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Abstract 
To work actively on creating value for brands is not an easy task. There are so many brands 

out there today and major strategies are required to stand out among all of them. The purpose 

of this study is to see whether companies that usually help other companies to enhance the 

value of their brand, actively work to empower their own brand internally, within the 

company. Do they forget that they in fact have a brand of their own to focus on while 

constantly helping others? This study is focused on two media companies and the study is 

based on qualitative interviews with people on different positions within the companies, in 

order to get a fair view of this issue. My results of this study shows that these two companies 

does not work on enhancing their own brand internally but it also shows double standards, 

since both companies find it crucial to have a strong brand to reach out to people on the 

market.  
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1.  Inledning 

I detta inledande kapitel presenterar jag bakgrunden till uppsatsens innehåll och vad syftet 

med uppsatsen är. Jag motiverar även valet av ämne och tar upp de nyckelord som uppsatsen 

fokuserar på. Jag presenterar också de avgränsningar jag gjort och den forskningsfråga 

uppsatsen bygger på. 

 

1.1  Bakgrund 

Att skapa lojalitet för ett varumärke är en självklarhet i dagens samhälle där bruset från den 

enorma mängd existerande varumärken är påtagligt. Många företag och organisationer arbetar 

till synes hårt för att skapa det där lilla extra som ska leda till total lojalitet från kunder, 

användare och potentiella sådana.  

 

Att skapa ett varumärke som betyder något, som fastnar och som får människor att vilja ta del 

av det upprepade gånger är, enligt min erfarenhet, inget man gör i en handvändning. Min 

fascination när det gäller varumärken och varumärkesbehandling har gjort att jag hela tiden 

utvecklat egna resonemang kring detta fenomen. Just när det gäller den interna 

varumärkesbehandlingen så saknas det litteratur och förklaringar, vilket har gjort att mitt 

intresse för detta stärkts. Jag frågar mig hur så mycket tid och pengar kan läggas på att 

kommunicera budskap utåt och huruvida företag fokuserar motsvarande resurser på intern 

kommunikation. Det är inget jag läst om. Kanske är det inte relevant att skriva om för att det 

är en naturlig del av ett företag? Eller glöms det bort då fokus ligger på externa intressenter, 

där pengarna tjänas?  

 

I denna studie har jag valt att jag fokusera på medieföretag, då de flesta av oss ofta förknippar 

dem som förvaltare av andra företags varumärken. Det är spännande att ha detta faktum i 

bakhuvudet när jag, som forskare, ställer frågor som berör omsorgen om det egna varumärket.  

I denna uppsats granskar jag huruvida företag och organisationer endast satsar på att skapa 

lojala användare, dvs. om kraften och visionen när det gäller varumärket handlar om att nå 

lojalitet externt. Satsar de företag jag har valt att studera överhuvudtaget på att skapa intern 

lojalitet? Det är en av frågorna jag hoppas kunna besvara. 
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Jag vill studera om och hur företag och organisationer arbetar med den interna lojaliteten och 

vilka strategier de använder. Finns det speciella policys, riktlinjer och regler för de anställda 

när det gäller varumärkesbehandling inom företaget och hjälper det i så fall för att skapa äkta 

lojalitet? Är det en djupare förståelse som krävs för att anställda ska anamma, arbeta och 

kämpa för sitt varumärke?  

 

1.2  Problemdiskussion 

Att skapa lojalitet innebär att betydelsen av ordet lojalitet först och främst måste definieras.  

Att generera lojalitet för något abstrakt, som ett varumärke, är högst sannolikt problematiskt 

och därför också svårt att forska kring.  

 

Det är också problematiskt att det saknas litteratur inom området intern 

varumärkesbehandling. Jag har därför valt att fokusera på teori som jag anser vara relevant 

och som hör samman med detta område.  

 

Begreppet varumärke, som jag behandlar i denna undersökning, har försetts med en rad olika 

definitioner vilket gör att det lätt kan kännas diffust och otydligt. Men det är också därför jag 

valt att belysa just detta område. De begrepp som är återkommande i uppsatsen definierar jag 

mer utförligt i mitt teorikapitel. 

 

1.3  Problemformulering 

Min huvudfråga är: 

 Arbetar ledningen inom ett urval av medieföretag internt med att skapa lojalitet för det 

egna varumärket?  

För att kunna svara på denna fråga, som är av komplex natur, har jag valt och ta stöd i dessa 

följfrågor: 

 Påverkar internkommunikationen uppfattningen av det egna varumärket? 

 Arbetar ledningen aktivt med att stärka varumärket internt? 

 Gynnar intern lojalitet till varumärket företaget i fråga? 
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1.4  Syfte 

Mitt syfte är att studera huruvida ledningen inom medieföretag arbetar med företagets 

varumärke internt, om det är ett aktivt arbete och hur detta påverkar de anställdas lojalitet 

gentemot varumärket och om detta i sin tur påverkar hur externa intressenter uppfattar 

varumärket. 

 

1.5  Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig genom att studera endast två företag. Jag anser att dessa företag 

och de personer jag valt att intervjua där, ger mig en bra inblick i hur det kan se ut i kreativa 

företag och ger mig ett bra underlag när det gäller att besvara min forskningsfråga.  

 

Jag har också valt att avgränsa mig till att endast studera medieföretag. Detta valde jag att 

göra för att jag tycker att det är intressant att se hur medieföretag som normalt förvaltar andras 

varumärken, arbetar med sitt eget.  

 

På de två företag jag valt att avgränsa mig till har jag intervjuat tre personer på respektive 

företag. Dels ville jag intervjua chefen på respektive företag men det var även viktigt att jag 

fick möjlighet att intervjua två anställda som inte hade en ledande position inom företaget. 

Detta för att se huruvida de uppfattningar som chefen hade genomsyrade företaget längre ned 

i leden.  

 

Jag har också valt att definiera de begrepp som är återkommande i uppsatsen och sedan 

använda mig av dessa definitioner genomgående i min studie. Detta för att undvika att dra in 

allt för många infallsvinklar och angreppssätt.  
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1.6 Företagspresentationer  

Jag har, i min undersökning, valt att studera två Kalmarbaserade medieföretag. Dessa två är 

Alarmstreet Media of Kalmar och Guava Sweden AB. Här följer korta presentationer av 

företagen för att ge en bild av respondenternas bakgrund och förförståelse.  

 

1.6.1 Alarmstreet Media of Kalmar 

Alarmstreet Media of Kalmar är ett företag beläget i Kalmar vars huvudsyssla är att producera 

magasin med hög kvalitet. Under senare år har dock trycket på andra typer av 

reklambyråtjänster ökat och företaget ägnar sig i dagsläget även åt detta. Företaget har funnits 

sedan 2005 och har i dagsläget sju anställda (www.alarmstreet.se).  

 

1.6.2  Guava Sweden AB 

Guava Sweden är en digital marknadsföringsbyrå och företaget har som mål att bistå med 

innovativa lösningar till sina kunder. Guava har specialiserat sig på sökmotoroptimering men 

satsar också på att bygga upp sakkunskaper inom strategi och brandingområdet. Guava har 

kontor i Sverige, Danmark och Storbritannien. Guava Swedens huvudkontor är beläget i 

Kalmar och totalt har Guava omkring ett tjugotal anställda i Sverige i nuläget 

(www.guava.se). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alarmstreet.se/
http://www.guava.se/
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2.  Teori 

I mitt teorikapitel presenterar jag de teoretiska referensramar som jag utgått ifrån och använt 

som stöd under mitt uppsatsarbete. Jag börjar med att förklara och beskriva begreppet 

varumärke ingående och definierar sedan övriga nyckelbegrepp och teorier. 

 

2.1  Vad är ett varumärke? 

Enligt Kapferer (2008) är just begreppet varumärke eller brand mycket svårt att definiera 

vilket gör det problematiskt när det gäller att jämföra och mäta varumärken med varandra. 

Kapferer (2008) menar att det finns två skolor när det gäller varumärken. Den ena ser till de 

finansiella aspekterna och den andra fokuserar på kundens perspektiv, relationen som kunden 

skapar till varumärket. Han menar också att ett varumärke är ett namn som har kraft att 

påverka människor. 

 

Fill (2006) menar, även han, att ett varumärke består av två delar: de inre och de yttre 

attributen. Han anser att de attribut som räknas till de inre, är de funktionella delar vi kan 

tillskriva ett varumärke. Det kan vara allt ifrån form, design etc. De attribut Fill kallar yttre är 

de delar av varumärket som vi inte kan se genom att titta på en specifik produkt eller tjänst. 

Yttre attribut handlar om element såsom namnet och associationer till detta, dvs. abstrakta 

element. Kapferer (2008) menar att ett starkt varumärke skapar lägre risker som i sin tur 

bidrar till värde för företaget i sig, kunder och ägare och potentiella sådana. Han menar att 

detta faktum gör att människor kan tänka sig att betala mer för ett specifikt varumärke, då de 

antar att ett högt pris för ett erkänt varumärke innebär lägre risker. 

 

Albarran, Chan-Olmsted och Wirth (2006) anser att ett varumärke, ett brand, är ett namn, en 

term, en speciell design, eller en kombination av dessa, som identifierar och särskiljer en 

service eller produkt från dess konkurrenter på marknaden. Vidare skriver Albarran et al. 

(2006) menar att ett varumärke kommunicerar tankar och känslor som skapats i syfte att 

särskilja den specifika servicen eller produkten i fråga.  

 

Haig (2005) anser att ett varumärke är en identitet och att det inte bara handlar om att skapa 

denna identitet utan också att hantera identiteten.  
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Ind (2004) anser huvudsyftet med ett varumärke är att reducera människors osäkerhet när det 

gäller att välja mellan olika alternativ. Han menar att ett varumärke som vi känner till gör att 

vi känner oss säkra när vi beslutar oss för att välja just detta. Vi tenderar att främst välja 

varumärken vi känner till om vi har möjlighet att välja.  

 

Vidare påpekar Ind (2004) att varumärket inte är namnet i sig utan på vilket sätt namnet 

uppfattas av människor. Kapferer (2008) är noga med att påpeka att de människor som arbetar 

med att skapa ett varumärke är betydelsefulla: ” … It is what is behind the brand that makes 

the brand” (Kapferer, 2008:105).  

 

2.1.1 Olika typer av varumärken 

Haig (2005) anser att det finns många olika typer av varumärken och att det är omöjligt att 

påvisa någon form av framgångsrecept för att skapa det ultimata varumärket. Han menar att 

det handlar om att hitta det som fungerar för varje specifikt fall. 

 

Haig (2005) nämner olika kategorier av varumärken, såsom nyskapande varumärken, 

personliga varumärken och utvecklingsvarumärken. När Haig diskuterar 

utvecklingsvarumärken så menar han att de allra flesta varumärken kan räknas till denna 

grupp då varumärken förändras hela tiden. Han påpekar dock att påtvingade, nya inriktningar 

ofta misslyckas och menar att en ändrad identitet bör vara en naturlig del av företagets 

utveckling om varumärkesförändringen ska lyckas.  

 

2.1.2  Starka varumärken 

Haig (2005) anser att det är omöjligt att skapa en modell för hur ett varumärke ska byggas upp 

för att nå framgång men menar samtidigt att de flesta starka varumärken har något 

gemensamt: tydlighet. 
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2.2  Brand loyalty inom företaget 

Albarran et al. (2006) anser att brand loyalty är ett mått på hur beroende en person är av ett 

varumärke snarare än mätstock för hur populärt varumärket är. Att vara lojal mot ett specifikt 

varumärke innebär att man som konsument upprepade gånger köper eller brukar en specifik 

vara eller tjänst.  

 

Att vara lojal gentemot ett varumärke innebär inte samma sak som att vara brand comitted, 

dvs. känna en form av skyldighet att använda eller införskaffa ett visst varumärke. Dessa två 

begrepp, brand loyalty och brand commitment, är dock nära besläktade (Albarran et al. 2006). 

Ind (2004) menar att det allra bästa sättet att skapa ett starkt och betydelsefullt varumärke, och 

lojalitet för detta internt inom en organisation, är att skapa förståelse och intresse för 

varumärket inom organisationen. Medarbetarna måste förstå de värderingar och normer som 

organisationen förespråkar. Detta, menar Ind, är inget som kan framtvingas utan måste skapas 

av organisationens essens.  

 

2.2.1  ”Living the brand” 

Ind (2004) pekar på att allt fler företag arbetar aktivt för att få anställda att anamma strategin 

living the brand. Detta, menar Ind, uppkommer då de anställda får en chans att delta i de 

processer som ständigt pågår inom företaget. Det bygger således på kommunikation i hög 

grad.  

 

Vidare diskuterar Ind (2004) det faktum att anställda vill vara och känna sig engagerade i 

företaget för att prestera bättre och detta leder i sin tur till ett starkare varumärke. Ind menar 

att det är viktigt för företag och organisationer att i ett tidigt skede skriva ner vilka visioner 

som ska länkas till varumärket. Detta är viktigt, menar Ind, då detta medför att de anställda 

vet vilka mål och visioner företaget strävar efter och på så sätt kan de känna sig delaktiga.  

 

Ind (2004) menar att ett av problemen med living the brand, och att försöka skapa och 

fullfölja detta inom ett företag, är att det tar tid. Det är också svårt, anser Ind, att ta de visioner 

som finns på papper och göra dessa verkliga. Vidare förklarar han att det mest effektiva sättet 

att skapa lojalitet för det egna varumärket inom organisationen, är att implementera de värden 

och visioner organisationen står för i det vardagliga arbetet. Ind menar att detta skickar 
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signaler till de anställda som tyder på att värderingarna som organisationen står för har stor 

betydelse.  

 

2.3  Ledarskap i kreativ miljö 

2.3.1  Kreativitet 

Rollof (2004) menar att kreativitet har hjälpt människan genom åren när det gäller 

överlevnad. Uppfinningsrikedom och skaparkraft bygger på människans inneboende behov av 

att vilja förbättra sin omvärld, menar Rollof. 

 

Rollof (2004) förklarar vidare att kreativitet är ett diffust, flerdimensionellt begrepp. Dock 

finns det vissa återkommande nyckelord när det gäller att definiera begreppet kreativitet. 

Dessa återkommande nyckelord handlar om nyskapande, förmågan att skapa något unikt av 

redan kända element. Rollof menar att kreativitet till stor del handlar om en individuell 

process.  

 

2.3.2  Att leda kreativa människor 

Att leda en grupp i kreativ miljö är till viss del annorlunda jämfört med andra företag. Som 

ledare i en kreativ miljö arbetar man ofta under hög press i en mycket tävlingsinriktad miljö. 

Miljön förändras också ständigt, vilket skapar svårigheter (Albarran et al. 2006). Albarran et 

al. (2006) menar vidare att en person i ledande ställning i mediebranschen ofta har fler 

arbetsuppgifter än chefer på andra arbetsplatser. Ofta ingår en kontrollfunktion när det gäller 

medieinnehåll, budget insyn, marknadsföringsplaner etc. Ofta arbetar man också efter en 

deadline, vilket ökar trycket på ledningen.  

 

Albarran et al. (2006) diskuterar den eventuella paradox som kan uppstå i medieföretag. 

Många kreativa människor arbetar inom dessa företag och han menar att dem ofta har ett 

behov av att styra sitt eget arbete då den färdiga produkten ofta reflekterar tillbaka på dem 

som person. Samtidigt är dem beroende av att ha en nära dialog för feedback gentemot 

ledningen. Albarran et al. (2006) anser att detta är en form av konflikt, inte minst för 

ledningen som ska hantera kreativiteten och inte hämma den.  
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Albarran et al. (2006) diskuterar även det faktum att många ledare inom medieföretag brinner 

starkt för sitt arbete och har därför störst problem med att ”leda sig själva”, inte nödvändigtvis 

sin personal. Wicks, Sylvie, Hollifield, Lacy och Sohn (2004) menar att en person som ska 

leda ett team måste se till att alla inom gruppen arbetar mot samma mål och alla måste vara 

delaktiga i arbetsprocessen. Detta innebär att det är viktigt att sätta upp mål och förväntningar 

i ett tidigt skede så att alla i gruppen är medvetna om detta.  

 

Wicks et al. (2006) menar även att ny teknologi påverkar ledningen inom medieföretag. De 

menar att den mediekonvergens som ständigt pågår numera påverkar ledarstilen kraftigt. 

Ledningens roll är att göra den nya teknologin till ett redskap som underlättar arbetet inom 

organisationen. Det är viktigt att alla inom organisationen känner motivation inför eventuella 

nya arbetsuppgifter som den nya teknologin genererar. Denna motivation och drivkraft måste 

ledningen försöka skapa.  

 

2.3.3 Företagskultur 

Albarran et al. (2006) menar att medieföretag ofta utvecklar en djupt rotad företagskultur med 

specifika koder. Denna företags kultur rubbas lätt om någon inom gruppen går emot de 

sociala koder som präglar den karakteristiska företagskulturen. Vidare menar Albarran et al. 

(2006) att det är viktigt att förstå ett medieföretags kultur och klimat för att kunna studera det. 

 

Kulturer inom medieföretag är en förutsättning för att företaget ska fungera. Det är också den 

specifika företagskulturen som ett företag besitter som särskiljer den från andra företag 

(Albarran et al. 2006). 
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2.4  Kommunikation 

Nilson och Waldemarson (2005) beskriver kommunikation som något personer delar med 

varandra och på så sätt har gemensamt. De menar således att kommunikation är något vi delar 

med oss av, det kan vara upplevelser, värderingar, tankar etc. 

 

Vidare menar Nilson och Waldemarsson (2005) att kommunikation bland annat består av 

information, påverkan och bekräftelse. Det handlar om att två eller flera personer sänder ut 

budskap av olika slag. Detta samspel sker på olika sätt med olika medel, exempelvis genom 

språk, tal och kroppsspråk.  

 

Segerfeldt (2002) förklarar att problem ofta uppstår inom mindre företag då en informatör inte 

finns inom organisationen. Frågan blir då vem som ska kommunicera och sprida information 

till de anställda. Vanligtvis faller lotten naturligt på företagets chef eller ledning.  

 

2.4.1  Internkommunikation 

Heide, Johansson och Simonsson (2005) anser att det finns många typer av 

internkommunikation. Heide et al. (2005) har valt att dela upp den interna kommunikationen i 

sex delar för att lättare förklara dess uppbyggnad: 

 

1. Den informativa funktionen. 

2. Den regulativa funktionen. 

3. Integrationsfunktionen. 

4. Ledningsfunktionen. 

5. Den övertalande funktionen. 

6. Socialiseringsfunktionen. 

 

Denna uppdelning är passande vid studier av internkommunikation, menar Heide et al. 

(2005), men vid praktiskt arbete inom en organisation är det mer lämpligt att dela in dessa 

olika delar efter olika kommunikationstyper, såsom arbetskommunikation, 

nyhetskommunikation etc.  
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Ind (2004) anser att internkommunikation uppmuntrar medarbetare inom företaget att 

engagera sig. Ind menar också att internkommunikation bygger på att allt som kommuniceras 

externt alltid också kommuniceras internt. Larsson (2008) anser att den interna 

kommunikationen ofta är separerad ifrån den externa kommunikationen inom organisationer 

men pekar också på att detta är något som ifrågasatts kraftigt under senare år. Larsson menar 

vidare att det interna kommunikationen är en viktig del av en organisation, han menar att den 

interna kommunikationen kan lyfta verksamheten om den fungerar bra men också att den kan 

orsaka stor skada om den inte är väl fungerande.  

 

Internkommunikation måste uppfylla vissa krav för att bli effektiv inom organisationen, 

menar Larsson (2008), några av de ord han nämner angående detta är trovärdighet och 

saklighet. Han tillägger också att det är av hög relevans att den information som cirkulerar 

internt är komplex och att budskapet är konsekvent. 

 

Enligt Heide et al. (2005) så kan den interna kommunikationen bidra till en positiv del av 

organisationen genom att skapa engagemang, förhindra ryktesspridning och minska de 

anställdas stress.  

 

2.5  Mål och Motivation  

Albarran et al. (2006) menar att effektiv goal setting, dvs. att effektivt sätta upp mål inom 

företaget, skapar motivation, ger klara riktlinjer och ökar den interna kommunikationen. 

Vidare menar Albarran et al. (2006) att företag arbetar med goal setting för att involvera alla 

delar av en organisation, alla anställda ska sålunda arbeta mot samma mål vilket, enligt 

Albarran, gör dem till en enhet. 

 

För att mål ska vara effektiva menar Albarran et al. (2006) att de måste vara relevanta för 

varje individ inom företaget. Som anställd inom ett företag måste man således Ett problem 

inom goal setting, enligt Albarran et al. (2006) är att chef och anställda ofta har olika 

uppfattningar om vilken typ av mål som är passande och möjliga att uppnå.  
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Wicks et al. (2004) menar att ledare inom medieföretag behöver en strategi för att effektivt 

motivera sina anställda. Förutom att anställda behöver motivation i form av att uppnå något på 

arbetsplatsen så menar Wicks et al. (2004) att människor, i detta fall anställda, också 

motiveras av att deras arbete påverkar andra och att det de gör är omtyckt av andra. Wicks et 

al. (2004) skriver vidare att det gäller att se på individen och vilket behov som är störst hos 

var och en. Vissa har ett starkare behov av att influera människor, andra har ett större behov 

av makt och då motiveras dessa genom att få arbetsuppgifter som uppfyller det specifika 

behovet. 

 

Ind (2004) menar att alla människor behöver tydligt definierade mål för att känna att det 

arbete de utför har en mening. Ind anser att anställda måste uppleva att de är betydelsefulla för 

att känna motivation.  
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3.  Metod 

I detta kapitel förklarar och motiverar jag hur jag gått tillväga med mitt uppsatsarbete. Jag 

presenterar datainsamlingsmetod och förklarar varför jag använt mig av denna. Jag 

förklarar också hur mina intervjuer gått till, hur dessa analyserats och de eventuella 

svårigheter som kan uppstå i datainsamlingsfasen. 

 

3.1  Förförståelse 

När jag valde att skriva om intern varumärkesbehandling hade jag vissa förutfattade 

uppfattningar omkring detta ämne. Som student inom medie- och kommunikationsområdet 

har jag läst om varumärkesbehandling på olika plan inom olika typer av företag, därav 

uppstod mitt intresse för just detta. De metoder jag använt mig av för denna uppsats har jag 

valt därför att jag hävdar att de är de som lämpar sig för min undersökning men också för att 

jag hoppas sätta min förförståelse något åt sidan och ge plats åt andras tolkningar. 

 

3.2  Litteraturstudier 

För att skapa mig än bättre bild av det ämne jag valt, intern varumärkesbehandling, valde jag 

att ta stöd i litteratur rörande detta ämne och närliggande ämnen som jag ansåg relevanta för 

min studie. Detta var en självklarhet då studien saknat relevans utan stöd i tidigare forskning. 

 

Patel och Davidson (2003) menar att det skapas goda förutsättningar att hitta det som är 

väsentligt för det problemområde med hjälp av litteratur, teorier, modeller och tidigare 

undersökningar som ligger i linje med det område som studeras. Genom att arbeta med och 

skriva om tidigare studier skapar man sig möjligheter att avgränsa sitt arbete successivt.  

 

3.2.1  Deduktion 

Att arbeta deduktivt kännetecknas av att man i sin roll som forskare utgår från en rad 

befintliga teorier och utifrån dessa drar slutsatser om särskilda företeelser. Detta innebär att 

startpunkten i forskningsarbetet utgår från teorin och denna härleds vidare in i empiriska 

studier där teorierna följaktligen testas. En redan existerande teori styr med andra ord var 

fokus ska ligga i det empiriska arbetet (Patel och Davidsson, 2003).  
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Jag har använt mig av en deduktiv ansats då jag ansåg att detta skulle vara mest givande för 

min studie. Jag ville besitta kunskap om de områden som studien angränsar till för att därefter 

kunna samla så mycket information som möjligt från empirin.  

 

3.3 Hermeneutiskt synsätt 

Jag har arbetat utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Patel och Davidson (2003) menar att den 

hermeneutiske forskaren närmar sig sitt forskningsobjekt med subjektivitet, dvs. den egna 

förförståelsen har viss betydelse. De existerande tankar, kunskap och känslor forskaren har är 

en tillgång snarare än ett hinder i processen att förstå sitt forskningsobjekt.  

 

Patel och Davidson (2003) anser att ett hermeneutiskt synsätt tillåter forskaren att använda sin 

förförståelse som ett verktyg. Patel och Davidson (2003) tar också upp den hermeneutiska 

spiralen som belyser det faktum att en hermeneutiker ofta pendlar mellan helhet och del. 

Tolkning, förförståelse, ny tolkning och ny förståelse varvas om vartannat och bidrar till en 

ständig utveckling i forskningsarbetet.  

 

Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2008) talar också om hermeneutikens sätt att ständigt 

väva in ny förförståelse men kallar det i stället den hermeneutiska cirkeln. Dem menar att 

detta är en liknelse för förståelseprocessen. 

 

Trots att det är önskvärt att sätta sin egen förförståelse åt sidan när det gäller datainsamling så 

är detta inte möjligt. Istället har jag försökt att använda mig av min förförståelse utan att för 

den sakens skull påverka mina respondenter, vilket givetvis inte vore eftersträvansvärt. 

Snarare har min förförståelse hjälpt mig att finna relevant litteratur och den ger mig en grund 

att stå på vilket underlättar arbetet. Jag ser min förförståelse som något positivt då jag utan 

den inte hade haft ett intresse att överhuvudtaget genomföra denna studie.  
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3.4  Kvantitativ metod  

Kvantitativ inriktad forskning innebär, enligt Patel och Davidson (2003), att fokusera på 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Vidare menar Patel och Davidson (2003) att 

kvantitativa metoder bidrar till generaliseringar, vilket man ofta strävar efter i sin roll som 

forskare.  

 

Østbye et al. (2008) menar att en kvantitativ metod lämpar sig väl när det handlar om 

förhållande som kan mätas, räknas och kvantifieras. Vidare anser Østbye et al. (2008) att 

kvantitativa undersökningar handlar om att hitta samband mellan olika variabler och att sedan 

visa att dessa motsvarar samband i verkligheten.  

 

Jag ansåg inte att en kvantitativ metod skulle vara lämplig för mitt syfte och valde att istället 

använda mig at en kvalitativ metod. Det skulle inte vara relevant att kvantifiera svaren från 

mina respondenter då detta inte skulle ge en bild av hur olika individer uppfattar det specifika 

ämne som jag presenterar i denna studie.  

 

3.5  Kvalitativ metod 

Patel och Davidson (2003) förklarar att kvalitativa undersökningar avser att skapa djupare 

kunskap om ett ämne tillskillnad från den informationen vi kan få av en kvantitativ metod, där 

kunskapen oftast är fragmentiserad snarare än djupgående. Dock påpekar de att den 

kvalitativa metoden finns i en rad olika varianter och det saknas alltså en enhetlig företeelse.  

 

Kvalitativ forskning är, menar Patel och Davidson (2003), att fokusera på ”mjuka” data i form 

av exempelvis kvalitativa intervjuer eller tolkande analyser. Østbye et al. (2008) skriver om 

den kvalitativa metoden som ett sätt att förstå underliggande, latenta meningarna i ett 

budskap.  

 

Patel och Davidson (2003) menar att en kvalitativ metod oftast avser en textbearbetning. Det 

kan exempelvis handla om en transkribering av en intervju som ska analyseras, en bok eller 

anteckningar från diverse observationer. Dem menar också att den kvalitativa metoden är 

tidskrävande då endast ett fåtal intervjuer ofta resulterar i en stor mängd text då de 

transkriberas.  
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Patel och Davidson (2003) påpekar att det är relevant att göra löpande anteckningar vid 

kvalitativa undersökningar. Tankar, känslor och reflektioner ska antecknas för att man senare 

ska kunna gå tillbaka och se huruvida kunskapen utvecklats. Det är också viktigt, anser dem, 

att man successivt analyserar materialet i kvalitativa undersökningar. Det är det som skiljer 

den kvalitativa metoden från den kvantitativa, där man väntar med all form av bearbetning 

tills materialet är insamlat (Patel och Davidson, 2003).  

 

Jag anser att ett kvalitativt tillvägagångssätt passade min studie väl. Syftet med uppsatsen är 

att få fram subjektiva åsikter från anställda gällande den interna varumärkesbehandlingen, 

vilket inte skulle framgått i en kvantitativ undersökning. 

 

3.6 Kvalitativ intervjumetod 

Enligt Patel och Davidson (2003) avser en kvalitativ intervjumetod att ställa öppna frågor till 

intervjupersonen som ger denne utrymme att svara med egna ord. Det finns flera olika sätt för 

forskaren att strukturera sin kvalitativa intervju. Ibland väljer forskaren att ställa frågorna i en 

bestämd ordning, ibland hoppar forskaren mellan frågorna som det passar och vissa forskare 

har inte ens förutbestämda frågor vid intervjutillfället (Patel och Davidson, 2003). 

 

Vidare menar Patel och Davidson (2003) att intervjuare och intervjuperson är medskapare i en 

kvalitativ intervju. Vid en kvalitativ intervju är det viktigt att personen som blir intervjuad inte 

är hämmad och det är intervjuarens roll att se till att det är ett öppet, fritt samtal. För att den 

kvalitativa intervjun ska flyta på smärtfritt är det viktigt att intervjuaren, dvs. forskaren, läst in 

sig på det området intervjun behandlar (Patel och Davidson, 2003).  

 

Även Østbye et al. (2008) anser att det krävs en rad förberedelser när det gäller at genomföra 

en kvalitativ intervju. Intervjuaren ska i förväg skaffa sig kompetens inom det område som 

ska undersökas. De personer som ska intervjuas förtjänar att forskaren läst in sig på ämnet. 

Østbye et al. (2008) menar också att det är viktigt att i förväg bedöma kontexten när det gäller 

intervjusituationen. Beroende på ämnet kan det vara viktigt att exempelvis tänka på huruvida 

någon annan hör vad som sägs under intervjun, om det är lämpligt att ha intervjun på 

arbetsplatsen eller om telefoner är avstängda etc. (Østbye et al. 2008).  
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Østbye et al. (2008) menar att kvalitativa intervjuer har många fördelar, beroende på vad 

forskningsområdet rör. Med rätt förutsättningar menar Østbye et al. (2008) att den kvalitativa 

intervjun kan bistå med information som annars skulle vara problematisk att nå. Den hjälper 

oss också att kartlägga sociala relationer och mönster. Även Østbye et al. (2008) väljer hellre 

att kalla kvalitativa intervjuer för samtal med tanke på dess ofta ostrukturerade form.  

 

För min studie passade kvalitativa intervjuer som ett utmärkt redskap för att samla relevant 

och intressant information från mina respondenter. Den kvalitativa ansatsen gav både mig och 

de personer jag intervjuade chansen att utveckla frågor respektive svar beroende på hur 

situationen artade sig.  

 

3.6.1  Uppsökande intervjuer 

Att intervjua en person ansikte mot ansikte kallas att använda sig av en uppsökande intervju. 

Uppsökande intervjuer är den form som traditionellt anses vara den bästa metoden för att 

intervjua en respondent. Den uppsökande intervjun ger stor flexibilitet när det gäller de frågor 

som ställs och huruvida man som forskare önskar att utveckla dessa under intervjuns gång. 

(Østbye et al. 2008). 

 

Att hålla uppsökande intervjuer kändes rätt för min studie med tanke på att både jag och de 

personer jag intervjuade då hade en chans att vara flexibla under intervjusituationen. Jag valde 

dessutom att ha dessa intervjuer på respektive företag vilket gav mig fördjupad kunskap om 

de personer jag intervjuade. Jag kunde se mina respondenters beteende i den naturliga 

arbetsmiljön, vilket gav mycket.   

 

3.6.2  Intervjuguide 

Vid en kvalitativ intervju vill man vanligtvis låta den intervjuade styra intervjun till stor del 

och därför arbetar man inte gärna efter ett färdigt frågeformulär. Istället arbetar man hellre 

efter en lista där man skrivit ner de områden som frågor eventuellt kan komma att handla om. 

Rimligtvis bestäms denna lista av studiens syfte (Trost, 2005). 
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Innan en intervjuguide upprättas är det viktigt, menar Trost (2005) att man som forskare är 

inläst på sitt område. Han menar vidare att intervjuguider ser olika ut från fall till fall och att 

det är viktigt att ha en guide som passar intervjuaren.  

 

Min intervjuguide bestod av frågor men jag anser att det snarare handlade om områden. Jag 

var väldigt flexibel i intervjusituationerna och hoppade mellan frågorna så att de kom i en 

naturlig följd, beroende på vem jag intervjuade. Vissa frågor kändes överflödiga i vissa 

situationer, då respondenten redan diskuterat den specifika frågan. Svaren är varierande och 

olika uttömmande beroende på vem jag intervjuat vilket gjorde en intervjuguide till ett 

utmärkt redskap i detta fall. Med hjälp av en intervjuguide hade jag möjlighet att själv 

strukturera om efter hand. 

 

3.6.3  Val av respondenter 

Det krävs att man som intervjuare har en relativt kritisk inställning till sina respondenter då de 

kan vara hämmade och använda sig av någon form av fasad. Samtidigt som intervjuaren 

måste vara kritisk, genom att ifrågasätta om denna är uppriktigt etc., krävs det också att hålla 

intervjun öppet och lättsam (Ekström, Larsson 2000).  

 

Jag valde att intervjua tre personer på respektive företag. Dels ville jag intervjua chefen på 

varje företag, för att höra huruvida hon/han såg på den interna varumärkesbehandlingen. Jag 

ville även intervjua anställda för att se om de hade samma syn på det hela. Jag valde att 

intervjua två anställda på varje företag för att få en ännu bredare kunskap om detta.  

 

3.7  Svårigheter vid intervju  

För att undvika eventuella fallgropar vid en intervju är det betydelsefullt att testa sina frågor 

innan den riktiga intervjusituationen. Detta för att sålla bort frågor som inte är relevanta, för 

att se hur lång tid intervjun tar men även för att öva (Østbye et al. 2008).  

 

De svårigheter som jag personligen var mest orolig för när det gällde mina intervjuer, var att 

jag själv på något sätt skulle påverka respondenterna. För att undvika detta försökte jag att 

vara påläst och avslappnad när jag kom befann mig i intervjusituationen. Genom att skapa en 
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avslappnad stämning hoppas jag att mina respondenter kände sig mer bekväma och villiga att, 

inte bara svara uppriktigt, utan också att utveckla sina resonemang.  

 

Ytterligare en del som kan försvåra intervjuerna är att mina respondenter befann sig på sin 

arbetsplats. Jag tror att detta kan påverka dem på en rad olika sätt. Exempelvis misstänker jag 

att de försöker svara så som de tror att företaget önskar att de skulle svara, snarare än att ge 

sina egna reflektioner. Detta är dock svårt att veta säkert och jag tror till och med att 

respondenterna skulle ha svårt att veta om eller att de påverkas av sin arbetsmiljö. För mig var 

det viktigaste att de kände sig bekväma i situationen och att intervjun försiggick i ett avskilt 

rum så att ingen annan på arbetsplatsen hörde vad som yttrades under intervjun. 

 

3.7.1  Validitet och reliabilitet 

Patel och Davidson (2003) menar att validiteten i en undersökning visar om vi undersökt det 

vi i och med vår studie avser att undersöka. Reliabilitet visar huruvida vi genomfört studien 

på ett tillförlitligt sätt. Patel och Davidson (2003) påpekar att begreppen validitet och 

reliabilitet har olika betydelse beroende på om man talar om kvantitativa eller kvalitativa 

metoder.  

 

Østbye et al. (2008) menar att validitet är det mest centrala begreppet av de två, då detta 

innefattar giltighet eller bekräftningsbarhet och relevans i anknytning till 

problemformuleringen. Vidare menar Østbye et al. (2008) att reliabiliteten avser 

tillförlitligheten, då främst när det gäller kvaliteten av insamlingen av data, bearbetningen och 

analys av insamlad data.  

 

Dock påpekar Østbye et al. (2008) att validitet och reliabilitet är två begrepp som ifrågasätts 

när det gäller kvalitativ forskning, då de kanske inte är relevant när det gäller denna typ av 

studier. 

 

I kvalitativa metoder, som jag använt mig av, handlar validiteten om att upptäcka, tolka och 

förstå företeelser i det som studerats och beskriva dessa. Begreppet validitet täcker sålunda 

hela forskningsprocessen när man talar om kvalitativa metoder, menar Patel och Davidson 

(2003).  

 



___________________________________________________________________________ 

 

20 

 

Begreppet reliabilitet används sällan i kvalitativa studier, menar Patel och Davidson (2003). 

Dem menar att validitet och reliabilitet snarare är sammanflätade i den kvalitativa metoden. 

Dock används den i vissa fall men pekar då snarare på graden av autencitet eller förståelse 

(Patel och Davidson, 2003).  

 

Jag anser att min undersökning stärks av validitet och reliabilitet då jag haft möjlighet att 

intervjua de personer jag anser lämpliga och att alla intervjuer också spelats in och 

transkriberats för att ytterligare stärka tillförlitligheten. 

 

3.7.2  Intervjuareffekter  

Begreppet intervjuareffekt används för att problematisera reliabiliteten vid intervjuer. 

Intervjuareffekt avser det sätt en intervjuare kan uppträda på, medvetet eller undermedvetet, 

under intervjuer. Att bete sig på ett visst sätt som intervjuare kan påverka den person som 

intervjuas och på så sätt påverka det ”sanna värdet” av intervjun (Patel och Davidson, 2008).  

 

Även Østbye et al. (2008) tar upp problematiken med intervjuareffekten och menar att detta 

medför att de som intervjuas svarar som de tror att intervjuaren vill att de ska svara som en 

effekt av intervjuarens beteende. Østbye et al. (2008) menar vidare att intervjuaren ska vara så 

neutral som möjligt när det gäller klädsel, uppträdande och språk. Allt för att undvika 

eventuella intervjuareffekter.  

 

Jag försökte, främst genom att vara påläst när jag befann mig i intervjusituationen, att hålla 

mig objektiv och neutral. Jag ställde således inga ledande frågor utan höll dem öppna så att 

respondenten kunde svara med egna ord och reflektioner. 

 

3.8  Analysmetod 

Kvale (1997) menar att det finns en rad olika metoder som kan underlätta då det gäller att 

analysera intervjuer. Dock anser han att det inte finns universella verktyg som klargör den 

dolda kontext som existerar i intervjun men metoderna fungerar som ett verktyg. 

 

Intervjuanalysen kan delas in i sex olika steg som innefattar att respondenten själv beskriver 

sin situation, sedan själv upptäcker nya förhållanden under intervjuns. Efter detta tolkar 
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personen som intervjuar och ger en typ av feedback till respondenten och i det sista steget 

tolkas den utskrivna intervjun av den person som utfört intervjuerna. Efter detta fjärde steg 

kan det vara lägligt att strukturera allt material och eventuellt ta bort oväsentliga delar av 

materialet. Ytterligare ett steg kan bli aktuellt och detta sista steg kan exempelvis innebära att 

genomföra en ny intervju (Kvale,1997). 

 

3.8.1  Att skapa mening ad hoc 

Kvale (1997) anser att den vanligaste formen av intervjuanalys troligtvis är att använda sig av 

olika former av angreppssätt ad hoc. Att skapa mening ad hoc innebär att man inte utgår ifrån 

en  specifik metod för att analysera det material man har, utan snarare att man växlar mellan 

flera olika metoder.  

 

Vanligtvis läser forskaren igenom intervjuerna ett flertal gånger till att börja med, för att 

skapa sig en allmän uppfattning och efter hand går forskaren tillbaka för att göra djupare 

analyser (Kvale, 1997). 

 

För mig föll det sig naturligt att växla mellan och väva samman flera olika metoder då en 

transkriberad intervju är väldigt komplex och svårt att angripa från en enda infallsvinkel. Jag 

läste, precis som Kvale (1997) beskriver, igenom mina intervjuer många gånger för att skapa 

mig ett helhetsintryck för att ha en solid utgångspunkt när det gällde mitt analysarbete. 
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4.  Empiri 

I detta kapitel presenterar jag den data som jag insamlat genom mina kvalitativa intervjuer. 

Jag inleder med en kort presentation av mina respondenter och redovisar sedan de svar jag 

fått som är relevanta för min studie. Jag har valt att dela upp empirikapitlet i ämnesområden.  

 

4.1  Presentation av respondenter 

Jag har totalt intervjuat sex olika personer från två olika medieföretag. Två av dessa är chefer 

för respektive företag, övriga är anställda på de båda företagen. Det ena företaget som jag 

fokuserat på är Alarmstreet Media of Kalmar (fortsättningsvis kallat endast Alarmstreet), ett 

företag som arbetar med traditionell media såsom tryck. I första hand producerar de magasin, 

exempelvis Kalmar FF i fokus och Nytt Boende (www.alarmstreet.se).  

 

Det andra företaget är Guava Sweden AB (fortsättningsvis kallat endast Guava), ett företag 

som fokuserar på digital marknadsföring. Företagets mål är att bistå med kreativa och 

innovativa lösningar som genererar mätbara resultat för kundens räkning (www.guava.se).  

 

4.1.1  Adam Lindrooz, Alarmstreet Media of Kalmar 

Adam Lindrooz (fortsättningsvis kallad Lindrooz) äger och driver Alarmstreet tillsammans 

med ytterligare en delägare. Hans uppgift i företaget är att driva företaget framåt, engagera sig 

i försäljningen och se till att ta in nya projekt.  

 

4.1.2  Sophia Magnusson, Alarmstreet Media of Kalmar 

Sophia Magnusson (fortsättningsvis kallad Magnusson) är mediesäljare och säljer annonser 

till de magasin som Alarmstreet producerar. Förutom annonsförsäljningen ingår många andra 

uppgifter och Magnusson säger själv att alla får hjälpa till där det behövs.  

 

4.1.3  Linda Arvidsson, Alarmstreet Media of Kalmar 

Linda Arvidsson (fortsättningsvis kallad Arvidsson) är säljare på Alarmstreet, precis som 

Magnusson. Hon säljer annonser till de projekt som byrån arbetar med för tillfället.  

 

http://www.alarmstreet.se/
http://www.guava.se/
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4.1.4 Jonas Johnsson, Guava Sweden 

Jonas Johnsson (fortsättningsvis kallad Johnsson) är VD tillika försäljningschef på Guava 

Sweden. Johnsson har arbetat inom företaget sedan 2005.  

 

4.1.5  Jenny Wedin, Guava Sweden 

Jenny Wedin (fortsättningsvis kallad Wedin) arbetar med after market, vilket innebär att hon 

tar hand om kunderna efter att de har valt att arbeta tillsammans med Guava. I hennes 

arbetsuppgifter ingår det att coacha kunderna för att de ska effektivisera sig.  

 

4.1.6  Emma Allgren, Guava Sweden 

Emma Allgren (fortsättningsvis kallad Allgren) är onlinemarketing manager på Guava 

Sweden, vilket kan översättas till marknadsansvarig. Huvudsakligen sköter Allgren 

marknadsfrågorna inom företaget. Hon sköter både hemsidorna och arbetar fram tryckmaterial 

såsom foldrar och pennor.   

 

4.2  Varumärke 

När det gäller att definiera begreppet varumärke så var de allra flesta av respondenterna 

mycket osäkra till en början. Lindrooz menar att varumärket ska stå för något, kompetensen 

som finns inom företaget eller de värderingar som företaget står för. Detta var ett spår som de 

flesta var inne på, även om definitionen varierade något. Arvidsson hade svårigheter att 

definiera ett varumärke men menade att ett varumärke för henne är något som får henne att 

vilja agera. Magnusson anser att just begreppet varumärke bör associeras starkt till begreppet 

image och menar vidare att det är något mycket viktigt då det är vad kunderna ser och 

förknippar företaget med.  

 

Alltså, varumärket ska ju symbolisera eller stå för de värderingar eller den kompetens som 

finns inom företaget. (Lindrooz, 2009-04-06). 

 

Allgren talar också om image och menar att ett varumärke är det som syns utåt. Wedin är helt 

inne på samma spår men kopplar också ihop varumärket med företagets identitet och menar 

att varumärket ska representera något. Johnsson anser att ett varumärke främst innebär en 

logotyp som för olika associationer med sig.  
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Alla respondenter, utom Arvidsson, nämner just associationer och menar att varumärket på ett 

eller annat sätt representerar något annat.  

 

4.2.1  Starka varumärken 

Lindrooz definierar ett starkt varumärke som något många uppfattar på samma sätt. Ett 

budskap som når många. Johnsson talar om synlighet när jag frågar om vad som kännetecknar 

starka varumärken. 

 

”Synlighet. Att det syns… Då får man uppfattningen om att det är ett starkt 

varumärke.”(Johnsson, 2009-04-20). 

 

Allgren menar att ett starkt varumärke innebär att man, som företag, nått ut med en stark och 

tydlig bild av det man vill förmedla. Hon menar vidare att Guava gynnas av ett starkt 

varumärke främst som en konkurrensfördel gentemot andra företag på marknaden. ”Om man 

exempelvis skulle göra en kundundersökning så får man ett tydligt svar från sin målgrupp att 

det har ju den bilden vi vill att de ska ha av oss. Annars tror jag att man, att man blir splittrad 

på marknaden. Man måste ha en stark bild.” (Allgren, 2009-04-20). 

  

Magnusson menar att ett starkt varumärke handlar om att företaget i fråga har lyckats skapa 

en känsla kring varumärket. Arvidsson talar om ett starkt varumärke som något som sticker 

ut. Även Wedin menar att starka varumärken snabbt ger kunden associationer.  

 

4.2.2  Vem/vad gör varumärket? 

Både Arvidsson och Magnusson menar att de personer som står bakom, det vill säga de som 

arbetar med ett varumärke, är de som gör varumärket. Arvidsson är också inne på att de 

associationer varumärket utsänder skapar varumärket i sig.  

 

Wedin är inne på samma tanke men slår dem samman och menar att både människorna bakom 

och de associationer varumärket i sig medför bidrar till att konstruera varumärket. Hon menar 

dock att dessa associationer inte skulle finnas utan att människorna bakom varumärket valt att 

skapa dessa.  
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Lindrooz menar att svaret på denna fråga beror på storleken av företaget. Han menar att större 

företag med starkare ekonomi har råd att ladda sina reklamkampanjer med värden som 

resulterar i starka associationer hos kunderna medan mindre företag i större utsträckning är 

beroende av de anställdas inställning. Han tar också upp de anställdas makt inom företaget. 

”Det är ju väldigt lätt om man har bara en medarbetare, alltså om denne inte går i rätt 

riktning, att den personen svärtar ner varumärket” (Lindrooz, 2009-04-06).  

 

Johnsson menar att kunden till viss del gör varumärket. Guava som företag levererar något till 

kunden men sedan stärker kunden varumärket genom att tala gott om det till andra potentiella 

kunder, menar Johnsson. 

 

4.3  Mål och visioner 

När jag frågar respondenterna om mål och visioner så råder det delade meningar om vad som 

räknas som mål och visioner och främst talar de om visioner. Lindrooz menar att Alarmstreet 

ständigt stävar efter att bli bättre på det de faktiskt gör inom företaget. Johnsson är inne på 

samma spår och menar att kunden är i fokus och att det är viktigt att Guava levererar de 

tjänster som de lovat att bistå med. Johnsson menar att Guava, precis som många andra 

företag, har som mål att expandera. Han påpekar dock att förhoppningen är att expansionen 

ska ske genom nöjda kunder. Johnsson menar också att det finns många visioner och 

guidelines som företaget sammanställt med mål att följa men att dessa främst är fina ord på ett 

papper som inte alltid går att applicera i verkligheten.  

 

”De mål vi jobbar efter är ju att erbjuda de bästa och mest mätbara tjänsterna, att leverera 

värde till kunden. Det är viktigt med långsiktiga relationer” (Johnsson, 2009-04-20).  

 

Arvidsson, i sin roll som säljare, är fokuserad på de kortsiktiga målen, hur månaden ser ut 

ifrån början till slut. Allgren har i sin roll som marknadsansvarig en bredare bild av mål och 

visioner och talar om att Guava strävar efter att nå nya höjder inom marknadsföring.  

 

Wedin talar också om de stora visionerna som finns inom företaget, att expandera och på så 

sätt få fler marknadsandelar men hon nämner också de mer vardagliga målen. Dessa mål 
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handlar om försäljningsmål, och mindre mål som de olika delarna av företaget måste ha för att 

det dagliga arbetet ska kunna fortskrida.  

 

4.4  Motivation 

De båda cheferna, Johnsson och Lindrooz, har relativt lika inställningar när det handlar om att 

skapa motivation hos sina anställda. Lindrooz menar att det handlar om att skapa delaktighet i 

hela arbetsprocessen. Han menar att alla anställda ska involveras i alla delar av produktionen 

så att man känner att allt hör ihop. Johnsson pratar också om arbetsmiljön och klimatet på 

arbetsplatsen. Han tar upp vikten av att ha trevliga arbetskamrater men menar också att pengar 

fungerar som motivation för många. 

 

”Ja, det är väldigt planhierarkiskt. Att vi fattar beslut tillsammans och vi försöker 

vara…allting som händer så är det, för att använda ett modeord, hög transparens” 

(Lindrooz, 2009-04-06). 

 

Wedin berättar att sunda tankar och värderingar inom företaget motiverar henne i det dagliga 

arbetet. Arvidsson talar, även hon, mycket om arbetsmiljön och vikten av att ha roligt på 

arbetsplatsen och att känna sig stolt över det som produceras inom företaget. Även Allgren 

pekar på relationen mellan organisationsklimatet och motivation. Hon motiveras också av den 

ständiga utvecklingen, den gör att hon vill lära sig mer.  

 

”Man vet att folk uppskattar det vi gör här, det gör att man blir motiverad” (Magnusson, 

2009-04-06). 

 

4.5  Internkommunikation 

Allgren nämner i ett tidigt skede i intervjun att internkommunikationen är mycket relevant i 

många avseenden. Hon menar att den interna kommunikationen är nödvändig för att företaget 

ska visa en enad front utåt sett. Allgren menar vidare att internkommunikationen på Guava 

fungerar bra. Hon är, som marknadsansvarig, en del av stommen i denna fråga. Återigen 

diskuterar hon hur snabb utvecklingen är inom branschen men menar att uppdateringen 
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fungerar bra. Hon säger att de arbetar med nyhetsbrev, möten och intranät för att få ut 

information.  

 

Johnsson, chef på Guava, menar också att internkommunikationen fungerar bra och att det till 

stor del är han själv som ansvarar för att alla får rätt information. ”Idag hade jag ett möte här 

på morgonen för att berätta om lite förändringar. Då kan jag ju bara fånga upp dem som är 

på det här kontoret. Annars så är det mail…man försöker förbereda de anställda på vad som 

komma skall, man kanske ringer upp och pratar lite” (Johnsson, 2009-04-20). 

 

Lindrooz anser att det har extremt många möten där det informeras om förändringar och 

liknande. De har olika typer av möten så det är inte alltid relevant för alla att vara med. Han 

medger också att det under vissa perioder varit svårt att hålla alla uppdaterade. ”Ja, men det 

har hänt så mycket under så kort tid så vi upptäckte att vi brast i kommunikationen” 

(Lindrooz, 2009).  

 

Magnusson och Arvidsson menar båda att den interna kommunikationen på Alarmstreet 

fungerar bra. Dock påpekar Magnusson att internkommunikationen blivit bättre tack vara de 

projektledare som nu kommit in i företaget som en form av mellanchefer. Hon menar också 

att det ofta tas för givet att alla vet allt just på grund av att företaget är så litet. Hon menar 

dock också att det ligger mycket på varje anställd att söka informationen man behöver då hon 

anser att de inte ska bli matade med information.  

 

4.6  Intern varumärkesbehandling  

4.6.1 Chefens roll i varumärkesarbetet  

De båda cheferna, Johnsson och Lindrooz, menar båda att de inte arbetar aktivt med intern 

varumärkesbehandling. Dock tillägger Lindrooz att de anordnar olika typer av ”happenings”, 

det vill säga tillställningar, som stärker de anställda och samhörigheten men det är allt. Han är 

tydlig med att påpeka att det inte finns någon form av strategi för att stärka varumärket 

internt. ”Vi har ingen medveten strategi här för att stärka varumärket internt” ( Lindrooz, 

2009-04-06). 
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Johnsson menar att det inte finns tid att fastna med sitt eget varumärke, fokus ligger på de 

externa varumärken som Guava jobbar med. Han diskuterar också att han har förståelse för 

intern varumärkesbehandling i större företag. Han menar att inom en stor organisation är det 

väsentligt att alla får en tilltro till företaget de arbetar för. Allgren har en annan uppfattning 

när det gäller den interna varumärkesbehandlingen. Hon menar att företaget arbetar aktivt 

med sitt varumärke, främst genom intranätet och att man försöker skapa en helhet inom 

Guava där alla är samordnade.  

 

Även Wedin menar att ett aktivt arbete pågår internt med det egna varumärket. Hon menar att 

detta sker genom transparens, alla får vara delaktiga i vad som sker.  

 

4.6.2 Bilden av det egna varumärket 

När det gäller huruvida de anställda inom företagen och deras syn på det egna varumärket så 

varierar respondenternas reflektioner kring denna fråga. Allgren menar att det kan skilja sig 

en del beroende på att Guava består av flera mindre företag som slagits ihop och att det 

förekommit namnbyten och dylikt. Hon diskuterar att det möjligtvis kan leva kvar vissa gamla 

värderingar och tankar hos anställda som varit med under hela denna process. ”…Jag har ju 

växt in i Guava-tänket men sen är det ju vissa i företaget som varit här länge, innan det hette 

Guava” (Allgren, 2009-04-20). 

 

Johnsson tror dock inte att uppköpen påverkat Guava och synen på det egna varumärket 

nämnvärt. Han menar att Guava genomsyras av samma tänk från alla håll.  

 

Lindrooz menar att alla har olika förhållningssätt när det gäller det egna varumärket och 

arbetsplatsen som sådan. ”En del tycker att det här är den bästa firman i världen, andra är 

lite mer modesta. Jag känner att det är mer av en livsstil, att gå hit till jobbet är en behaglig 

del av livet.” (Lindrooz, 2009-04-06).  

 

Under intervjuerna ber jag respondenterna beskriva sitt varumärke med tre ord. På de båda 

företaget skiljer sig dessa ord mellan respondenterna relativt kraftigt och det är tydligt att 

samtliga har olika associationer till det egna varumärket. Framförallt har de flesta av dem 

svårt att hitta tre ord som de anser lämpliga. 
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4.6.3 Internt – Externt  

Samtliga respondenter anser att den interna uppfattningen och inställningen till det egna 

varumärket påverkar hur externa intressenter uppfattar det. Lindrooz menar att en positiv 

inställning gentemot den egna firman skiner igenom när det gäller den externa 

kommunikationen. Även Johnsson håller med om detta. Johnsson tar också upp eventuella 

negativa associationer som kan drabba ett varumärke om företaget förmedlar en negativ bild. 

”Alltså, det finns många bolag i den här branschen som har haft dåliga rykten och därigenom 

så blir varumärket drabbat och det kan inte vara roligt att jobba för en sådan aktör. Alltså, 

det måste ju påverka” (Johnsson, 2009-04-20). 

 

Allgren anser att det allra viktigaste, framförallt när det gäller nya varumärken, är att börja 

med varumärkesarbetet internt. Hon menar att motivation och sunda värderingar från chefen 

påverkar hela företaget positivt och på så sätt stärks det egna varumärket internt.  

 

Arvidsson tycker att det är viktigt med en positiv syn på det egna varumärket då varje möte 

med kunden reflekterar detta. Hon säger vidare att det är viktigt att kunna stå för de 

värderingar som finns inom företaget för att kunna göra ett bra jobb.  

 

Wedin menar också att den anställdes relation till varumärket är mycket viktig då det är 

viktigt att utstråla en positiv inställning mot kunden. ”Vartenda kundmöte, vartenda 

telefonsamtal…det gäller ju att man har en positiv inställning. Man måste ju utstråla en 

positiv syn mot kunden. Man kan ju inte sitta och nervärdera sitt eget varumärke när man har 

kundkontakt.” (Wedin, 2009-04-06).  

  

Magnusson har samma inställning som övriga respondenter och diskuterar IKEA som ett 

tydligt exempel på positiv inställning till det egna varumärket, som syns utåt. 
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4.7  Kreativ Miljö 

Lindrooz menar att medieföretag mycket väl kan skilja sig ifrån andra företag när det gäller 

den kreativa process som medieföretag ständigt befinner sig i. Han menar att delaktighet och 

öppenhet är en grundstomme för att arbetat ska fungera och fortskrida. Han menar också att 

ett företag i Alarmsteets storlek kräver en öppenhet då anställda i ett mindre företag arbetar 

tätt inpå varandra. De har heller inte tid för intriger på arbetsplatsen, påpekar han.  

 

Arvidsson tror inte att medieföretag skiljer sig nämnvärt från andra företag men hon tar upp 

den befintliga kreativiteten som hon anser existerar inom medieföretag och diskuterar även 

vikten av att enas inom företaget och tänka åt samma håll. 

 

Magnusson menar att medieföretag utmärker sig en del, bland annat tar hon upp det faktum 

att hon och hennes kollegor arbetar väldigt fritt, ansvaret ligger på var och en. Hon menar 

också att personer inom medieföretag inte hamnar inom branschen av en slump utan att det 

snarare handlar om att brinna för yrket och branschen.  

 

Johnsson tar upp ytterligare ett perspektiv när det gäller skillnader, nämligen att ledarskapet 

inom medieföretag ofta är en yngre typ av ledarskap och att det inte finns regler som ska 

följas till punkt och pricka. Han anser att det snarare handlar om att lösa problem inom 

mediebranschen, då gäller det att vara kreativ, inte fastna i regelverk.  Han menar också att 

ledarskapet inom medieföretag skiljer sig i den mån att det är en ständig process, det händer 

saker hela tiden och förändringar är en del av vardagen inom medieföretag, enligt Johnssons 

egna erfarenheter.  

 

Allgren anser att det är svårt att faktiskt se skillnader nu när hon själv arbetat inom branschen 

drygt ett år. Wedin talar om det faktum att Guava tillhandahåller tjänster och att dessa är svåra 

att ”ta på”. Hon menar att det är utmärkande för medieföretag.  
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5  Analys 

I mitt analyskapitel har jag valt att ha samma struktur, i form av rubriker, som i 

empirikapitlet för att skapa en lättöverskådlig bild. I detta kapitel vävs teori och empiri 

samman och respondenternas svar sätts i relation till den teori som jag valt att fokusera på.  

 

5.1  Varumärke 

Kapferer (2008) menar att ett varumärke är svårt att definiera och menar att det finns två olika 

delar av ett varumärke, de finansiella aspekterna eller den relation som en person skapar till 

varumärket. Även Fill (2006) talar om två olika delar av ett varumärke. Fill (2006) talar då 

om de inre respektive de yttre attributen som representerar det vi faktisk kan se respektive det 

abstrakta, såsom associationer människor har till ett visst varumärke.  

 

Albarran et al. (2006) anser att ett varumärke,är ett namn, en term, en speciell design eller en 

kombination av dessa som identifierar och särskiljer en service eller produkt från dess 

konkurrenter på marknaden.  

 

Samtliga respondenter menar att ett varumärke i grund och botten handlar om de associationer 

varumärket i fråga för med sig. De flesta är således överens om att ett varumärke många 

gånger representerar något annat. Allgren tycker också att ett varumärke representerar och bör 

kopplas samman med den image som företaget bakom varumärket vill ha, då varumärket är 

det som syns av företaget utåt.  

 

5.1.1  Starka varumärken 

Kapferer (2008) anser att ett starkt varumärke skapar lägre risker som i sin tur bidrar till värde 

för diverse intressenter. Han menar att detta faktum gör att människor kan tänka sig att betala 

mer för ett specifikt varumärke, då de antar att ett högt pris för ett erkänt varumärke innebär 

lägre risker. 

 

Lindrooz anser att ett starkt varumärke definieras av huruvida många känner samma sak inför 

det.  Allgren menar att ett starkt varumärke bidrar till konkurrensfördelar gentemot andra 
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aktörer på samma marknad. Hon menar också att ett starkt varumärke symboliseras av att 

företaget i fråga nått ut med den bild man önskar att förmedla.  

 

Magnusson menar att ett starkt varumärke kännetecknas av huruvida företaget som står 

bakom det har lyckats skapa starka känslor kring varumärket. Arvidsson menar att ett starkt 

varumärke handlar om att sticka ut.  

 

Ind (2004) menar att huvudsyftet med ett varumärke är att reducera människors osäkerhet när 

det gäller att välja mellan olika alternativ. Detta är ett argument som inte tas upp av mina 

respondenter. Albarran et al. (2006) anser att ett varumärke kommunicerar tankar och känslor 

som skapats i syfte att särskilja den specifika servicen eller produkten i fråga.  

 

Det finns inget recept för att skapa det ultimata, framgångsrika varumärket menar Haig (2005) 

men han anser att de flesta framgångsrika varumärken åtminstone har en gemensam nämnare, 

nämligen tydlighet. Inte heller detta spår går mina respondenter in på. Dock nämner Johnsson 

begreppet synlighet. 

  

5.1.2  Vem/vad gör varumärket? 

I teorin kan vi se relativt tydligt att de allra flesta menar att vad som finns bakom ett 

varumärke är högst relevant. ” …It is what is behind the brand that makes the brand” 

(Kapferer, 2008:105).  

 

Här är respondenterna inte helt inne på samma linje. Johnsson pratar om kundernas del i 

denna fråga och menar att de kunder som företaget arbetat med skapar varumärket genom att 

tala väl om det Guava, i det här fallet, har bidragit med. Lindrooz menar att storleken av 

företaget har betydelse i denna fråga och påpekar att mindre företag till större del är beroende 

av den inställning som de anställda har. Lindrooz tar också upp aspekten med negativa 

effekter som anställda kan bidra med då det gäller varumärket. Detta är inget som nämns i 

teorin.  

 

 



___________________________________________________________________________ 

 

33 

 

5.2 Mål och Visioner 

Albarran et al. (2006) menar att effektiv goal setting, dvs. att effektivt sätta upp mål inom 

företaget, skapar motivation, ger klara riktlinjer och ökar den interna kommunikationen. 

Vidare anser Albarran et al. (2006) att det finns vissa problem inom goal setting, nämligen att 

chef och anställd inte alltid har samma uppfattning om vilka mål som är lämpliga och 

uppnåbara.  

 

Både Johnsson och Lindrooz, som båda besitter chefsroller inom respektive företag, 

diskuterar vikten av expansion och vikten av att leverera det man lovat till kunden. Johnsson 

berättar också om de guidelines som företaget, på pappet, följer och menar att dessa inte alltid 

appliceras i verkligheten. Detta är en problematik som Ind (2004) också diskuterar och han 

menar att det ofta tar tid att applicera nedskrivna värderingar på organisationens verksamhet.  

 

Wedin talar också och långsiktiga mål men lägger fokus på de mindre målen som krävs för att 

arbetsprocessen ska fortskrida i det vardagliga arbetet. Även Arvidsson diskuterar de 

kortsiktiga målen och fokuserar på varje månad, från början till slut. Johnsson har stort fokus 

på kunderna när det gäller mål och visioner. De är en viktig del i processen, menar Johnsson. 

Ind (2004) pekar på vikten av att tidigt skede skriva ner vilka visioner som ska länkas till det 

egna varumärket, för att skapa delaktighet hos de anställda. Mål och visioner är inget som de 

två cheferna, Johnsson och Lindrooz, kopplar samman med begreppet varumärke.  

 

Wicks et al. (2004) menar att det gäller att se på individen och vilket behov som är störst hos 

var och en när det gäller att sätta upp rimliga mål. Vissa har ett starkare behov av att influera 

människor, andra har ett större behov av makt och då motiveras dessa genom att få 

arbetsuppgifter som uppfyller behovet. Detta är något som varken Johnsson eller Lindrooz 

tycks lägga fokus på. De behandlar snarare mål och visioner som generella aspekter.  

 

För att mål ska vara effektiva menar Albarran et al. (2006) att de måste vara relevanta för 

varje individ inom företaget. Detta påstående är något som varken Johnsson eller Lindrooz, i 

sin egenskap av ledare, berör i sina uttalanden. De talar snarare om mål och visioner i ett 

större perspektiv. 
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5.3  Motivation 

Lindrooz menar att motivation bygger på att man som chef skapar delaktighet i hela 

arbetsprocessen. Han anser att de anställda inom företaget bör involveras i alla delar av 

företaget för att alla ska känna ett gemensamt ansvar. Han talar om hög transparens inom 

företaget. 

 

Johnsson tar upp aspekter som arbetsmiljö och vikten av god stämning på arbetsplatsen. Han 

tar också upp det faktum att pengar fungerar som motivation för vissa. Allgren menar att hon 

motiveras av den ständiga utvecklingen som sker inom mediebranschen. Det snabba tempot 

gör att hon vill lära sig mer om branschen. Wedin anser att sunda tankar och värderingar inom 

företaget motiverar henne i det dagliga arbetet.  

 

Wicks et al. (2004) anser att ledare inom medieföretag behöver en strategi för att effektivt 

motivera sina anställda. Förutom att anställda behöver motivation i form av att uppnå något på 

arbetsplatsen så menar Wicks et al (2004) att människor, i detta fallet anställda, också 

motiveras av att deras arbete påverkar andra och att det dem gör är omtyckt av andra. Någon 

uttalad strategi finns inte på varken Guava eller Alarmstreet.  

 

Vidare menar Wicks et al. (2004) att det är relevant att se på individen och vilket behov som 

är störst hos varje enskild individ. Vissa har ett behov av att influera människor, andra har ett 

behov av makt och då motiveras dessa genom att få arbetsuppgifter som uppfyller det 

specifika behovet. Varken Johnsson eller Lindrooz talar om mål på individnivå utan behandlar 

frågan generellt. 

 

5.4  Internkommunikation 

Allgren anser att internkommunikationen är mycket relevant i många avseenden. Hon anser 

att den interna kommunikationen är nödvändig för att företaget ska visa en enad front utåt 

sett. Allgren diskuterar även den snabba utvecklingen inom branschen men menar att 

uppdateringen fungerar bra på den egna arbetsplatsen. Hon förklarar att de arbetar med 

nyhetsbrev, möten och intranät för att alla inom företaget ska få rätt information.  
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Lindrooz anser att de har många möten inom företaget där det informeras om förändringar 

och dylikt. Han påpekar dock att det inte alltid är relevant att alla deltar, beroende på vad 

mötet gäller.  

 

Johnsson menar att internkommunikationen inom företaget fungerar bra och påpekar att det 

ofta är han själv, i rollen som VD, som förser övriga med uppdateringar.  

 

Magnusson förklarar att internkommunikationen blivit bättre tack vara de projektledare som 

kommit in i företaget och som fungerar som mellanchefer. Hon påpekar dock att det är upp till 

var och en att även söka information i den mån det behövs. Vidare anser hon att det ibland tas 

för givet att alla fått samma information på grund av att företaget är litet. 

 

Ind (2004) anser att internkommunikation uppmuntrar medarbetare inom företaget att 

engagera sig. Ind anser även att internkommunikation bygger på att allt som kommuniceras 

externt alltid också kommuniceras internt. Parallellen mellan det interna och externa berörs 

endast av Allgren, som inte har en ledande position inom sitt företag. Däremot är hon 

marknadsansvarig inom företaget.  

 

Internkommunikation måste uppfylla vissa krav för att bli effektiv inom organisationen. 

Larsson (2008) nämner trovärdighet och saklighet som två viktiga aspekter. Han tillägger 

också att det är av hög relevans att den information som cirkulerar internt är komplex och att 

budskapet är konsekvent. Heide et al. (2005) menar att effektiv internkommunikation kan 

bidra med ökat engagemang och minska ryktesspridning på arbetsplatsen. Att 

internkommunikationen måste uppfylla några specifika krav är inget som respondenterna 

reflekterar över.  
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5.5  Intern varumärkesbehandling 

5.5.1  Chefens roll i varumärkesarbetet 

Johnsson anser att det inte finns tid att fastna med sitt eget varumärke, snarare fokuserar 

Guava på de externa varumärken som företaget arbetar med, kundernas varumärken. Han 

menar dock att han har förståelse för intern varumärkesbehandling i större företag. Han menar 

att inom en stor organisation är det väsentligt att alla får en tilltro till företaget de arbetar för.  

 

Lindrooz menar, även han, att det inte finns någon form av strategi inom företaget för att 

främja det egna varumärket internt. Dock påpekar han att Alarmstreet ibland ordnar 

”happenings” för att öka samhörigheten inom företaget. 

 

Ind (2004) anser att det mest effektiva sättet att skapa lojalitet för det egna varumärket inom 

organisationen, är att implementera de värden och visioner organisationen står för i det 

vardagliga arbetet. Detta är något som ingen av cheferna reflekterar särskilt över. Vidare anser 

Ind (2004) att detta skickar signaler till de anställda som tyder på att värderingarna som 

organisationen står för har stor betydelse. När jag ber respondenterna beskriva det egna 

varumärket med tre ord skiljer sig dessa ord vitt.  

 

5.5.2  Bilden av det egna varumärket 

Då Guava inom de senaste åren har köpt upp flertalet mindre företag och således innefattar 

personer som arbetar för dessa mindre företag, så menar Allgren att synen på Guavas 

varumärke kan variera en del mellan de anställda. Johnsson, VD på Guava, tror dock inte att 

detta är fallet utan menar att alla delar av Guava står för samma värderingar.  

 

Ett varumärke är en identitet och det handlar inte bara om att skapa denna utan att bibehålla 

och hantera denna identitet efter hand, menar Haig (2005). Haig (2005) talar just om 

utvecklingsvarumärken och det faktum att de flesta varumärken förändras kontinuerligt. Detta 

är inget mina respondenter reflekterar över. De har snarare en fast, bestämd uppfattning när 

det gäller varumärken generellt.  
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5.5.3  Internt – Externt 

Samtliga respondenter menar att den interna inställningen till det egna varumärket påverkar 

externa intressenters sätt att uppfatta varumärket. Både Johnsson och Lindrooz anser att en 

positiv inställning till det egna varumärket visas utåt och reflekteras i den externa 

kommunikationen.  

 

Allgren menar att det är viktigt att börja internt när det handlar om att bygga ett varumärke. 

Hon menar också att chefen kan motivera och sända ut sunda värderingar som successivt 

påverkar hela företaget positiv till en positiv inställning, vilket stärker det egna varumärket.  

 

Arvidsson anser att en positiv syn på det egna varumärket reflekteras i varje kundkontakt. 

Hon menar också att det är viktigt att kunna stå för de värderingar som företaget i sin tur står 

för. Även Wedin är inne på detta spår och menar att det är viktigt att utstråla en positiv 

inställning mot kunden. 

 

Ind (2004) anser att det allra bästa sättet att skapa ett starkt och betydelsefullt varumärke, och 

lojalitet för detta internt, är att skapa förståelse och intresse för varumärket inom 

organisationen.  

 

Vidare förklarar Ind (2004) att det handlar om att skapa förståelse bland medarbetarna för de 

normer och värderingar som företaget förespråkar. Detta kan dock inte framtvingas utan 

måste skapas i och med företagets essens, menar Ind. Ind (2004) diskuterar och begreppet 

living the brand, vilket innebär att de anställda är delaktiga i allt som sker inom 

organisationen. Detta är dock en process som tar lång tid, menar han. Men han anser också att 

starkt engagemang hos de anställda så småningom leder till ett starkare varumärke. 
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5.6  Kreativ miljö 

Att leda människor i kreativ miljö är till viss del annorlunda jämfört med ledarskap i andra 

företag. I kreativa miljö arbetar man ofta under hög press i en mycket tävlingsinriktad miljö. 

Miljön förändras också ständigt, vilket skapar svårigheter, menar Albarran et al. (2006). 

Wicks et al. (2006) tar också upp förändringar som en faktor och menar att den 

mediekonvergens som pågår kraftigt förändrar förutsättningarna för mediebranschens ledare. 

 

Vidare menar Albarran et al. (2006) också att en person i ledande ställning i mediebranschen 

ofta har fler arbetsuppgifter än chefer på andra arbetsplatser, vilket i sin tur ökar trycket på 

ledningen. Författarna diskuterar även det faktum att många ledare inom medieföretag brinner 

starkt för sitt arbete och har, på grund av detta, allra störst problem med att ”leda sig själva”, 

inte nödvändigtvis sin personal.  

 

De flesta av respondenterna anser att det finns vissa skillnader mellan mediebaserade företag 

och andra företag. Allgren menar dock att det är svårt att se dessa skillnader när man själv är 

starkt kopplad till den ena branschen.  

 

Johnsson tar upp ledarskapet inom medieföretag och menar att ledarskapet ofta är ungt och 

nytänkande. Han anser att det inte finns några fasta regler inom mediebranschen utan att det 

snarare handlar om att anpassa sig till de uppdrag företaget får. Johnsson diskuterar också 

förändring inom medieföretag och menar att detta är en del av vardagen. 

Arvidsson anser att det är viktigt att hela företaget är enat och att de anställda tänker i samma 

banor, något som hon anser kan vara en aning problematiskt då det finns många anställda med 

starka idéer, menar hon. 

 

Magnusson anser att anställda inom medieföretag knappast hamnat där av en slump utan 

menar snarare att personer inom medieföretag brinner för de uppgifter de har inom företaget.  
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6.  Diskussion & slutsatser 

I detta avslutande kapitel kommer jag att reflektera över det som framkommit, eller inte 

framkommit, i min undersökning. Jag kommer också att sammanfatta mina egna slutsatser. 

Jag har valt att strukturera kapitlet genom att återknyta till mina forskningsfrågor som 

uppsatsen bygger på. 

 

6.1  Arbetar ledningen inom ett urval av medieföretag internt med att 

skapa lojalitet för det egna varumärket?  

När det gäller att definiera ett varumärke, starkt eller ej, så stämmer den teori jag fokuserat på 

väl överens med den bild mina respondenter ger av detta begrepp. Både Kapferer (2008) och 

Fill (2006) är eniga när det gäller svårigheten att definiera ett varumärke. Även mina 

respondenter är till en början fundersamma men kommer så småningom fram till att det 

handlar abstrakta variabler som känslor och associationer.   

 

Allgren pratar också om det faktum att varumärket fungerar som en representant för företaget 

som står bakom detta. Jag tycker personligen att detta är en väldigt intressant och relevant 

reflektion och jag anser att det är en mycket relevant synpunkt. 

 

När det gäller starka varumärken så säger teorin att starka varumärken ofta innebär lägre 

risker (Kapferer, 2008). Andra aspekter som nämns är att starka varumärken har en gemensam 

nämnare, nämligen tydlighet (Haig 2005). Ind (2004) menar också att ett starkt varumärke har 

lyckats nå ut med starka associationer som på så sätt särskiljer det från konkurrenter på 

marknaden. 

 

Även mina respondenter menar att det handlar om att sticka ut och att särskilja sig på 

marknaden. Jag finner det något oroväckande att respondenterna inte har tydligare bilder av 

starka varumärken och förvånas av vissa respondenters svar när det gäller att definiera och 

förklara vad som kännetecknar ett starkt varumärke. Jag menar att företag idag borde vara mer 

intresserade och motiverade när det gäller att stick ut och synas i det brus som skapats av 

ständigt nybildade företag på marknaden. Det borde vara relevant för medieföretag att 

särskilja sig då det finns många medieföretag med samma kompetens idag på marknaden.  
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När det gäller att förklara vem som skapar varumärket och vad detta för med sig, är de flesta 

respondenter överens om att de människor som arbetar på företaget i fråga också är de som 

skapar varumärkets värde.  

 

Jag menar att detta är relativt givet. Associationer skapas inte av sig själv, de skapas av dem 

som står bakom. Om personerna som arbetar med ett varumärke inte skapar associationer så 

finns inget värde i varumärket, menar jag. Eller, i värsta fall, så får externa intressenter skapa 

egna associationer vilket knappast leder till en enad bild av varumärket eller något som 

företaget i fråga vill associeras med. Detta är något som respondenterna inte helt verkar känna 

sig delaktiga i. Jag får snarare känslan av att de anser att varumärket existerar och utvecklas, 

men att detta sker på egen hand. Jag uppfattar att de inte helt ser sin egen roll i denna 

utveckling. Framför allt menar jag att cheferna på de båda företagen borde arbeta mer aktivt 

med detta. 

 

När det gäller den interna varumärkesbehandlingen och huruvida detta är en aktiv del i de 

båda organisationernas dagliga arbeta så blir svaret nej. Både Lindrooz och Johnsson menar 

att det inte finns tid att fokusera på det egna varumärket och Lindrooz uppfattar det nästan 

som något komiskt när jag frågar om detta är något som de arbetar med aktivt. Däremot så har 

de övriga anställda en annan syn på den interna varumärkesbehandlingen. De ser nämligen 

events och evenemang som ett sätt att stärka varumärket internt, vilket jag anser vara mycket 

positivt. Kanske kan det vara så att cheferna i denna studie glömmer de enkla medlen för att 

hålla en grupp stark och enad?  
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6.2  Påverkar internkommunikationen uppfattningen av det egna 

varumärket? 

Att effektiv internkommunikation påverkar stämningen på arbetsplatsen, effektiviteten inom 

företaget och synen på det egna varumärket är respondenterna överens om. Även teorin är 

tydlig på denna punkt. Det handlar om att vara konsekvent och tydlig, i stora drag. Chefernas 

roll är givetvis central när det gäller denna fråga och både Johnsson och Lindrooz är medvetna 

om detta faktum.  

 

Jag tycker att det är väldigt intressant att Magnusson pekar på de brister som kan finnas just i 

mindre organisationer, där ledningen ofta räknar med att alla vet vad som sker och vad som 

gäller då det är så få människor att meddela. Detta, tror jag, är mycket vanligt och också en 

allvarlig brist. Jag kan tycka att de ”medelstora företagen” hamnar i en knipa här, de är för 

små för att ett ordentligt intranät ska behövas och för stora för att den interpersonella 

kommunikationen ska räcka till. Detta är en punkt där jag anser att de företag som jag studerat 

borde fundera vidare över hur detta dilemma kan lösas.  

 

När jag ber respondenterna att beskriva det egna varumärket med tre ord så får jag en rad 

olika ord som inte överensstämmer mellan respondenterna på respektive företag. Om detta är 

en brist i internkommunikation eller den personliga uppfattningen är svårt att säga. Jag tror 

dock att effektiv internkommunikation i samverkan med starkt formulerade mål skulle ändra 

på de anställdas associationer till viss del.  

 

6.3  Arbetar ledningen aktivt med att stärka varumärket internt? 

Att säga att den interna varumärkesbehandlingen är ett aktivt arbete vore fel i detta 

sammanhang. För att återknyta till min huvudfråga så menar jag att ledningen inom de företag 

jag studerat missar de små medlen när det gäller att stärka sitt eget varumärke. Det är 

intressant att de anställda, som inte besitter en ledande position, menar att detta arbete är 

aktivt medan cheferna säger tvärtom. Tänk hur effektivt de båda företagen skulle kunna skapa 

en ännu starkare känsla för det egna varumärket om det lades lite krut på det. 
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De båda cheferna, Johnsson och Lindrooz, är inte speciellt oroliga och reflekterar inte särskilt 

ingående över svaret när jag frågar om de tror att alla anställda inom företaget har samma bild 

av det egna varumärket. Givetvis kan de inte veta detta och det vore inte heller rimligt att anta 

att alla har exakt samma bild. Jag anser dock att detta borde vara en relevant fråga att ställa 

sig själv, som chef, emellanåt. Båda företagen som jag fokuserat på i denna studie talar 

mycket om vikten av visioner och mål och jag menar att detta är något man arbetar efter just 

för att skapa en gemensam bild av företaget. Kanske tänker dessa chefer annorlunda eller så 

ser de inte länken mellan dessa begrepp, varumärken och mål. 

 

Det kan också vara så att pressen kanske är alldeles för stor på dagens ledare inom 

mediebranschen. Klimatet i mediebranschen är hett. Det händer mycket, både när det gäller 

teknik och annan typ av utveckling, detta påverkar givetvis ledarrollen och kräver mycket av 

personer i ledande ställning. Jag kunde tydligt se i mina intervjuer att de båda cheferna hade 

större perspektiv då det gällde mål och visioner än övriga anställda, vilket kan visa på det 

föränderliga medielandskapet som existerar idag. Vi kanske inte kan förvänta oss att dagens 

medieledare kan jobba aktivt med alla delar av företaget? Måste den interna 

varumärkesbehandlingen skapas av andra faktorer?  

 

6.4 Gynnar intern lojalitet till varumärket företaget i fråga? 

Samtliga respondenter anser att intern varumärkeslojalitet gynnar företaget och varumärket 

externt. Trots detta förklarar båda cheferna att inget aktivt internt varumärkesarbete existerar. 

Jag anser att detta är mycket motsägelsefullt. 

 

Flera av respondenterna menar att det man som anställd känner för företaget direkt reflekteras 

externt. Jag tror att det är sant och just därför borde större fokus läggas på att förvalta de 

interna resurser som finns inom företag. Att satsa på det egna varumärket i första hand ger 

troligtvis så mycket mer tillbaka i det långa loppet. Hur ska ett medieföretag skapa 

trovärdighet när det gäller att förvalta andras varumärken om de inte också lägger kraft på att 

underhålla och stärka sitt eget? 
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7  Förslag till vidare forskning  

Då jag anser att detta ämne är ett relativt outforskat område så finns det mycket att fokusera 

på när det gäller framtida forskning. Framför allt tror jag att en jämförande studie mellan ett 

kreativt och ickekreativt företag, gällande den interna varumärkesbehandlingen, kan vara 

mycket givande när det gäller fler infallsvinklar och teorier i detta ämne.  

 

Jag tror också att det kan finnas mycket information att hämta genom en observation av 

kreativa företag. Kanske finns det andra parametrar som bidrar till den interna 

varumärkesbehandlingen som inte framgår genom kvalitativa intervjuer. Jag tror också att 

man genom att fokusera på den interna kommunikationen kan få fram mycket relevant 

information i framtida studier av detta ämne.  
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Bilaga  

Intervjuguide 
 

 Vem är du? 

 Din roll i företaget/arbetsuppgifter/huvudsakliga sysslor. 

 

 Vad innebär begreppet “varumärke” för dig? 

 Vad/vem är det som gör varumärket? 

 Vad innebär ett starkt varumärke? 

 Är det viktigt? Vad ger det er? 

 Hur får man anställda att känna sig som en viktig del av varumärket? 

 Hur motiverar du dina anställda? /Vad motiverar dig om anställd? 

 

 Hur skulle du beskriva företaget med tre ord? 

 Arbetar ni efter mål och visioner? 

 Vad vill ni förmedla i ert varumärke? 

 Tror du att de anställdas syn på ert varumärke påverkar det externt?  

 Tror du att alla inom företaget har samma bild av ert varumärke? 

 Är detta ngt ni arbetar aktivt med? Hur? 

 Tror du att dina anställdas syn på ert eget varumärke påverkar hur det uppfattas av 

externa intressenter?  

 

 Vem informerar om förändringar/nyheter/vad som sker? 

 Har ni möten tillsammans allihop? Ett i veckan, om dagen, i månaden? 

 Hur skiljer sig medieföretag från andra företag? 

 

 

 

 

 

 


