för att säkerställa att alla 

inom företaget strävar åt samma håll. I enlighet med det menar Falonius (2010), att 

grunden till att ett företag bör ha en strategi för sitt interna varumärkesbyggande, är det 

faktum att kunna kontrollera att alla inom företaget går åt samma håll och strävar efter 

samma mål.  

 

För att förmedla företagets vision, berättar Lennerhov att Gekås Ullared utformat en 

egen modell som heter Gekås-skolan. Där de som varit verksamma inom företaget en 
                                                
27 Andersson, Oskar. Anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-03. 
28 Sukkasem, Aumarin. F.d. anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-05-14. 
29 Lennerhov, Boris. VD på Gekås Ullared. Telefonintervju 2018-04-19. 
30 Anki. Marknadskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. 
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längre tid, oftast de i någon chefsposition, utbildas för att sedan förmedla vidare 

företagets kultur och vision till de nyanställda, en så kallas mun-till-mun metod. En 

metod som även Darhult-Störby31, Sukkasem32 och Andersson33 intygar märks av bland 

personalen i frontlinjen. När en nyanställd placeras ut på respektive avdelning, är det till 

stor del upp till avdelningscheferna att förmedla företagskulturen vidare, berättar 

Darhult-Störby. Den typen av strategi kan liknas med det som Falonius (2010) beskriver 

som den vanligaste strategin för internt varumärkesbyggande, som han väljer att 

benämna train-the-trainer-metoden. Andersson tillägger att företagskulturen är något 

den anställda lär sig med tiden, utifrån hur andra anställda beter sig. Lennerhov 

förklarar att Gekås Ullared även ägnar sig åt informationsträffar för all personal löpande 

under året, där alla medarbetare deltar. Som en fördjupning har företaget även framställt 

skriftligt material där de upprepar värdeorden samt en beskrivning över hur Gekås 

Ullared vill vara som företag och vad de förväntar sig av sina anställda. Den här typen 

av arbete är det som Falonius (2010) beskriver som det viktigaste steget i en intern 

varumärkesstrategi. Det är det steg författaren valt att kalla för den interna 

förankringen, som innefattar att förankra sin strategi hos de anställda. Gekås Ullared 

arbetar således med sitt interna varumärkesbyggande som en ständigt pågående process, 

där de anställda återkommande genom utbildning och informationsträffar får ta del av 

företagets värdegrund, policy och vision. Det är i enlighet med det som Merrilees och 

Frazer (2013) samt Falonius (2010) understryker när de skriver att arbetet med internt 

varumärkesbyggande inte bör ses som ett engångs projekt utan som något ständigt 

pågående.  

  

4.3.2 Ledningens roll i arbetet med internt varumärkesbyggande 
 
Nilsson34 menar att ledningens roll i arbetet med det interna varumärkesbyggandet 

främst är att lyssna på sina anställda och undersöka vad de har för avsikter med att 

arbeta på företaget, samt vad de har för mål med sitt arbete. Sedan måste de analysera 

om de anställdas mål överensstämmer med företagets. Vidare förklarar Nilsson att det är 

av stor vikt att företagsledningen väljer sina ord väl och menar vad de säger, för att 

skapa förtroende för företagsledningen hos de anställda. Darhult-Störby35 berättar att 

                                                
31 Darhult-Störby, Elin. Säsongsanställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-02. 
32 Sukkasem, Aumarin. F.d. anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-05-14. 
33 Andersson, Oskar. Anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-03. 
34 Nilsson, Michael. Varumärkesstrateg på Manifesto. Telefonintervju 2018-04-18. 
35 Darhult-Störby, Elin. Säsongsanställd på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-02. 
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hon anser att en av företagsledningen på Gekås Ullareds största styrkor, är att lyssna på 

sina anställda. Lennerhov36 anser att det är ledningen som bär på hela företagets kultur. 

Att det inte är något som sitter i väggarna utan snarare i individerna på företaget. Han 

menar även på att det ofta är så att ledningen fungerar som vägledare av 

företagskulturen, som de anställda sedan tar efter. Det Lennerhov berättar om går hand i 

hand med det Andersson37 talar om. Andersson är av uppfattningen att 

företagsledningen omedvetet ständigt förmedlar vad varumärket står för till de anställda, 

utan att det kanske finns någon medveten bakomliggande strategi för hur de ska föra 

fram informationen. Det här är något som Falonius (2010) instämmer i enlighet med, 

när han förklarar att det är företagsledningens uppgift att utgöra förebilder för sina 

anställda. 

  

Liksom Lennerhov och Nilsson, talar De Chernatony, Cottam och Segal-Horn (2006) 

och Falonius (2010) om vikten av att företagsledningen är enig och arbetar efter samma 

mål, för att de anställda i sin tur ska följa efter. Lennerhov berättar även att 

företagsledningens engagemang är en del av Gekås Ullareds företagskultur. Han är av 

uppfattningen att en bidragande faktor till att företaget vuxit sig så stora som de gjort är 

deras företagskultur, något som även Marknadskoordinatorn38 och 

Utbildningskoordinatorn39 instämmer i enlighet med. Darhult-Störby och Andersson 

upplever även dem att företagsledningens engagemang också smittar av sig på deras 

engagemangsnivå. De vittnar båda om att det ingår i företagets kultur att alla anställda, 

oavsett position, har en viss mån av utrymme till egna initiativ. Darhult-Störby och 

Andersson upplever att det utrymmet, tillsammans med att företagsledningen är 

engagerad och uppmanar till frihet under ansvar på arbetsplatsen, leder till ökat 

engagemang hos dem båda. Mahnert och Torres (2007) belyser vikten av 

företagsledningens engagemang. Författarna anser att ledningens aktiva arbete med det 

interna varumärkesbyggandet är en grundpelare för att företaget både ska växa sig större 

samt behålla sin position på marknaden (Mahnert & Torres 2007). 

  

Nilsson belyser även de konsekvenser som kan uppstå om ett företag inte ägnar sig åt att 

arbeta internt med sitt varumärkesbyggande. Främst uppmärksammar han att företag 

                                                
36 Lennerhov, Boris. VD på Gekås Ullared. Telefonintervju 2018-04-19. 
37 Andersson, Oskar. Anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-03. 
38 Anki. Marknadskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. 
39 Pernilla. Utbildningskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. 
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som inte ägnar sig åt den här typen av varumärkesarbete varken ämnar bli lika effektiva 

eller kostnadseffektiva. De riskerar då enligt Nilsson att inte uppnå samma resultat. 

Falonius (2010) och Vallaster och De Chernatony (2006) anser i enlighet med det 

Nilsson beskriver, att om arbetet med det interna varumärkesbyggandet inte genomförs 

under en engagerad företagsledning, kommer inte de anställda vara förmögna att 

förmedla rätt bild vidare till företagets kunder. De menar på att det kan i sin tur leda till 

att företaget inte uppnår samma goda resultat, som ett aktivt arbete med det interna 

varumärkesbyggandet hade kunnat leda till.  

 

4.3.3 Sammanfattande diskussion  
 
Vad vi kan utläsa är att alla respondenter är eniga om att arbetet med det interna 

varumärkesbyggandet, såväl teoretiskt som praktiskt, bör ses som en ständigt pågående 

process, i enlighet med vad Merrilees och Frazer (2013) anser. Samtliga respondenter 

från frontpersonalen på Gekås Ullared berättade att det första steget för att öka deras 

förståelse för varumärket skedde redan i samband med att anställningen började, för att 

sedan fortsätta i avskalad form genom det dagliga arbetet. Något vi kan urskilja är att 

samtliga respondenter från Gekås Ullared, samt den utomstående varumärkesstrategen 

är av åsikten att det interna varumärkesbyggandet är grundpelaren i hur varumärket 

sedan kommer att uppfattas externt. Således blir arbetet med att implementera företagets 

värdegrund i alla led centralt. Vi kan konstatera att de anställdas engagemang och 

motivation speglas av ledningens engagemangsnivå, likt det Mahnert och Torres (2007) 

konstaterat. Det är ledningens uppgift att få de anställda att se en mening i att engagera 

sig i företaget. Samtliga respondenter från frontlinjen på Gekås Ullared är alla eniga om 

att insyn i företaget, i form av information om exempelvis värdegrund och vision, ökar 

deras känsla av samhörighet. Det i sin tur leder enligt dem till att de kände sig mer 

engagerade i företaget, vilket ökade deras motivation till arbetet.  

 

De konsekvenser som kan uppstå vid bristen av engagemang hos företagets personal är 

främst att företaget inte uppnår de förväntade resultaten. Det som våra respondenter 

beskriver som brister i företagsledningens arbete hade exempelvis kunnat vara avsaknad 

av förtroende hos de anställda, att de inte lyssnar på de anställda samt inte tar deras 

behov i beaktning. Dock är det inget de upplever på Gekås Ullared. 
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4.4 Kundvärde kopplat till internt varumärkesbyggande 
 
Lennerhov40 berättar att en grundpelare i deras dagliga arbete för att nå sin uppsatta 

vision, är att tillfredsställa sina kunder. Det sker främst genom att personalen alltid har 

ett öra utåt och lyssnar till kundens behov och önskemål. Det Lennerhov talar om 

stärker Martelo, Barroso och Cepeda´s (2013) teori, att företag som idag vill uppnå 

kundvärde, inriktar sitt dagliga arbete fullständigt kring kundens tillfredsställelse. 

Marknadskoordinatorn41 talar om att Gekås Ullared använder sig av begreppet hellre 

fria, än fälla, när det kommer till sina kunder. Hon berättar att de vill uppfattas som ett 

snällt företag där de har som princip att hjälpa kunden i så stor utsträckning som 

möjligt. Vidare förklarar Marknadskoordinatorn att med anledning av att varuhuset bara 

finns beläget på en plats i hela Sverige, är det avgörande att de skapar värde för sina 

kunder för att de ska återkomma. Den geografiska aspekten leder enligt VD:n 

Lennerhov, till att processen för att besöka varuhuset kan vara omfattande för en del 

besökare. Om kunden då inte fick en positiv upplevelse, minskar möjligheten att denne 

ska återkomma. Grönroos (2015) har en liknande förklaring med att om värdet för 

varumärket sjunker, finns risken att kunden kommer överväga andra valmöjligheter. 

Utbildningskoordinatorn42 belyser att oavsett i vilket sammanhang de anställda möter en 

kund, vare sig det är i incheckningen, på golvet eller i restaurangen, är varje möte med 

kunden viktigt. Det här resonemanget bekräftas av Grönroos (2015) som belyser vikten 

av relationen mellan kunden och varumärket. Han menar på att det är i samspelet mellan 

de båda parterna som värde skapas, samt att det är det värdeskapande arbetet som leder 

till långsiktiga kundrelationer. Utbildningskoordinatorn tillägger att det goda 

bemötandet även är viktigt hela vägen in till de som arbetar på kontoret då de ser sina 

medarbetare som interna kunder. Med det menar hon att om de har ett gott bemötande 

mot alla olika nivåer inom organisationen, kommer det att påverka personalen i 

frontlinjen positivt, vilket slutligen kommer att uppmärksammas av företagets kunder. 

Utbildningskoordinatorns resonemang av hur de arbetar internt med att skapa 

kundvärde, möter Falonius (2010) förklaring av begreppet, vilket är; 

  

                                                
40 Lennerhov, Boris. VD på Gekås Ullared. Telefonintervju 2018-04-19. 
41 Anki. Marknadskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. 
42 Pernilla. Utbildningskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. 
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 “Samordna de interna processerna och dagliga aktiviteterna, kommunikationen och 

kundkontakterna för att i varje ögonblick kunna leverera varumärkeslöftet och därmed 

driva affärsresultaten.” (Falonius 2010 s.115) 

 

Den viktigaste bidragsdelen i Gekås Ullareds kundvärdeskapande är enligt Darhult-

Störby43, frontpersonalen som möter kunderna i butiken. Både hon och Andersson44 

vittnar om att ledarna ofta påminner personalen att vara trevliga och hjälpsamma mot 

kunderna, då företaget i slutändan är beroende av nöjda kunder för att verksamheten ska 

fungera. Sukkasem45 instämmer och vittnar om att ledningens uppsatta mål för 

frontlinjens arbete var att kunden skulle gå därifrån och känna sig nöjd. Det här 

argumenterar även Falonius (2010) tillsammans med Matanda och Ndubisi (2013) samt 

Kotler (2017) för, de belyser att huvudsyftet med att arbeta med internt 

varumärkesbyggande är att skapa kundvärde. Eftersom det är ett sådant stort varuhus 

finns det ingen möjlighet att personalen ska söka upp kunden i butiken och erbjuda 

hjälp, utan Andersson berättar att personalen ständigt finns tillgängliga för kunderna, 

exempelvis när de packar upp varor. När sedan kunderna söker upp någon i personalen, 

förklarar han att de ska hjälpa kunderna i den utsträckning de behöver. Darhult-Störby 

berättar om att efter de har hjälpt kunder så blir kunderna förvånade för att de egentligen 

inte förväntat sig att få hjälp i den utsträckningen, då varuhuset har ett så pass stort antal 

besökare. Det här resonemanget korrelerar med Kotler´s (2017) uppfattning. Han 

förklarar att ett företag bör inneha insikten av att en kund är intresserad av mer än en 

produkt. Vidare framhäver han att kunden även uppmärksammar aspekter som bland 

annat servicenivån hos de anställda. 

 

Lennerhov berättar att en kund bestämmer sig vid kassalinjen om de gjort de fynd de 

planerat, om de blivit trevligt bemötta av personalen, om personalen tagit väl hand om 

dem och erbjöd dem hjälp, om hotellet eller stugan var bra, om maten smakade bra, om 

det var rent på toaletterna och om de fick ett leende vid kassorna. Han menar att allt det 

sammantaget avgör om kunden tyckte att besöket på Gekås Ullared mötte dennes 

förväntningar. Det här är även något som Falonius (2010) förklarar, att kundens 

förväntningar av varumärkets mervärdeskapande inte behöver överträffas utan endast 

uppfyllas, för att värde ska skapas. Samtliga respondenter från Gekås Ullared är eniga 
                                                
43 Darhult-Störby, Elin. Säsongsanställd på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-02. 
44 Andersson, Oskar. Anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Personlig intervju 2018-05-03. 
45 Sukkasem, Aumarin. F.d. anställd i frontlinjen på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-05-14. 
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om att en annan aspekt av företagets värdeskapande för kunden, är deras företagskultur. 

Det ligger i linje med Martelo, Barroso och Cepeda´s (2013) uppfattning. Författarna 

förklarar att ett företag bör se sin företagskultur som en värdeskapande strategi.  

 

4.4.1 Sammanfattande diskussion  
 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa från samtliga respondenter att huvudsyftet med att 

arbeta med internt varumärkesskapande, är att skapa värde för sina kunder. Något som 

även stöds i teoriavsnittet. Både Marknadskoordinatorn46 och Utbildningskoordinatorn47 

belyser även vikten av att göra varje besök minnesvärt och mervärdeskapande för 

kunden. Samtliga respondenter från varuhuset upplever att det finns en intern strategi 

för att skapa kundvärde. Den strategin utgörs av att se varje möte med varje enskild 

kund som avgörande för dennes helhetsupplevelse. VD:n Lennerhov48, 

Marknadskoordinatorn och Utbildningskoordinatorn talar alla om att det ingår i deras 

företagskultur att se de anställda som interna kunder. De är av åsikten att om de skapar 

värde i alla led, från VD, till ledning, till mellanchefer samt till frontlinjen, kommer det 

nå fram hela vägen till deras kunder. Respondenterna från frontlinjen på Gekås Ullared 

vittnar även de om de positiva aspekterna av den här strategin, de anser att kundens 

möte med frontlinjen är avgörande för deras upplevelse. De nämner dock den 

ekonomiska aspekten av Gekås Ullareds kundvärdeskapande, att en anledning till att 

kunderna ser ett värde i att besöka butiken kan bero på att det är billigt att handla på 

Gekås Ullared. Vi är dock av åsikten att priserna inte är jämförbara om inte 

helhetsupplevelsen är god nog. Efter egna erfarenheter anser vi att ett billigt pris 

tillsammans med dåligt bemötande från butikens personal, inte bidrar positivt till 

helhetsupplevelsen. Därav anser vi att företag inte endast kan förlita sig på en 

ekonomisk aspekt, utan måste se till andra aspekter av värdeskapande för kunder. 

 

Med grund i ovan nämnda aspekter, kan vi anta att internt varumärkesbyggande har en 

central roll i arbetet med att skapa värde för företagets kunder. I fallet med Gekås 

Ullared, är samtliga respondenter av åsikten att deras företagskultur och arbetssätt har 

en bidragande faktor till att varumärket nått den position på marknaden de idag har.  

  
                                                
46 Anki. Marknadskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. 
47 Pernilla. Utbildningskoordinator på Gekås Ullared. Skypeintervju 2018-04-18. 
48 Lennerhov, Boris. VD på Gekås Ullared. Telefonintervju 2018-04-19. 
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5. Slutsats 
 

 
I det här avsnittet kommer svaren på studiens syfte och forskningsfrågor att presenteras 

samt diskuteras. Vi kommer även dra slutsatser som ligger till grund för studiens 

resultat. I slutet av avsnittet kommer våra tankar om studiens teoretiska samt praktiska 

betydelse att presenteras. 

 
 

5.1 Syfte och svar på forskningsfrågor 
 
Syftet med den här studien har varit att skapa en förståelse för internt 

varumärkesbyggande hos företag. Studien har även avsett att bidra med en insikt om hur 

den vetskapen kan ge bidrag till positiva kundvärden, för att stärka företagets goda 

anseende och därmed deras position på marknaden. 

 

Vi anser att genomförandet av studien har bidragit till en förståelse för internt 

varumärkesbyggande, både för oss författare, samt som ett fördjupande komplement till 

tidigare forskning inom ämnet. Det är möjligt att genom studiens resultat utläsa ett 

samband mellan ett företags interna varumärkesbyggande, skapande av kundvärde, goda 

anseende och dess position på marknaden. Vi är av uppfattningen att det är de här 

aspekterna som får ett företags varumärke att särskilja sig på marknaden. Vidare hävdar 

vi att arbetet med internt varumärkesbyggande leder till skapandet av långsiktiga 

kundrelationer, vilket ligger till grund för att företaget ska behålla sin position på 

marknaden. Med grund i studiens syfte formulerades två forskningsfrågor: 

  

Forskningsfråga 1. 

Hur kan ett företag arbeta med internt varumärkesbyggande för att stärka sitt anseende 

och därmed sin position på marknaden? 

    

Efter att ha samtalat med både en utomstående varumärkesstrateg samt 

fallstudieobjektets VD, kan vi utläsa att det mest centrala inte är hur strategin för det 

interna varumärkesbyggandet är utformad, utan att den faktiskt existerar. Hur de 

strategierna sedan är uppbyggda, anser vi i enlighet med Falonius (2010), är upp till 

vardera företag. Vi bedömer att olika aspekter för hur ett företag bör bygga upp sin 
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strategi, främst berör organisationens storlek, lönsamhet samt livslängd. Genom vår 

fallstudie tycker vi oss kunna identifiera de mest betydelsefulla delarna för hur ett 

företag i praktiken kan arbeta med internt varumärkesbyggande, för att stärka sitt 

anseende och därmed sin position på marknaden. Med utgångspunkt i våra respondenter 

från Gekås Ullared samt den utomstående varumärkesstrategens uppfattningar, drar vi 

slutsatsen att grundpelaren är en engagerad och motiverad företagsledning. Vi uppfattar 

att en engagerad företagsledning, även resulterar i en motiverad personalstyrka, då de 

anställda ämnar leva som de blir lärda. Något som distinkt framträder genom 

intervjuerna, är aspekten av att tydligt skapa en stark och klar bild av varumärket hos 

samtliga anställda. I Gekås Ullareds fall har det skett genom att via 

introduktionsutbildningar och hela personalens dagliga arbete, skapa en enhetlig 

företagskultur, som ämnar att ligga till grund för att nå företagets vision. 

Företagsledningen på Gekås Ullareds ambition är att med hjälp av en tydlig 

företagskultur, motivera de anställda till att sträva efter att uppnå den uppsatta visionen. 

Genom att arbeta enhetligt genom alla led i organisationen, är vi av uppfattningen att de 

ämnar att förmedla den bild av företaget de önskar, vidare till sina kunder.  

 

Det är de tre aspekterna företagsvision, företagskultur och företagsimage som 

tillsammans utgör företagets anseende. Med stöd hos Rosebaum-Elliott, Percy och 

Pervan (2015) samt vår insamlade empiri, kan vi identifiera att företagets externa 

anseende, är av stor vikt för att säkra en stark position på marknaden. Företagets 

varumärke kommer indirekt att bedömas av både kunder och andra externa intressenter 

på marknaden, utifrån de tre aspekterna företagsvision, företagskultur och 

företagsimage. Med utgångspunkt från teoriavsnittet samt den empiriska och teoretiska 

analysen kan vi säkerställa att om ett företag innehar en tydlig vision som medarbetarna 

är väl införstådda i, leder det i sin tur till en ökad förståelse för företagskulturen. Det är 

sedan en bidragsfaktor till att de anställda känner sig motiverade samt engagerade i sitt 

arbete. För att säkerställa att samtliga anställda i alla led inom företaget, strävar efter att 

skapa samma anseende externt, bedömer vi att det effektivaste tillvägagångssättet är att 

använda sig av en strategi som består av internt varumärkesbyggande.  

 

Slutligen kan vi med stöd av den empiriska och teoretiska analysen dra slutsatsen att 

arbetet med internt varumärkesbyggande, ämnar skapa en enhetlig bild av, samt därmed 

stärka företagets anseende. I de fall företaget förmår att framgångsrikt arbeta med 
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samtliga aspekter, är vi av åsikten att det även ämnar stärka företagets position på 

marknaden. I fallet med Gekås Ullared, är samtliga respondenter från företaget av 

åsikten att deras interna varumärke och arbetssätt har en bidragande faktor till att 

varumärket nått den position på marknaden de har idag. Således bör ett starkt anseende, 

enligt oss frambringas ur en framgångsrik exponering av företagets-vision, kultur och 

image. Således bör företag i det här fallet, framvisa en sanningsenlig och positiv bild av 

sitt varumärke, vilket vi anser i enlighet med respondenterna från Gekås Ullared, bör 

vara grund för att stärka sin position på marknaden.  

 

Forskningsfråga 2.  

Hur kan ett företag med hjälp av internt varumärkesbyggande skapa positiva 

kundvärden? 

 

I skapandet av ett företags anseende, är det med grund i vårt teoriavsnitt av stor vikt att 

se till skapandet av kundvärde. Vi anser att Gekås Ullareds resultat de senaste åren, är 

ett facit på att deras arbete med att skapa ett positivt värde för sina kunder fungerar. 

Företagets varumärke fortsätter att växa sig större på marknaden och varuhuset slår 

ständigt nya besöks- och försäljningsrekord. Vi bedömer att det både kan bero på 

positiv marknadsföring från tidigare kunder, vars ord sprider sig vidare till nya kunder, 

samt återkommande kunder. Det hade enligt oss inte kunnat ske utan företagets arbete 

med det interna varumärkesbyggandet. 

 

Som anställd på ett företag likt Gekås Ullared, med cirka 700 anställda, är vi av 

uppfattningen att det kan finnas en möjlighet att det interna varumärkesarbetet 

försvinner i det dagliga arbetet, och därmed inte når fram till samtliga anställda. Vi kan 

då identifiera att det inte finns någon egennytta för den anställde att bemöta kunden på 

ett serviceinriktat sätt, då denne inte vet på vilket sätt det skall ske. Således är vi av 

åsikten att om den anställde inte har blivit väl integrerad i företagets vision och mål, 

kommer denne inte bli motiverad nog till att sträva efter ledningens direktiv vad gäller 

exempelvis försäljningsmål och kundbemötande. Det är dessutom av största vikt att de 

anställda i frontlinjen, vilka är företagets ansikte utåt, ska känna sig motiverade och 

engagerade. Vi bedömer att för att få sina anställda engagerade och motiverade, är en 

bidragande faktor att den anställde svart på vitt får ta del av var företaget är på väg, hur 

de ska ta sig dit och varför. Får de anställda möjligheten att ta del av de aspekterna, drar 
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vi slutsatsen att de kommer göra sitt yttersta för att leverera en bra service till företagets 

kunder, och därmed skapa positiva kundvärden. En faktor vi därmed kan fastställa är att 

om ett företag har ett väl samordnat internt varumärke som varje anställd följer och 

arbetar efter, kommer företagets kunder automatiskt uppleva ett skapat värde.  

 

Vi tycker oss således kunna utläsa att arbetet med det interna varumärkesbyggandet, där 

de anställda ses som interna kunder, i stor utsträckning är det som leder till att Gekås 

Ullared skapar ett upplevt värde för sina kunder. Av den anledningen, drar vi slutsatsen 

att det är ledningens arbete med det interna varumärkesbyggandet som ligger till grund 

för att företaget ska kunna leverera ett upplevt värde till sina kunder.  

 

5.2 Avslutning 
 
Slutligen vill vi poängtera att ett företag som Gekås Ullared, som år 1963 grundades i 

en källare, med föga förväntningar om att de idag 2018, skulle vara Sveriges största 

varuhus och besöksmål samt år 2017 skulle utnämnas till Sveriges starkaste varumärke, 

har tagit sig till toppen. Det är inte slumpen som tagit dem dit de är idag. En faktor är 

deras koncept, deras varor är billigare än hos ett flertal av konkurrenterna och deras 

varuhus finns endast beläget på en plats i Sverige. En annan faktor är att de utvecklat 

organisationen till en plats för upplevelser, något som ingen annan butik i Sverige 

tidigare gjort i samma utsträckning. Den sista faktorn som kanske är det viktigaste men 

som ofta inte kommer fram till ytan, är deras arbete med internt varumärkesbyggande. 

Att få en organisation med över 700 anställda att sträva efter samma mål, är inte en 

enkel uppgift, men den är ack så viktig. Skulle det vara så att de anställda inte förstår 

ledningen i hur arbetet ska utföras, skulle de inte kunna leverera en bra service till 

slutkunderna, och då skulle Gekås Ullared förmodligen inte ha den position på 

marknaden som de idag innehar. Idag säkerställer ledningen att alla led i organisationen 

förstår företagets vision, kultur och image. Utöver det, arbetar de aktivt med att beakta 

vad deras kunder har för åsikter och synpunkter, för att på så vis ta till sig kritik och 

skapa förbättringar. Således kan vi dra slutsatsen att det är med hjälp av deras interna 

varumärkesbyggande som Gekås Ullared har tagit sig, precis som uppsatsens titel lyder, 

- From zero to hero.  
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5.3 Teoretisk och praktisk betydelse 
 
Då den här studien avsåg att undersöka huruvida de befintliga teorierna inom ämnet var 

applicerbara på ett verkligt företag, kommer den teoretiska betydelsen vara av stor vikt 

beroende på om vi kan förstärka teorin eller försvaga den. Det vi har kommit fram till 

var att teorierna om ett företags anseende, internt varumärkesbyggande samt kundvärde 

kopplat till det interna varumärkesbyggandet, var applicerbart på verkligheten och inom 

företaget Gekås Ullared. Genom vår studie stärker vi kunskapen om att de tre 

aspekterna företagsvision, företagskultur och företagets image har en tydlig koherens 

med företagets anseende. En aspekt som tidigare forskare inte studerat i samma 

utsträckning, är huruvida företagets anseende är sammankopplat till dess position på 

marknaden. Därmed bidrar den här studien till nya insikter. Således innebär det att vi 

kan förstärka de befintliga teorierna, som berör kunskapen om vikten av att som företag 

arbeta med sitt interna varumärke. 

  

Studiens praktiska betydelse är av relevans för de företag som vill växa sig större på 

marknaden och ta sig till toppen, liksom Gekås Ullared. Anledningen till det är att alla 

företag oavsett storlek, har anställda som tillsammans måste arbeta mot samma mål. Det 

är i det fallet inte väsentligt hur stor organisationen är, utan det räcker med att det är en 

anställd som inte förstår företagets vision för att företaget, som Hatch och Schultz 

(2001) berättar, ska rasera varumärket inifrån. Av den orsaken är det viktigt för 

företagsledningar att utbilda sina anställda i vilken företagsvision, företagskultur samt 

företagsimage de strävar efter. 

  

Utifrån resultatet av den här studien har vi observerat luckor vi finner är av intresse, 

som skulle kunna vara underlag för vidare forskning. Därav föreslår vi följande ämnen 

som kan komma att vara intressanta för framtida forskning: 

 

●  Med anledning av att vi avgränsat den här studien till att endast studera ett 

företag och hur de arbetar med sitt interna varumärkesbyggande, anser vi att det 

förekommer ett intresse av en komparativ metod, där två eller tre studieobjekt 

undersöks. Det här med anledning av att kunna belysa skillnader och likheter i 

olika organisationers interna varumärkesbyggande, och vilka framgångar det har 

lett dem till. 
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● Då alla forskare i teoriavsnittet i stor utsträckning framfört att ett väl samordnat 

internt varumärkesbyggande leder till ett ökat kundvärde, anser vi att det hade 

varit av intresse att utföra en studie som studerar kundperspektivet vid sidan av 

företagsperspektivet. Genom en sådan studie skapas en insikt på hur kunderna 

uppfattar företagets arbete, samt hur de upplever det medföljande kundvärdet 

som det interna arbetet för med sig. 

 

• Vårt sista förslag på vidare forskning berör vetskapen huruvida nyetablerade 

företag använder sig av internt varumärkesbyggande. Vårt resultat av fallstudien 

på Gekås Ullared kan ha påverkats av företagets livslängd. Ett företag som 

etablerats under en lång period, kan ha utvecklat sin strategi för internt 

varumärkesbyggande över tid. Således kan implementeringen samt resultatet av 

densamma se annorlunda ut om ett nystartat företag genomför en så kallad 

snabb-implementering av en strategi för internt varumärkesbyggande.  
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