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Vårt syfte är att få ökad förståelse för den problematik som kan finnas för ett globalt 
konsultföretag att nå fram med sin identitet till en lokal marknad. Våra 
frågeställningar är:)

1. Vilken identitet har Capgemini?  
2. Vilken image av Capgemini har potentiella kunder på en lokal marknad? 
3. Når Capgemini ut med sin identitet till sina lokala potentiella kunder? 
4. Vilken eventuell problematik har Capgemini med att nå ut med sin identitet till sina 
potentiella kunder på den lokala marknaden? 
5. Hur kan Capgemini åtgärda de eventuella problem som finns? 

9+&82)

I vår uppsats har vi använt oss abduktiv metod, en kombination av induktiv och 
deduktiv metod. Vi har utfört en kvalitativ fallstudie bestående av fyra intervjuer med 
anställda på konsultföretaget Capgemini, två av dem personligen och två via telefon. 
De som intervjuades över telefon hade vi träffat personligen vid ett tidigare skede. En 
mindre marknadsundersökning med kvalitativa intervjuer genomfördes på plats ute 
hos tio olika företag.)
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De teoretiska områden vi har använt oss av är företagsidentitet, organisationsidentitet, 
företagsimage och företagskommunikation. Vi har även teori inriktad mot B2B-
marknaden. )
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Empirin består till största delen av primärdata i form av kvalitativa intervjuer. Vi har 
utfört fyra intervjuer med Capgemini Sverige för att öka förståelsen för deras 
identitet, samt intervjuer med tio potentiella kunder till Capgemini för att få en 
förståelse av den image de har av Capgemini. Vi har även använt oss av sekundärdata 
i form av bland annat företagens webbsidor.)
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Capgeminis potentiella kunder har en varierande image av företaget. Problematiken 
för företaget med att nå ut med sin identitet kan till stor del förklaras av bristande 
kommunikation. Det finns dock andra, externa variabler inblandade som har stor 
påverkan på hur Capgemini lyckas nå ut med sin identitet. 
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I denna inledande del presenterar vi varför vi har valt att studera ett globalt 
konsultföretag och diskuterar den problematik som kan möta ett sådant företag på den 
lokala marknaden. Kapitlet avslutas med en syftesformulering och avgränsningar. 
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Vår uppsats har sin utgångspunkt i ett personligt intresse av varumärken och stora 
globala företag. Vi har kommit i kontakt med Capgemini, ett av världens största IT-
konsultföretag. Företaget grundades för fyrtio år sedan i Grenoble i Frankrike och är 
idag ett globalt företag med mer än nittiotusen anställda i fler än trettio olika länder, 
däribland i Europa, USA och andra länder i världen. Företaget omsatte 2009 8,4 
miljarder euro och den svenska verksamheten utgörs av cirka 1200 anställda. 
 
Genom en dialog med representanter för Capgemini Sverige har vi kommit fram till 
hur vårt uppsatsarbete på bästa sätt kan bidra till deras verksamhet, samtidigt som vi 
uppfyller de akademiska kraven för vår uppsats. Vi anser att det är betydelsefullt att 
studera verkligheten och aktuella problem. Vi vill studera ett aktuellt problem som 
finns ute hos ett verkligt företag av två skäl. Dels då detta hjälper företaget att utifrån 
nya perspektiv utvecklas och förbättra sin verksamhet, och dels då vi får erfarenhet av 
att hantera problem som vi själva kan komma att stå inför i arbetslivet. Vår 
förhoppning är dessutom att vi på något sätt bidrar till en fortsatt teoretisk utveckling. 
Capgemini är ett företag som under många år bearbetat den lokala marknaden för IT-
konsulttjänster inom regionerna Kalmar-, Kronoberg- och Blekingelän. De vill bredda 
denna marknad genom att öka sin förståelse för kunder de i dagsläget inte har något 
samarbete med, potentiella kunder. Capgemini har inte nått fram till sina potentiella 
kunder med vilka de är och varför kunderna ska välja just dem när de köper IT-
konsulttjänster. 
 
Företag kan ses som varumärken (Kapferer, 2007). De kan sägas ha en egen identitet, 
själ och kärnvärden, som de vill uttrycka till omgivningen (Kapferer, 2007). Företag 
skapar samtidigt mentala bilder hos sina kunder, potentiella kunder och övriga 
intressenter, som inrymmer de värderingar dessa har av företaget (Grönroos, 2008). 
Denna så kallade företagsimage är enligt Lamons (1998) unik för varje enskild 
intressent. Forskning har visat att det finns ett samband mellan en stark företagsimage 
samt marknadsandelar och lönsamhet. Det är därför viktigt för företag att försöka 
skapa en stark företagsimage hos sina intressenter, som stödjer företagets verksamhet. 
Företagsimagen bör hanteras som en strategiskt viktig tillgång, som kräver tid och 
arbete att bygga upp (Lamons, 1998). Vi anser att företagsimage har stort inflytande 
på de beslut ett företags intressenter fattar. Människors beslut påverkas av 
uppfattningar, uppfattningar som inte nödvändigtvis behöver vara sanna. Det är därför 
viktigt att företag förstår hur företagets intressenter uppfattar dem, och ser till att den 
bild de har på ett rättvist sätt speglar företaget. 

Det kan vara svårt för stora globala företag att anpassa sig till en lokal marknad. 
Alltför stora skillnader mellan den övergripande imagen av företaget och den lokala 
kan enligt Grönroos (2008) leda till svårigheter att upprätthålla den övergripande 
imagen. Det finns alltså svårigheter mellan att ha en differentierad image på en lokal 
marknad och samtidigt ha en enhetlig övergripande image globalt (Grönroos, 2008). 
Ett företags image påverkas av dess identitet, de kärnvärden företaget vill förmedla 
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till omvärlden. Företagsidentiteten kan ses som de unika egenskaper ett företags 
anställda förknippar med företaget (Gray & Balmer, 1998), och formas av sådant som 
företagskultur, filosofi och organisationsstruktur. Hur väl företaget lyckas förmedla 
sin identitet, och att skapa en image som ger konkurrensfördelar anser vi har stor 
betydelse för företaget. 
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Vårt första intryck av Capgemini var att det är ett mycket stort företag, som framstår 
kunna allt när det kommer till IT-konsulttjänster. Deras trycksaker och webbsida 
uttrycker samtidigt företagets långa och expansiva historia samt dess franska arv. Kan 
Capgeminis problem med att nå ut till sina potentiella kunder ha att göra med 
företagets storlek? Handlar det om kommunikationsproblem? Capgeminis storlek kan 
tänkas medföra svårigheter för dem att anpassa sig till sina kunders individuella 
behov. En annan förklaring är att företagets kommunikationsmetoder inte är 
tillräckligt effektiva. Frågorna ovan förde oss in i den teoretiska diskussionen om 
företagsvarumärken, image och identitet. 

Om ett företag lyckas skapa en tydlig image som särskiljer det från konkurrenterna 
kommer företaget också att särskilja sig i konkurrensen på marknaden enligt 
Melewar, Basett och Simoes (2006). Därför bör företag kommunicera konsekvent så 
att de utvecklar en klar bild hos sina kunder av vad företaget står för (Melewar, Basett 
& Simoes, 2006). Stora teknologiska företags varumärken uppfattas enligt Kapferer 
(2008) ofta inte som lokala. Det globala förknippas med kvalitet och prestige 
(Kapferer, 2008). Att varumärken blir globala är enligt Kapferer (2008) snarare ett 
resultat av en önskan att rationalisera hur de styrs, än en anpassning efter marknadens 
behov. Capgemini, som är ett stort teknologiskt företag kan då de är globala tänkas 
kopplas samman med kvalitet och prestige. Att de är globala kan samtidigt medföra 
att kunderna uppfattar dem som mindre villiga att anpassa sig till den marknad de 
befinner sig på (Kapferer, 2008). Vi ställer oss därför frågan om det kan vara 
problematiskt för ett globalt företag att anpassa sig till den lokala marknaden. 

Kapferer (2008) anser att det är viktigt att företag upplevs som att de vill anpassa sig 
till sin marknad. Detta är något som är särskilt betydande för stora teknologiska 
företag, för att de ska undvika att upplevas som kalla, avlägsna och ointresserade av 
allmänhetens problem (Kapferer, 2008). Den image kunderna har av företaget 
påverkas av fler variabler än identiteten. Vi har dock valt att fokusera kring 
identiteten, då det är något som företaget har kontroll över, eftersom de själva väljer 
hur de vill framstå. 
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Vårt syfte är att öka förståelsen för den problematik som kan finnas för ett globalt 
konsultföretag att nå fram med sin identitet till en lokal marknad. Våra 
frågeställningar är: 
   
1. Vilken identitet har Capgemini? 
2. Vilken image av Capgemini har potentiella kunder på en lokal marknad? 
3. Når Capgemini ut med sin identitet till sina lokala potentiella kunder? 
4. Vilken eventuell problematik finns för Capgemini med att nå ut med sin identitet 
till sina potentiella kunder på den lokala marknaden? 
5. Hur kan Capgemini åtgärda de eventuella problem som finns?  
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Capgemini är ett globalt företag med lokal verksamhet i Sverige. Vi har avgränsat oss 
till att studera Capgemini Sverige i sydostregionen. När det kommer till de studerade 
kunderna har vi valt att avgränsa oss till att studera företag på Capgeminis lokala 
marknad i sydöstra delen av landet. Vi har valt företag som ingår i Capgeminis 
målgrupp men som inte är eller har varit befintliga kunder. Denna grupp av företag 
benämner vi som potentiella kunder. 
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I denna metoddel beskriver vi hur uppsatsen har genomförts. Här presenteras bland 
annat våra vetenskapliga förhållningssätt, datainsamlingsmetoder, urval och 
metodkritik. 
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Positivism är enligt Bryman och Bell (2005) en tradition som förespråkar att 
naturvetenskapliga metoder används när sociala fenomen undersöks. Enbart fenomen 
som sinnena kan bekräfta godtas som kunskap. Positivismen har både ett deduktivt 
och induktivt synsätt. Med detta menas att teorins syfte är att konstruera hypoteser 
som prövas i verkligheten, och att kunskap fås genom insamling av fakta. Vidare ska 
vetenskapen enligt den positivistiska traditionen vara objektiv, det vill säga fri från 
värderingar. Det görs samtidigt tydlig skillnad mellan vetenskapliga och normativa 
påståenden (påståenden som fungerar som normer), där endast de vetenskapliga 
godtas eftersom normativa påståenden inte kan verifieras via sinnena.  

Hermeneutik betyder enligt Patel och Davidsson (2003) ungefärligen tolkningslära 
och kan sägas vara positivismens motsats. Det är en inriktning där man studerar, 
tolkar och försöker förstå grundbetingelser för den mänskliga existensen. 
Ursprungligen är det en metod för att tolka texter, men moderna hermeneutiker 
hävdar att också mänskliga handlingar och livsyttringar kan tolkas på samma sätt 
(Patel & Davidsson, 2003). Bryman och Bell (2005) beskriver hermeneutikens 
centrala idé som att forskare analyserar texter och försöker få fram textens mening 
utifrån det perspektiv som dess upphovsman har haft. Det sammanhang i vilken texten 
producerats blir då central.  

Patel och Davidsson (2003) hävdar att hermeneutiken har fått stå för kvalitativa 
förståelse- och tolkningssystem och en öppen, subjektiv forskningsroll. 
Hermeneutikern försöker förstå helheten istället för bit för bit som positivisten. Denna 
så kallade holistiska syn uttrycker sig i praktiken genom att forskaren först försöker 
förstå helheten, för att sedan se olika delar var för sig. Det unika i varje tolkning 
betonas, och att presentera många olika tolkningar anses vara berikande. Pendlingen 
mellan helhet och delar är ett tydligt drag mot abduktion. 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt har använts i detta arbete. Fokus har varit att 
undersöka två konstruktioner !identitet och image. Image är något som skapas i 
människors medvetande, medan identitet påverkas av kollektiva uppfattningar. Image 
och identitet kan inte mätas med traditionella naturvetenskapliga metoder, utan kräver 
tolkning av det som framkommer i dialoger med individer. Språket är alltså bryggan 
mellan de människor vi har intervjuat och oss, vilket vi har fångat in med hjälp av 
inspelningar. Under intervjuerna har vi även befunnit oss i kundernas egen miljö och 
på så sätt fått en bättre förståelse för det sammanhang varje person är en del av. 
Denna förståelse har vi ökat ytterligare genom att vi efter flertalet intervjuer bett 
företagen om att få se deras verksamhet.  

Vår tanke med arbetet är inte att komma fram till någon absolut sanning, utan snarare 
tänkbara samband och en djupare förståelse för de motsättningar som kan finnas 
mellan ett globalt företags identitet och dess image på en lokal marknad. Detta 
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område anser vi inte vara särskilt väl utforskat. Efter en gedigen genomsökning av 
teori samt insamling av empirisk data, huvudsakligen i form av kvalitativa intervjuer, 
har vi läst materialet med syfte att förstå dess helhetsintryck. Därefter har vi gått in på 
de enskilda svar intervjupersonerna har gett. Detta tyder på att vi har haft ett abduktivt 
tillvägagångssätt. 
 
Deduktiv metod är enligt Bryman och Bell (2005) den vanligaste uppfattningen inom 
samhällsvetenskap om förhållandet mellan teori och verklighet. Den deduktiva tanken 
är att utgå från teorier inom ett visst område, härleda hypoteser utifrån dessa som 
sedan granskas empiriskt. Utmaningen ligger till stor del i att härleda hypoteser och 
översätta dem till operationella termer. Genom att hypoteserna antingen bekräftas 
eller förkastas kan den ursprungliga teorin utvecklas och bli en del av det teoretiska 
förrådet. 

Den induktiva metoden är enligt Bryman och Bell (2005) omvänd mot den deduktiva, 
och är det sätt som vissa forskare föredrar att se på förhållandet mellan teori och 
verklighet. Inom det induktiva synsättet är det teorin som blir resultatet av en 
forskningsinsats. Den induktiva processen rymmer samtidigt vissa deduktiva drag.  

Bryman och Bell (2005) anser det vara bra att vid forskning fundera på om deduktion 
eller induktion används, men tillägger samtidigt att det inte är bra att dra en alltför 
tydlig linje mellan dem. Medan deduktion har vissa inslag av induktion, har induktion 
drag av deduktion. De två strategierna bör därför snarare ses som tendenser 
poängterar Bryman och Bell (2005). 

Vi har använts oss av en kombination av induktion och deduktion, kallad abduktion. 
Utifrån ett enskilt fall formuleras en preliminär teori. Denna teori testas sedan på nya 
fall. Det första steget är induktivt, medan det andra är deduktivt. Genom detta 
utvecklas teorin till att bli mer generell. Fördelen med att arbeta abduktivt blir att 
forskaren inte låser sig lika mycket, vilket kan ske med deduktiva och induktiva 
arbetssätt. En risk med det abduktiva arbetssättet är enligt Patel och Davidsson (2003) 
att forskaren omedvetet väljer studieobjekt utifrån tidigare erfarenhet och formulerar 
en hypotetisk teori som utesluter andra tolkningar. 

Våra ursprungliga tankar och hypoteser om problematiken för Capgemini med att nå 
ut anser vi utgör en första teori som kan vara en möjlig förklaring till problematiken. 
Denna teori har vi sedan prövat genom kvalitativa intervjuer. Vårt tillvägagångssätt 
utgörs därför av ett induktivt första steg och ett deduktivt andra steg, vilket 
karaktäriserar den abduktiva metoden. 
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För att få en förståelse av hur potentiella kunder till Capgemini uppfattar företaget har 
vi utfört en mindre marknadsundersökning med tio företag, där vi har utfört 
kvalitativa intervjuer. Att endast studera ett enskilt fall med fallstudie anser vi inte ger 
en tillräckligt nyanserad bild av potentiella kunders image av Capgemini. Genom att 
undersöka flera kunder på marknaden ges en möjlighet till att jämföra dem med 
varandra. 

Vårt tillvägagångssätt för att välja ut företagen till marknadsundersökningen var att 
först söka information på Internet angående mellanstora företag i regionen som kunde 
vara potentiella kunder till Capgemini. Efter att vi sammanställt en telefonlista med 
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cirka 30 företag talade vi med Capgemini för att kunna ta bort redan befintliga 
kunder. Vi har sedan utifrån telefonlistan strategiskt valt ut potentiella kunder, som vi 
har kontaktat via telefon. Efter att ha presenterat vår uppsats syfte har företagen 
antingen ställt upp eller avböjt. De företag vi inte har fått svar ifrån har vi gjort flera 
försök med att kontakta. Denna metod för inbokning av intervjuer utförde vi tills vi 
hade uppnått ett önskvärt antal möten med potentiella kunder. I så stor utsträckning 
som möjligt har vi försökt boka företag med geografisk närhet till varandra på samma 
dagar. 

En definition av begreppet marknadsundersökning från Christensen et al. (2001) är att 
det är en undersökning som genom information kopplar samman aktörerna på 
marknaden med marknadsförarna. Enligt vår uppfattning består marknadsförarna inte 
enbart av de som är anställda som det, utan av alla anställda på ett företag. 
Informationen identifierar och definierar marknadsföringsproblem och möjligheter.  

Enligt Christensen et al. (2001) saknas det ofta marknadsinformation för att kunna 
lösa ett marknadsföringsproblem. Det är då en marknadsundersökning måste 
genomföras för att få in informationen som behövs. Med hjälp av en 
marknadsundersökning kan marknadsföringsåtgärder genereras, förbättras och 
utvärderas. Genom marknadsundersökningar kan marknadsföringsresultat studeras 
och en ökad förståelse för marknadsföring som process fås. Med utgångspunkt i ett 
marknadsföringsproblem samlar marknadsundersökarna in relevant information som 
de analyserar och tolkar. Detta leder till resultat och implikationer. Eftersom 
information angående Capgeminis potentiella kunders image inte fanns tillgänglig för 
oss ansåg vi att en marknadsundersökning var nödvändig för att samla in den 
information vi behövde för vårt syfte.  

Innan en marknadsundersökning utförs måste enligt Christensen et al. (2001) 
problemets karaktärsdrag och innehåll analyseras för att kunna avgränsa problemet så 
att det blir möjligt att undersöka. Syftet med marknadsundersökningen och vad som 
ska fokuseras på i undersökningen måste också fastställas. Ett metodval bör även 
göras där det bestäms hur data och marknadsinformation som behövs ska samlas in. 
För att få in information från marknaden måste också ett urval göras av vilka som ska 
undersökas. Med hjälp av någon form av datainsamlingsteknik samlas den 
information in som behövs, som analyseras och tolkas. Utifrån analysen relateras 
sedan resultatet till det eventuella marknadsföringsproblemet. Sedan kan slutsatser 
och eventuella rekommendationer göras. Det slutgiltiga steget i 
marknadsundersökningens genomförande är att slutsatserna från undersökningen 
sammanfattas i någon form av rapport som kan användas för att vidta åtgärder och 
beslut angående det aktuella marknadsföringsproblemet. 

Vi har anpassat vår marknadsundersökning till att kunna svara på vår uppsats syfte. 
Vilken image de potentiella kunderna har av Capgemini är en av våra frågeställningar, 
som vi genom marknadsundersökningen har kunnat besvara. Utöver att undersöka den 
image de potentiella kunderna har av Capgemini ville vi också få en ökad förståelse 
för de enskilda företagen och deras tankesätt, något som möjliggör en mer nyanserad 
analys.  
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När ett fall studeras ingående och detaljerat talar Bryman och Bell (2005) om en så 
kallad fallstudie. Förståelse för ett företags identitet anser vi lämpligast kan fås med 
en fallstudie, eftersom det ger en djupare förståelse för det specifika fallet. 

Ett fall kan enligt Bryman och Bell (2005) exempelvis gå ut på att studera ett visst 
företag, organisation eller plats. Fokus ligger på att genomgående studera en viss 
situation eller miljö. Fallstudier förknippas ofta med kvalitativ forskning eftersom 
kvalitativa metoder, exempelvis ostrukturerade intervjuer är lämpliga för att på ett 
detaljerat sätt granska ett fall. Oftast används dock både kvalitativa och kvantitativa 
metoder för att utföra fallstudier. Vi har använt oss av kvalitativ forskning, 
huvudsakligen i form av fyra ostrukturerade intervjuer, för att kunna fånga de detaljer 
som en fallstudie kräver. Två av dessa utfördes under personligt möte medan två 
utfördes över telefon. De personer som intervjuades över telefon hade vi personligen 
träffat innan. Skälet till att vi valde att använda telefonintervjuer var tidsbrist från 
Capgeminis sida. Vi har också använt oss av tryckt material i form av information 
från Capgeminis webbsida. I en fallstudie vill forskaren oftast lyfta fram unika drag 
för det specifika fallet; ett så kallat ideografiskt synsätt enligt Bryman och Bell 
(2005). Vidare anser de att om fallstudien huvudsakligen är kvalitativ tenderar den att 
ha induktivt synsätt i relationen mellan teori och forskning. Vår fallstudie är 
kvalitativ, och vi har använt oss av en abduktivt metod. Då det första steget inom 
abduktion är induktivt, kan detta sägas stämma överens med det som framkommer 
från Bryman och Bell (2005). 

När det gäller hur relationen mellan fallstudier samt validitet och reliabilitet ses finns 
det olika åsikter. Vissa forskare och författare med kvalitativ inriktning bortser från 
betydelsen av validitet och reliabilitet, medan andra beskriver hur fallstudier kan 
utvecklas för att uppfylla dessa kriterier. En central fråga är om en fallstudie kan vara 
generaliserbar, det vill säga tillämpas på ett generellt sätt i andra fall. Detta är något vi 
återkommer till under vår metodkritik.  
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Christensen et al. (2001) anser att det är bra att skaffa sig en övergripande bild av det 
problem man ska undersöka, för att sedan avgränsa problemet, fokusera 
undersökningen och formulera syftet. Vid analys av problemet i en 
marknadsundersökning är det viktigt att fortlöpande föra en dialog med 
uppdragsgivaren och de olika användarna för att kunna skaffa sig en övergripande 
bild av problemet. Det är viktigt att ha klart för sig vad som ska uppnås med 
marknadsundersökningen, exempelvis vad undersökningen ska användas som 
underlag till. 

Vi har fört en kontinuerlig dialog med handledare för uppsatsen samt Capgemini, med 
syfte att identifiera problemet, avgränsa det och styra mot ett tydligt mål. En utmaning 
under arbetets gång har varit att ena tre viljor; vår egen, företagets samt högskolans. 
Detta har inneburit ett tids- och energikrävande arbete under arbetets första veckor. 
En lärdom vi har dragit från detta är att arbetet måste fortsätta, trots att detaljerna 
kring teoriområden och syfte saknas. Med ett öppet och explorativt synsätt kan dessa 
växa fram i takt med att teoretiskt och empiriskt material samlas in. 

I marknadsundersökningar är det enligt Christensen et al. (2001) viktigt att bestämma 
vilka intressenter är. Eftersom problemanalysen i de flesta fall avser att skapa en ökad 
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förståelse för problemet och syftet med undersökningen är processen vanligtvis 
ostrukturerad. En problemanalys bör alltid börja hos uppdragsgivaren där man ställer 
frågor till de nyckelpersoner som bäst känner till det aktuella problemet. Genom detta 
kan man som marknadsundersökare bygga upp kunskap kring problemet.  

Uppdragsgivaren är i vårt fall högskolan, då uppsatsen är del av vår utbildning. I 
andra hand kan Capgemini ses som en uppdragsgivare. Problemdiskussionen har dels 
utgått från önskemål från två personer med chefsposition på Capgemini och dels från 
krav från vår handledare på högskolan. Dessa parter kan anses stå för den praktiska 
respektive teoretiska kunskapen som i början hjälpt oss att bygga upp kunskapen 
kring det studerade problemet. 

I den inledande fasen av en problemanalys är det enligt Christensen et al. (2001) 
viktigt att inte isolera sig utan att en dialog hela tiden förs mellan 
marknadsundersökare och uppdragsgivare. I denna fas av marknadsundersökningen är 
det också viktigt att uppdragsgivarna blir delaktiga och intresserade av 
undersökningen. (Christensen et al., 2001) Under arbetets gång, och framför allt i 
början har vi haft en regelbunden kontakt med handledare och Capgemini. Vi har 
träffat handledare under handledningsträffar, seminarier och via telefon. Syftet med 
detta har varit att styra uppsatsen i rätt riktning, och se till att olika viljor möts. Både 
handledare och Capgemini har varit nära delaktiga under uppsatsarbetets gång. 
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Ett vanligt sätt att klassificera metoder är att skilja på kvantitativt respektive 
kvalitativt, enligt Bryman och Bell (2005). Den kvantitativa forskningen lägger vikt 
vid kvantifiering vid insamlande och tolkning av data. Kvantitativ forskning har ett 
deduktivt synsätt, vilket innebär att teorins roll i förhållande till den praktiska 
forskningen är att prövas. Vidare har den kvantitativa forskningen tagit till sig 
naturvetenskapliga metoder och normer. Den kvalitativa forskningsstrategin lägger till 
skillnad mot den kvantitativa vikt vid ord och analys av data. Enligt Ryen (2004) har 
den ett induktivt hypotesgenererande synsätt snarare än hypotesprövande. Även 
Bryman och Bell (2005) poängterar att det i förhållandet mellan teori och forskning 
ligger fokus på att skapa teorier istället för att pröva dem. Kvalitativ forskning tar 
avstånd från naturvetenskapliga metoder och normer och koncentrerar sig istället på 
individers tolkningar av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2005). Patel och 
Davidsson (2003) hävdar att syftet med den kvalitativa forskningen är att skaffa en 
annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskapen som ofta fås med 
kvantitativa metoder. Ryen (2004) hävdar samtidigt att det är problematiskt att 
definiera kvalitativ forskning som allt som är något annat än kvantitativ forskning.  

Det vi vill undersöka handlar om människors uppfattningar, dels hur ett antal utvalda 
individer uppfattar en viss organisation, och dels hur individerna inom denna 
organisation vill framstå. Denna forskning har en kvalitativ karaktär. Insamlingen av 
data i form av öppna halvstrukturerade intervjuer samt tolkningen och förståelsen av 
insamlad data är också kvalitativ i sin natur. Målet är att få en djupare förståelse för 
det vi studerar. 

Trots att det existerar en tydlig skillnad mellan kvantitativt och kvalitativt finns det 
forskare som anser att det inte är meningsfullt att skilja dem åt. Bryman och Bell 
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(2005) betonar att det är viktigt att inte tro att de två strategierna är oförenliga med 
varandra. Många forskare anser att kvalitativt kan kombineras med kvantitativt i 
övergripande forskningsprojekt. 

Vi hade kunnat använda en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod i 
uppsatsen, exempelvis genom att utforma enkäter som skickas till ett större antal 
potentiella kunder till Capgemini. Skälet till att vi inte gjorde detta är att det för vårt 
syfte är viktigare att komma närmare kunderna, genom att få en djupare förståelse för 
de uppfattningar de har om Capgemini och varför de har denna uppfattning. Vi anser 
att denna förståelse är värdefull både för oss som forskare och för Capgemini, då den 
ger bättre förutsättningar att analysera varje potentiell kund. 
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Sekundärdata är lämplig i början av undersökningsproblemet för att kunna bygga upp 
grundläggande kunskap och förståelse för det som ska undersökas. Exempel på 
sekundärdata som Christensen et al. (2001) tar upp är extern information i offentliga 
och kommersiella databaser och intern information inom organisationer. Det finns 
tillfällen där sekundärdata räcker för att besvara frågeställningarna och 
undersökningsproblemet. Den information som ges från insamlad sekundärdata kan 
också användas som jämförelsematerial för egen primärdata och för att utveckla 
förståelse för problemet, men också för att fastställa tillförligheten i egna resultat.  

I enlighet med vad Christensen et al. (2001) tar upp har vi till en början använt oss av 
sekundärdata för att bygga upp en grundläggande kunskap kring det valda området. 
Sekundärdata har utgjorts av information från Capgeminis webbsida, i form av bland 
annat företagets verksamhetsbeskrivning, mål och vision. Även sekundärdata i form 
av verksamhetsbeskrivningar har samlats in från de potentiella kundernas respektive 
webbsidor. Dessa sekundärdata har en viktig kompletterande funktion. Den har dock 
inte varit tillräcklig för att besvara uppsatsens syfte, varför vi har samlat in primärdata 
med hjälp av kvalitativa intervjuer med Capgemini och deras potentiella kunder. 
Majoriteten av data till uppsatsen utgörs av primärdata. 

Christensen et al. (2001) tar upp fördelar med att använda sig av sekundärdata, som 
att det är kostnadseffektivt, tidseffektivt och att det finns ett stort urval av källor. 
Naturligtvis finns det också nackdelar som att exempelvis användbar data kan saknas 
eller att tillgänglig data kan vara i fel enhet eller indelning. Ett annat problem kan 
också vara att den data som finns är inaktuell. 

Den sekundärdata vi har samlat in har varit mycket lättillänglig, då den finns på 
företagens webbsidor. Risken för att den skulle vara inaktuell bedömer vi som låg, 
eftersom stora verksamheters webbsidor kontinuerligt hålls aktuella. Christensen et al. 
(2001) tar upp vikten av att kritiskt granska de källor som använts som sekundärdata. 
Då det kan vara svårt för företag att presentera en objektiv bild av sig själva till 
omgivningen finns det anledning till att ha ett kritiskt förhållningssätt till vår 
sekundärdata. Den information som sekundärdata har gett oss har vi jämfört med 
insamlad primärdata, för att sedan kunna diskutera dess trovärdighet. 

Primärdata är ny information som samlas in med hjälp av olika insamlingstekniker 
som är anpassade för att besvara det aktuella problemet. Enligt Christensen et al. 
(2001) räcker sekundärdata i de flesta fall inte för att besvara 
marknadsundersökningsproblemet, därför måste primärdata samlas in. En 
insamlingsteknik som Christensen et al. (2001) tar upp som exempel går ut på att få 
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ett urval av målgruppen att besvara ett antal frågeställningar som då kan ge svar på 
marknadsundersökningsproblemet. 

Enligt Christensen et al. (2001) kan primärdata exempelvis utgöras av attityder, 
medvetenhet, beteende och förklaringar till ett visst beteende. Medvetenhet, attityder 
och beteende hos de intervjuade har varit av stort intresse för oss. Det finns en rad 
olika insamlingstekniker för primärdata. Informationen kan erhållas från enskilda 
individer eller grupper av människor. Insamlingstekniker för primärdata kan vara 
enkäter, intervjuer och observationer (Christensen et al., 2001). Intervjuer är den 
metod vi har använt oss av. 

Christensen et al. (2001) beskriver insamlingen av sekundärdata som tidseffektiv. Vi 
upplevde motsatsen vid insamlingen av primärdata. Resor, intervjuer och 
transkriberingar var mycket tidskrävande processer.  

C?N?F)PI",'&"&'I")=+#'=&/<7&</+/"2+)'$&+/IQ<+/)
Vår uppsats empiriska material är till största delen insamlat med hjälp av kvalitativa 
intervjuer. Denna form av intervju föredras oftast inom kvalitativ forskning hävdar 
Bryman och Bell (2005).  

En viktig fördel är enligt Bryman & Bell (2005) den flexibilitet intervjuerna ger, som 
fås på bekostnad av de kvalitativa intervjuernas tidskrävande natur. Kvalitativa 
intervjuer karaktäriseras av att de inledande frågeställningar är generella och att de 
koncentrerar sig på intervjupersonernas egna uppfattningar och ställningstaganden. 
Intervjupersonen vill få så uttömmande och detaljerade svar som möjligt. (Bryman & 
Bell, 2005). Enligt Christensen et al. (2001) är det förhållandevis dyrt att genomföra 
ostrukturerade intervjuer, men de ger ett djupare material än vad exempelvis 
enkätundersökning ger. 

Innan varje intervju har vi bett intervjupersonen att tala så fritt som möjligt. 
Intervjutempot har medvetet hållits i en lugn takt för att inte pressa intervjupersonen 
utan låta denne ta den tid den behöver, för att ge så utvecklade svar som möjligt. Vi 
inledde varje intervju med frågor angående den intervjuades bakgrund och roll i 
organisationen. Detta för att intervjupersonerna skulle bli mer bekväma i 
intervjusituationen. 

Inom kvalitativa intervjuer är det enligt Bryman och Bell (2005) lämpligt att låta 
intervjun röra sig i olika riktningar, då det ger information om vad intervjupersonen 
tycker är viktigt. Intervjuaren har frihet att kunna avvika från intervjuguiden, genom 
att exempelvis ställa nya följdfrågor eller ändra ordning på frågorna. Dessa 
egenskaper gör intervjuerna flexibla eftersom intervjuaren kan styra riktningen 
beroende på vilka svar som fås och fokusera på nya frågor som dyker upp under 
intervjun. Denna typ av intervju, med specifika frågor men som inte nödvändigtvis 
ställs i samma ordning varje gång, kallas semistrukturerad intervju.  

Under våra intervjuer har vi använt ett semistrukturerat arbetssätt. Vi har i stort sett 
utgått från en bestämd ordningsföljd på våra centrala frågor och låtit intervjupersonen 
tala så fritt som möjligt, men samtidigt behållit en viss flexibilitet i ordningsföljden på 
frågorna. Detta för att få en så fri intervjuform som möjligt. I vissa fall har vi bett 
intervjupersonen att utveckla ett resonemang eller berätta mer om någon intressant 
detalj som har kommit upp. I de fall där intervjupersonen har besvarat två eller flera 
frågor på samma gång har vi i de flesta fall ändå valt att vara konsekventa genom att 
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följa intervjuguiden och ställa varje enskild fråga. Detta har vi gjort för att ge 
utrymme för sådana tankar som inte kom upp första gången. Under de första 
intervjuernas gång har vi också formulerat extra frågor. Dessa frågor har gett 
utvecklade svar under de första intervjuerna och vi har därför kompletterat vår 
intervjuguide med dem. 
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En viktig skiljelinje mellan intervjufrågor är den mellan öppna och slutna frågor 
(Jacobsen, 1997). De skiljer sig genom karaktären på det utrymme som svaret finns 
inom. Ju fler svarsmöjligheter desto större utrymme och desto mer öppen fråga. En 
strategi är att börja med öppna frågor och sedan ställa allt mer slutna. På så sätt kan 
intervjuaren lättare finna något i svaret som denne kan gå vidare med. Ju mer slutna 
och ledande frågorna är desto mer bestäms intervjuns utveckling av vilka teorier och 
hypoteser intervjuaren kan formulera. Därmed begränsas intervjupersonens 
möjligheter att komma med något nytt och oförutsett. Intervjun upphör då att vara en 
utforskande process av ett okänt område. 

Att styra intervjun med frågorna är en balansgång, skriver (Jacobsen, 1997). Man 
frågar en person för att man vill ha reda på något som denna person finner intressant. 
Samtidigt vill man i regel också styra samtalet i en viss riktning för att få reda på 
något specifikt. Detta låter sig ofta göras om intervjuaren lägger fast vilken 
huvudsaklig riktning intervjun ska ha. Därefter är det upp till respondenten vad som 
konkret kommer att sägas och framför allt hur det ska sägas. I praktiken kan 
styrningen ske utifrån ett visst antal teman som man i förväg bestämt sig för att 
intervjun ska beröra. 

Under intervjuerna har vi utgått från en intervjuguide med öppna frågor. Vi har också 
ställt mer slutna frågor mot slutet av intervjun, samt i form av följdfrågor. På så sätt 
har vi låtit intervjupersonerna komma med egna svar, som vi sedan har kunnat ställa 
mer slutna följdfrågor till. Spontana följdfrågorna har ställs i de fall vi har tyckt att 
intervjupersonens svar har gett intressanta svar, men med möjlighet att utvecklas eller 
förtydligas. 
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Ett vanligt sätt enligt Ryen (2004) att undvika problem med återskapandet av 
intervjun är att spela in den, gärna i kombination med att anteckningar förs. På det 
sättet fås allt med från intervjun. Dessutom ger det möjlighet för intervjupersonerna 
att förbättra sin egen intervjuteknik. En inspelning kan dock göra att intervjupersonen 
känner sig obekväm, vilket ökar risken för felaktig data. (Ryen, 2004) Våra intervjuer 
har spelats in för att fånga alla detaljer som kommer fram under intervjun. Enligt vår 
uppfattning har respondenten trots inspelningen talat mycket fritt och avslappnat. Att 
vi har spelat in intervjuerna med mobiltelefon istället för diktafon tror också har 
bidragit till en avslappnad stämning, då mobiltelefoner är en naturlig del av vardagen. 
Anteckningar kan enligt Ryen (2004) utgöra början på arbetet med analysen. Förutom 
anteckningar kan även egna reflektioner och associationer antecknas. Vi har fört 
anteckningar i första hand som stöd för minnet under själva intervjun, med syftet att 
kunna formulera lämpliga följdfrågor. 
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Ryen (2004) förklarar att många intervjuare har upplevt att intervjupersonen fortsätter 
att prata efter att inspelningen har stoppats, och som flera har sagt ”det är då som det 
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intressanta blir sagt”. Ett argument för att lägga fokus på det som sker efter intervjun 
är att nya tankar och aspekter kan komma fram angående det som har berörts (Ryen, 
2004). 

Genom att låta inspelningen fortsätta efter att intervjun är avslutad kan intressant 
information komma fram. Trots att denna information kan vara värdefull har vi valt 
att inte fortsätta inspelningen efter att vi har sagt att intervjun är avslutad. Detta är ett 
moraliskt ställningstagande från vår sida, då vi anser att det är fel att spela in sådant 
som respondenten inte är medveten om. 
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När det kommer till urvalsprocessen säger Ryen (2004) att man bör börja med att 
välja ut organisationer, sedan vilka delar av organisationen som ska undersökas, innan 
man riktar in sig mot specifika undersökningspersoner. (Ryen, 2004) Bryman och 
Bell (2005) hävdar att kvalitativa forskare brukar vara tydliga med om de använt sig 
av bekvämlighets- eller tillfällighetsurval. Bekvämlighetsurval brukar inom kvalitativ 
forskning ofta motiveras med att det har funnits restriktioner exempelvis när det gäller 
vilka intervjupersoner som forskaren har haft tillgång till att intervjua, eller att det inte 
skulle vara lika viktigt med ett representativt urval eftersom de intervjuer som utförs 
går mer in på djupet. 

Då de personer på Capgemini som vi genomfört intervjuer med är verksamma i 
sydostregionen är det företag som befinner sig på denna marknad som vi har valt att 
undersöka. Vi har strategiskt valt ut företag som vi tror skulle kunna vara potentiella 
kunder till Capgemini men som i dagens läge inte har en direkt relation med dem. 

Vi har medvetet valt bort de allra minsta företagen då vår uppfattning är mycket små 
företag inte är i behov av de tjänster som Capgemini erbjuder, samt att företagen 
måste ha en viss ekonomi som gör det möjligt att kunna köpa in den typen av tjänster 
som erbjuds. Vi anser därför att det blir ointressant hur vida de allra minsta företagen 
med endast ett fåtal anställda har en bild av Capgemini eller inte. Det är heller inte 
intressant för oss att undersöka de företag som idag är befintliga kunder och har en 
etablerad relation med Capgemini. De befintliga kunderna antar vi att Capgemini 
lyckats nå ut med sin identitet till. 

De potentiella kunder på den lokala marknaden vi har undersökt är bland annat 
företag med verksamhet inom legotillverkning, lantbruksutrustning och 
industrirobotar. Denna lokala marknad upplever vi som heterogen. Verksamheternas 
karaktärsdrag varierar mycket, vilket vi då tror att också behoven kan göra. Just därför 
anser vi att det är särskilt intressant att ta reda på hur de lokala aktörerna uppfattar en 
global leverantör av IT-konsulttjänster. De potentiella kundernas image av Capgemini 
visar hur väl de lyckas nå ut med sin företagsidentitet till specifika företag. Vi anser 
att för att en global aktör ska kunna bredda sin marknad lokalt krävs det att de når ut 
med sin identitet till den och har en förståelse för de lokala aktörerna.       

I den empiriska delen redogör vi med en kortare presentation för de specifika företag 
på den lokala marknaden som vi har talat med för att ge läsaren en ökad förståelse för 
varje företag. Uppgifter om antal anställda och omsättning på företagen är hämtade 
från webbsidan www.allabolag.se, en oberoende tjänst som hämtar information från 
Bolagsverket, Skatteverket, SCB och från deras samarbetspartners Teleadress och 
UC. Vi har valt att använda denna tjänst för att samtliga uppgifter ska hämtas från en 
och samma källa. Detta har vi gjort med undantag för Kalmar Lantmän som är en 
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ekonomisk förening. Deras uppgifter angående omsättning och anställda är hämtade 
från den årsredovisning som vi fick tillhanda i samband med intervjun. 
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Christensen et al. (2001) hävdar att i de fall där man själv väljer ut intervjupersoner 
genomförs ett så kallat strategisk urval. Detta är vanligt vid kvalitativa 
undersökningar för att få djupare förståelse för ett fenomen. (Christensen et al., 2001)   

Tillgången till den enskilda undersökningspersonen och hennes sätt att se på världen 
är det centrala, inte att räkna hur många som ser det på samma sätt, enligt Ryen 
(2004). Icke slumpmässiga urval avviker från slumpmässiga i form av både 
sammansättning och storlek. Då avsikten med kvalitativa intervjuer enligt Ryen 
(2004) traditionellt sett inte har varit att frambringa statistiskt generaliserbar kunskap 
finns det inga skäl att göra slumpmässiga urval. 

Ryen (2004) pekar på betydelsen av variation i urvalet genom att uppmärksamma 
risken att man väljer för smalt i kvalitativa studier. Författaren rekommenderar därför 
att man ska ”gå till de mest givande och relevanta källorna, det vill säga hitta den 
person som antas sitta inne med mest information eller har mest att bidra med. 

Alla intervjuade företag på den lokala marknaden har inte alltid haft en person som är 
anställd specifikt för att hantera IT-frågor. Därför har vi under bokningen av 
intervjuerna alltid bett att få prata med den person som är IT-ansvarig. Vår 
uppfattning är att företagen har hänvisat oss vidare till de mest lämpliga personerna 
inom företagen. Detta förklarar även varför de personer vi har intervjuat har haft 
varierade titlar. 

Urvalet av personer till fallstudien av Capgemini har dels baserats på 
bekvämlighetsurval och dels strategiskt urval. Utifrån vår första kontakt med 
Capgemini har vi kommit i kontakt med två anställda med chefsposition på företaget. 
Vi har pratat med dessa av bekvämlighetsskäl, vilket gör det till ett 
bekvämlighetsurval. Intervjupersonerna har sedan utifrån våra önskemål om att få tala 
med anställda med olika arbetsuppgifter inom organisationen hjälpt oss att hitta 
personer inom Capgemini som jobbar närmare kunderna. Detta kan anses vara ett 
strategiskt urval. 
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De fysiska ramarna spelar stor roll för de resultat intervjuerna ger enligt Ryen (2004). 
När man bestämmer sig för plats måste man tänka på de praktiska konsekvenserna för 
den intervjuade. Det finns ingen anledning att utsätta intervjupersonerna för onödigt 
besvär. Valet av tidpunkt för intervjuerna bör överlåtas till intervjupersonen. 

De olika företagen har intervjuats på plats hos dem, och vi har anpassat oss till de 
datum och tider som de har föreslagit. Huvudparten av kundintervjuerna har hållits på 
intervjupersonernas egna kontor, vilket vi anser har bidragit till att till att de har känt 
sig bekväma i situationen. 
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Telefonintervjuer är snabba, praktiska och billiga hävdar Ryen (2004). En viktig 
skillnad mellan direkta intervjuer och telefonintervjuer är att intervjuaren går miste 
om en stor del av den omedvetna kommunikationen i form av kroppsspråk. Vissa 
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respondenter blir fåordiga i telefon och vill så snabbt som möjligt få intervjun 
genomförd. Samtidigt pratar andra mer i telefon än vid ansikte mot ansikte.  

Vi har försökt undvika telefonintervjuer i den mån det har varit möjligt, eftersom vi 
likt Ryen (2004) håller med om att en del av språket går förlorad, samt på grund av 
risken för att intervjupersonerna blir fåordiga. Två telefonintervjuer har utförts, av 
totalt 14. Detta har gjorts av praktiska skäl, då de intervjuade personerna inte har haft 
möjlighet att träffas för direkta intervjuer. Alla intervjuer med potentiella kunder har 
dock utförs på plats hos kunderna. 
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Urvalets storlek är en omdömesfråga, enligt Ryen (2004). Ofta är det omöjligt att 
fastställa antalet undersökningspersoner i inledningsfasen. Den insikt man tillägnar 
sig under studien gör att man ofta ser behov av att komplettera med fler 
undersökningspersoner än dem man redan har intervjuat. Medan vissa 
intervjupersoner blir ytterst centrala och följs upp i flera långa intervjuer kan det räcka 
med mindre uppmärksamhet åt andra. Studentuppsatser på lägre nivåer omfattar ofta 
mindre än tio undersökningspersoner, delvis för att tiden och ekonomin sätter gränser. 
Andra undersökningar kan ha en empiriskt grund på tio till trettio, ibland fler 
undersökningspersoner, beroende på problemställningen.  

Efter att ett visst antal intervjuer genomförts nås en punkt där de efterföljande 
intervjuerna inte har så mycket nytt att bidra med, förklarar Ryen (2004). De blir lätt 
nya historier om samma sak. Man har då nått en så kallad mättnadspunkt. Det är inte 
antalet i sig utan innehållet som bestämmer mättnadspunkten. Alltför få 
intervjupersoner kan vara problematiskt när analysen och tolkningen börjar, då man 
riskerar att ha alltför tunna data. 

Vi har utfört totalt 14 kvalitativa intervjuer. Av dessa är tio intervjuer med potentiella 
kunder och fyra med anställda på Capgemini. Antalet bestämdes i början av 
uppsatsarbetet till mellan fem och åtta kundintervjuer och tre till fyra med Capgemini. 
Efter runt åtta kundintervjuer märkte vi att kundintervjuerna tillförde allt mindre ny 
information, vilket tyder på att vi då hade nått tillräcklig mättnad. Trots detta valde vi 
att utföra två ytterligare intervjuer för att säkerställa mättnaden. 

Mättnad har även nåtts efter intervjuerna med Capgemini. Vi anser oss ha fått en god 
översiktlig bild av identiteten genom intervjuerna med två personer i chefsposition 
och två personer med gedigen erfarenhet av att jobba nära företagets kunder. 
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De personer som väljs ut för att delta i undersökningar ser inte alltid nyttan med att 
besvara de frågor som ställs, hävdar Patel och Davidsson (2003). För att undvika detta 
har vi inför varje intervju presenterat syftet med uppsatsen, förklarat på vilket sätt 
intervjupersonens svar bidrar samt vad intervjupersonen kan få ut av uppsatsen. Syftet 
har presenterats i form av en kortare presentation i PowerPoint innan varje intervju. 
Ett av de företag vi har intervjuat har haft som krav att vara konfidentiella, för att de 
ska kunna svara uppriktigt och detaljerat på de frågor vi har ställt. Detta har vi 
respekterat, varför ett av företagen i vår empiriska del är avidentifierad och står under 
fiktivt namn. 
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Två av de viktigaste kriterierna för hur företagsekonomisk forskning bedöms är enligt 
Bryman och Bell (2005) validitet och reliabilitet. Reliabilitet handlar om forskningens 
tillförlitlighet. Om den har reliabilitet kommer resultaten från en undersökning att bli 
desamma om undersökningen genomförs på nytt. Reliabilitet är dock mer aktuell 
inom kvantitativ forskning. Om ett test som exempelvis mäter intelligens ger olika 
resultat för en och samma person kan testet misstänkas för att mäta på fel sätt. Testet 
skulle då betraktas som ett icke reliabelt eller opålitligt mått. 

För att säkerställa reliabiliteten för den empiriska insamlingen har vi försökt vara så 
konsekventa som möjligt. Vid kundintervjuerna har vi besökt varje person i sin egen 
miljö, vi har presenterat syftet med vår uppsats för samtliga intervjupersoner, vi har 
bett alla att vara så öppna som möjligt, vi har följt en intervjuguide och alla intervjuer 
har spelats in för att inga detaljer ska försvinna. Det sistnämnda, i kombination med 
noggrann transkribering anser vi vara mycket viktigt för reliabiliteten. Vi är dock 
medvetna om att det är omöjligt att genomföra en exakt likadan intervju igen och få 
samma empiriska data. Mycket på grund av att personerna har fått tala fritt och öppet, 
men även för att branschen, personerna och därmed de svar de ger förändras. Detta 
anser vi visar på att begreppet reliabilitet måste användas på ett annat sätt än inom 
kvalitativ än kvantitativ forskning. 

Validitet handlar om att mäta rätt saker. Det går enligt Bryman och Bell (2005) ut på 
att bedöma om de slutsatser som har dragits från undersökningen hänger ihop. 
Forskare brukar skilja på olika sorters validitet, varav extern validitet är en av dem. 
Denna berör den viktiga frågan om resultaten från en undersökning kan generaliseras 
till andra sammanhang än det undersökta. Hur organisationer och individer väljs ut 
blir en avgörande fråga när man pratar om extern validitet. 

När det kommer till validiteten anser vi för det första att vår intervjuguide har tydlig 
koppling till uppsatsens frågeställningar. Vidare anser vi att vi har intervjuat lämpliga 
personer för att kunna besvara frågeställningarna. Generellt sett har 
intervjupersonerna haft mycket erfarenhet, ”rätt” position inom respektive företag för 
att kunna svara på våra frågor och de har gett oss utförliga och nyanserade svar. Vi 
har även gett intervjupersonerna möjlighet att lämna synpunkter på det transkriberade 
materialet samt den färdiga uppsatsen, för att minska risken för missuppfattningar. 
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Med respondentvalidering menas enligt Bryman & Bell (2005) den process där 
forskaren förmedlar sina resultat till de personer som ingått i undersökningen. Syftet 
är att få en bekräftelse av forskarens förmedlade beskrivning, för att få en 
överensstämmelse mellan resultatet och de uppfattningar som 
undersökningspersonerna har. En praktisk svårighet med detta kan vara att personerna 
kan vilja censurera delar av en rapport, vilket kan påverka resultatet av forskningen på 
ett negativt sätt (Bryman & Bell, 2005). Ryen (2004) hävdar att syftet med 
valideringen är att visa att forskarens analys överensstämmer med de beskrivningar 
som kollektivets medlemmar gör av sina sociala världar. Att konfrontera forskarens 
version med versionerna hos de personer som har varit föremål för forskningen blir då 
ett användbart sätt att undersöka om forskaren har förmått att införliva de olika 
perspektiven på ett korrekt sätt.  
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Alla personer som har ingått i undersökningen har fått en möjlighet att tycka till om 
den färdiga uppsatsen och rätta till eventuella missförstånd, innan den slutliga 
inlämningen och publiceringen.  
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En kritik som framförts av kvalitativ forskning är att den är alltför subjektiv, enligt 
Bryman och Bell (2005). Resultaten bygger enligt kritikerna på forskarens 
uppfattningar om vad som är viktigt och påverkas av det nära förhållandet många 
forskare får med intervjupersonerna. Läsaren av en kvalitativ undersökning kan 
dessutom få för lite information om varför ett visst område har studerats istället för ett 
annat. Inom den kvantitativa forskningen används enligt Bryman och Bell (2005) 
tydligare frågeställningar och tydliga kopplingar till litteratur och viktiga teoretiska 
idéer. 

En problematik vi har upplevt med den kvalitativa ansatsen är att frågeställningarnas 
utformning ger utrymme för subjektiva tolkningar som kan försvåra den teoretiska 
avgränsningen. Syftet med vår uppsats kan tolkas på olika sätt, och besvaras från 
olika teoretiska riktningar. Vi har på grund av detta upplevt vissa problem med att 
kunna avgränsa oss till ett specifikt teoretiskt område. 

En annan kritik som riktas mot kvalitativ forskning handlar om generalisering 
(Bryman & Bell, 2005). Kritikerna anser exempelvis att resultaten från ostrukturerade 
intervjuer med ett mindre antal individer inte kan generaliseras till andra miljöer. Kan 
de valda intervjupersonerna anses utgöra ett representativt urval trots att de inte är 
slumpmässigt utvalda? Bryman och Bell (2005) hävdar att detta inte går att göra och 
att resultaten från kvalitativ forskning ska generaliseras till teori och inte 
populationer.  

De slutsatser vi har kommit fram till har påverkats av våra egna intressen samt vår 
egen förförståelse och tolkningsförmåga. Detta anser vi vara oundvikligt när det 
kommer till kvalitativ forskning. Därför är det bästa vi kan göra att se till att hålla så 
hög validitet och reliabilitet som möjligt, vara öppna med vad vi har gjort och ha ett 
kritiskt förhållningssätt. Vi anser att bristen på generaliserbarhet kompenseras med 
det djup som den kvalitativa forskningen kan ge. Vårt syfte är inte att försöka nå 
någon absolut sanning, om den existerar, utan att komma fram till perspektiv, 
kopplingar och tankesätt som kan berika förståelsen för det vi har studerat. Detta 
ställer samtidigt krav på oss som forskare, men även på intervjufrågornas utformning 
och graden av mättnad. Vi anser dock att vi har nått tillräcklig mättnad i våra 
intervjuer för att kunna dra trovärdiga slutsatser i uppsatsen. 
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I denna teoretiska del börjar vi med att ge läsaren en förståelse för karaktärsdragen på 
B2B-marknaden. Därefter redogörs för begreppen identitet och image, som först 
definieras för att sedan förklaras mer i detalj. Då identitetsteorin kommer från två 
teoretiska riktningar diskuterar vi först den problematik det medför och gör sedan 
själva en definition av identitetsbegreppet. 
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Några utmärkande skillnader mellan B2B-marknaden och konsumentmarknaden är 
enligt Kotler (2006) att industriella varor och tjänster är komplexa, att antalet kunder 
är mindre och att de volymer av varor och tjänster som utbyts är större. Även de nära 
och långsiktiga relationerna mellan leverantörer och kunder kännetecknar B2B. 
 
På konsumentmarknaden spelar kultur, värderingar och smak en viktig roll för hur 
varor och tjänster upplevs av kunden, anser Kotler (2006). Inom B2B spelar istället 
funktionalitet och effektivitet en viktig roll. Globalisering och utveckling av 
informationsteknologier bidrar dessutom till att ta bort geografiska hinder. Kotler 
(2006) säger därför att B2B-företag alltid ska eftersträva en global 
varumärkesstrategi. 
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Kotler (2006) hävdar att det inte bara är en varas eller tjänsts logiska fördelar som 
avgör om den kommer att väljas av kunden. Inköpsbesluten sker av människor och 
kommer därför aldrig att vara helt objektiva. Även den professionella inköparens 
beslut påverkas av personlighet och preferenser. Kotler (2006) anser därför att det inte 
räcker att marknadsföraren förstår organisatoriska faktorer utan även de individuella.)

D/'=&/567)
Företag kan inte ta ut högre priser på sina varor och tjänster enbart genom att erbjuda 
funktionella fördelar (Kotler, 2006). Med hjälp av varumärken kan både hårda och 
mjuka värden förmedlas vilket ger mer värde åt kunden och motiverar en högre 
prissättning. Hårda värden kan exempelvis vara funktionella fördelar medan mjuka 
värden kan utgöras av en känsla som varumärket förmedlar.)

Z+I+/"$&./=%./E'$2+,=+/)'$8#)BCB)
Enligt Gadde (2007) finns det fyra viktiga kännetecken för ett företags 
leverantörsförbindelse. För det första är leverantörsförbindelser mycket viktiga för det 
köpande företaget, hävdar Gadde (2007). Leverantörsförbindelser kan vara 
ekonomiskt betydelsefulla eftersom de ofta utgör en stor del av ett företags 
verksamhet. Leverantörsförbindelser är dessutom viktiga ur teknisk synvinkel då de 
kopplar samman det köpande företagets teknologi med leverantörens. Förbindelser är 
därför mycket värdefulla ur en innovativ synvinkel, anser Gadde (2007), då företags 
kunskaper möter andra stora kunskapsmassor.)

Ett annat viktigt kännetecken är att förbindelser med leverantörer innebär stora 
investeringar för det köpande företaget. Det krävs mycket arbete med att etablera en 
relation och att anpassa företaget internt till den. Förbindelserna byggs upp av 
mänskligt arbete och kontakter. En väletablerad leverantörsförbindelse utgör därför en 
av företagets viktigaste resurser, hävdar Gadde (2007). 
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Ett tredje kännetecken är att förbindelser med leverantörer är levande. För att hålla 
relationen levande krävs en kontinuerlig vidareutveckling av den, annars riskerar 
förbindelsen att skadas. Gadde (2007) tar upp ärlighet som den kanske viktigaste 
faktorn för en bra relation. 

Gadde (2007) lyfter fram att leverantörsförbindelser påverkar varandra. De varor och 
tjänster ett företag köper in från en leverantör används tillsammans med varor och 
tjänster köpta från andra leverantörer. Det finns alltså ett antal beroenden mellan de 
produkter som köps, vilket leder till beroenden mellan kundens leverantörer. 
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Kapferer (2008) diskuterar globalisering utifrån ett konsumentmarknadsperspektiv, 
vilket vi anser har likheter med B2B-marknaden. Enligt Kapferer (2008) går det se att 
en trend för internationella företag runt om i världen. Företagen hävdar att deras 
varumärken upplevs som lokala. Framgångsrika globala företag börjar allt mer 
upplevas som lokala. Ett exempel på det är Shell, ett framgångsrikt globalt företag. 
Då det hade en stark lokal förankring sågs det av många som ett svenskt företag. 
Trenden gäller dock inte alla företagsvarumärken, utan de som vill uppfattas som 
tillgängliga och populära hos allmänheten. Stora teknologiska företags varumärken 
ses vanligtvis inte som lokala. Då de upplevs som globala förknippas de med kvalitet 
och prestige. Kapferer (2008) anser att globala varumärken mer är ett resultat av att 
vilja rationalisera styrningen av varumärket, än att anpassa det efter marknadens 
behov. Kapferer (2008) hävdar dock att det är viktigt att företaget upplevs integrera 
sig snabbt på marknaden och att de når önskvärd anpassning till det land det befinner 
sig i. Detta är något som är viktigt även för stora teknologiska företag. De kan annars 
upplevas som kalla, avlägsna och ointresserade av allmänhetens problem. De kan 
även uppfattas som att de fokuserar på att endast sälja. Det är därför viktigt att 
företaget för det första anpassar sig efter lokala behov och sedan implementerar en 
lokal marknadsföringskampanj, exempelvis genom reklam på en fotbollsarena eller på 
andra platser med anknytning till det lokala livet. Företaget bör ha balans mellan 
reklam i media, engagemang samt direkt kontakt med landets vardag. 

Styrkan hos lokala varumärken är något som inte ska underskattas enligt Kapferer 
(2008). Han hävdar att globala varumärken ibland har haft för bråttom med att ersätta 
lokala varumärken, något som då har slagit tillbaka på dem. Många globala företag 
försöker därför att framstå som lokala. 

F?C)A2+$&'&+&)
Identitet definieras på många olika sätt. Enligt Chun (2005) finns de två huvudteman, 
organisationsidentitet (organizational identity) och företagsidentitet (corporate 
identity). Traditionellt sett har marknadsföringslitteratur fokuserat på företagsidentitet 
medan den organisationsteoretiska litteraturen har utvecklats kring 
organisationsidentitet (Hatch & Schultz, 1997). Vi kommer att beskriva dessa två 
begrepp, diskutera deras samband och föreslå en lämplig definition som kan användas 
för att undersöka Capgeminis identitet. 

F?C?>)\/("$'="&'8$='2+$&'&+&)])L</)%./+&"()<;;%"&&"/)='()=QJ,I")
Organisationsidentitet handlar om vad individuella anställda upplever, tänker och 
känner om den organisation de är en del av (Fill, 2006; Hatch & Schultz, 1997).  
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När den uppfattning de anställda har av organisationens karaktär överensstämmer 
med sin uppfattning av sig själva så kommer organisationens identitet att bli stark, 
anser Dutton et al. (1994). 

Fill (2006) anser att människor utanför organisationen formar tankar och känslor om 
de centrala, ihållande och särskiljande karaktärsdragen för en organisation. Det finns 
med stor sannolikhet skillnader mellan de interna och externa uppfattningarna och 
övertygelserna, vilket kan skapa förvirring, missuppfattning och till och med 
konflikter mellan företaget och dess intressenter. 
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Företagsidentitet, även kallad för önskvärd identitet är en term som ofta används inom 
marknadsföringsområdet (Chun, 2005). Begreppet har tidigare kopplats samman med 
visuella kännetecken, som företagsnamn, logotyper och symboler (Ind, 1992), men på 
senare tid även strategiska kännetecken som vision, mål och filosofi (Chun, 2005), 
alltså det företaget vill förmedla till sina intressenter. 

Gray och Balmer (1998) definierar företagsidentitet som de unika egenskaper de 
anställda förknippar med företaget. Identiteten utgörs enligt författaren främst av 
företagets strategi, filosofi, företagskultur och organisationsstruktur. Denna definition 
anser vi visa att begreppet har utvecklats mer i riktning mot organisationsidentitet. 

Ind (1992) anser att företagsidentiteten utgörs av en rad olika faktorer, främst 
ägarskap, organisationens prestationsförmåga, organisationsstrukturen, värderingar 
hos ledare och chefer samt delade värden. Vidare hävdar han att identiteten är svår att 
förändra, och att den vanligtvis utvecklas långsamt. Vissa händelser, såsom uppköp 
kan dock förändra företagsidentiteten på ett mer radikalt sätt anser författaren. 
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En viktig trend är att begreppet företagsidentitet har utvecklat en allt tydligare 
koppling till begreppet organisationsidentitet anser Chun (2005) samt Cornelissen, 
Haslam och Balmer (2007). 

Vi anser att det kan vara problematiskt att skilja mellan hur ett företag uppfattar sig 
självt och hur det vill uppfattas, alltså mellan organisationsidentiteten och 
företagsidentiteten. Om vi exempelvis frågar anställda hur de uppfattar det företag de 
är en del av, det vill säga organisationsidentiteten anser vi att deras svar kommer att 
influeras av hur företaget vill uppfattas, det vill säga företagsidentiteten. Ur den 
bemärkelsen anser vi det vara lättare att förstå hur ett företag vill vara, än att förstå 
vad det verkligen är. Vår tanke stämmer överens med vad Ind (1992) diskuterar, att 
det är lätt att skapa sig en övergripande bild av ett företag men betydligt svårare att ta 
reda på dessa sanna identitet. 

F?C?G)KM/&)=J&&)"&&)=+);M)E+(/+;;+&)'2+$&'&+&)
Vi är först och främst intresserade av den identitet som Capgemini vill förmedla till 
sina kunder. Då företagsidentitet är ett marknadsföringsbegrepp, som ursprungligen 
handlar om att skapa en önskvärd image hos ett företags intressenter, har vi valt att 
fokusera kring företagsidentitet för att beskriva Capgeminis identitet. Eftersom vi vill 
ta reda på hur Capgemini vill uppfattas behöver vi inte ta reda på deras sanna 
identitet, utan det räcker att vi skapar oss en övergripande bild av företagets identitet. 
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Samtidigt inser vi att det är problematiskt att skilja mellan hur Capgemini vill 
uppfattas, företagsidentiteten och hur de uppfattar sig själva, organisationsidentiteten. 
Skälet till detta är att det finns ett samband mellan begreppen (Balmer & Greyser 
2002 se Cornelissen, Haslam & Balmer 2007). Om vi exempelvis frågar Capgemini 
hur de vill framstå är svaren kopplade till hur de uppfattar sig själva. Den bild vi 
kommer att få av Capgeminis identitet kommer därför oundvikligen vara kombination 
av företagsidentitet och organisationsidentitet. 

Vi kommer i det fortsatta arbetet först och främst se identitet som de egenskaper 
Capgemini vill förmedla till sina kunder, deras önskvärda identitet. Denna kan även 
beskrivas som en projicerad image (Cornelissen, Haslam & Balmer, 2007) som 
Capgemini skickar ut till sina kunder. Denna identitet eller projicerade image kan vi 
jämföra med den image som finns hos Capgeminis potentiella kunder på den lokala 
marknaden. 

För att få ökad förståelse för Capgeminis identitet har vi valt att belysa den med hjälp 
av fyra faktorer som enligt Chun (2005), Gray & Balmer (1998) och Ind (1992) 
påverkar identiteten i hög grad. Den första faktorn är mål, vision och filosofi. Den 
andra nationalitet och förvärv och den tredje är organisationsstruktur. Den sista 
faktorn är ledare, anställda och delade värderingar. Då Capgemini är ett globalt 
företag med franskt ursprung anser vi att dessa faktorer är särskilt intressanta att 
fokusera kring. 
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Scott och Lane (2000) hävdar att mål och värderingar påverkar företagets identitet 
genom att de särskiljer ett företag från ett annat hos intressenterna. I likhet med detta 
säger Melewar och Karaosmanoglu (2005) att företagets mål och filosofi klargör 
företagets etik och vad de vill uppnå för olika typer av intressenter. På liknande sätt 
anser Gray och Balmer (1998) att filosofin är kopplad till de värderingar som 
företagets högsta ledning har. Samtidigt tar Chun (2005) upp ett företags vision som 
en viktig påverkande faktor på företagsidentiteten. 
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Även nationalitet påverkar identiteten, hävdar Ind (1992) och Melewar (2005).  
Japaner har exempelvis andra kulturella och affärsmässiga värderingar än amerikaner. 
En skillnad uttrycker sig i att amerikanska företag måste leverera resultat på 
kvartalsbasis, medan japanska företag arbetar med längre tidshorisont. Japanska 
företags identitet baseras på ett mer långsiktigt välmående för företaget. Ind (1992) 
poängterar också att det inte är ägarskapet i sig som påverkar företag, utan de 
värderingar det förmedlar.  

-./IJ/I 
Vid sammanslagningar och förvärv av företag finns det enligt Ind (1992) två resultat. 
Det första är att företagens identiteter kombineras, det andra att identiteterna slås ihop 
till en identitet. Ind (1992) exemplifierar det förstnämnda med två större engelska 
företag, båda med lång historia, stark företagskultur och många anställda. Trots att det 
ena företag köpte upp det andra bestämdes att företagens identiteter skulle 
kombineras. De tog fram ett nytt företagsnamn som skulle representera båda 
identiteterna, och det fanns varken segrare eller förlorare i hopslagningen. Ett byte av 
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ägarskap är ofta något som har kraft att förändra ett företags identitet. En uppsättning 
värderingar kan ersättas av en annan, eller bli en kombination av två. 
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Ind (1992) och Melewar (2005) hävdar att organisationsstruktur är en grundläggande 
komponent i ett företags identitet. En viktig del i organisationens struktur är graden av 
centralisering (Ind, 1992; Melewar, 2005). Organisationsstrukturen innefattar de val 
som ledningen gör för att skapa relationer inom organisationen, exempelvis som antal 
hierarkiska nivåer, graden av centralisering (Gray & Balmer, 1998). 

Melewar (2005) hävdar att företag med hög grad av centralisering inte brukar vilja 
låta sina dotterbolag vara självgående. I motsats till detta kommer ett dotterbolag i en 
strikt decentraliserad struktur med stor sannolikhet att skapa sig en egen identitet (Ind, 
1992; Melewar, 2005). Ind (1992) exemplifierar detta med Glaxo Holding, ett brittiskt 
läkemedelsföretag, med en starkt decentraliserad organisation. Företagets 
övergripande strategi bestäms på huvudkontoret, sedan är det upp till verksamheten i 
varje land att bestämma sina strategier. Detta kommer från en övertygelse om att den 
lokala affärsverksamheten inte kan styras centralt, eftersom varje marknad bäst vet 
hur varje produkt ska positioneras på marknaden. Den kommunikation som sker 
mellan länder är informell utan central styrning. Ind (1992) anser att denna 
decentraliserade organisationsstruktur skapar företag med egna identiteter i varje land. 

Motsatsen till detta är enligt Ind (1992) den starkt centraliserade 
organisationsstrukturen. Den lokala autonomiteten är obefintlig och alla viktiga 
funktioner styrs från centralt håll. I detta fall kommer identiteten sannolikt att vara 
liknande i moderbolaget och dotterbolaget. Ind (1992) tillägger samtidigt att det i 
verkligheten är vanligast med en kombination av centraliserad och decentraliserad 
organisationsstruktur. 
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Globalisering är idag något som de flesta företag måste ta hänsyn till (Ind, 1992). Han 
hävdar att den image ett företag har skapat sig på en nationell nivå inte alltid passar på 
en internationell basis. Han tar upp American Express som ett exempel på detta, som 
ursprungligen var ett fraktföretag. När det sedan utvecklades till en global resebyrå, 
bank och kreditkortsföretag passade deras ursprungliga image inte längre. American 
Express förändrade sin kommunikation i takt med att företagets identitet ändrades. 

Ind (1992) hävdar att en stark global identitet underlättar för företag att koordinera 
sina aktiviteter, särskilt om de är geografiskt utspridda. Denna globala identitet bör 
bygga på globala styrkor och perspektiv. Hur mycket identiteten ska anpassas efter 
den lokala kulturen i etableringslandet beror på hur stark kultur landet har, samt på 
om det ger mest konkurrensfördelar att centralisera eller att decentralisera 
organisationen. 

Det viktigaste för globala företag är enligt Ind (1992) att förmedla konsekventa 
värden på alla sina marknader för att skapa en homogen global image. Ett skäl till 
detta är att företagens intressenter, såsom kunder, är beresta på ett helt annat sätt idag. 
En följd av den allt hårdare konkurrensen på marknaden är enligt Ind (1992) att 
företag måste ha en image som fungerar på ett internationellt plan. 
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Värderingar definierar enligt Gray och Balmer (1998) vad personalen tycker är viktigt 
och kan till stor del förklara varför företaget beter sig som det gör. De delade 
värderingar, övertygelser och antaganden som organisationsmedlemmarna har 
gemensamt i sin arbetssituation kan även benämnas som företagskultur (Gray & 
Balmer, 1998). Simoes (2005) hävdar att företagsidentitet kan identifieras från de 
värderingar och övertygelser som delas av en organisations medlemmar. Detta 
tankesätt delas av Ind (1992) som hävdar att värderingar påverkar och styr hur 
företaget tänker. Enligt Ind (1992) tas värderingarna för givet av de anställda så länge 
de hjälper företaget att uppnå sina mål. Skulle organisationen stöta på motsättningar 
kan den antingen söka trygghet i sina egna värderingar, eller konfrontera sitt 
värdesystem. Vilket scenario som inträffar beror enligt Ind (1992) på hur starkt de 
anställda delar gemensamma värderingar. Finns det många som varit anställda under 
en längre tid tenderar värderingarna att vara starkare förankrade i organisationen. Ind 
(1992) anser att värderingar enbart blir delade i organisation genom att de anställda 
delar med sig av sina erfarenheter av framgångar och misslyckande över en längre 
tidsperiod.)

F?F)-./+&"(='#"(+)
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Företag tror kanske att de bara kommunicerar när de själv väljer att göra det, men 
faktum är att de kommunicerar genom allting de gör hävdar Ind (1992). Ett företags 
image är enligt Grönroos (2008) den bild företaget som organisation har hos sina 
intressenter, och har ingen direkt koppling till varumärket. Företagets image 
representerar de värderingar kunder, potentiella kunder och andra intressenter 
förknippar med företaget, anser Grönroos (2008). Imagen kan skilja sig åt beroende 
på vem som utfrågas (Grönroos, 2008). Dowling (2001) anser att en positiv image av 
ett företag stödjer företagets verksamhet. 

Andra författare definierar företagsimage på liknande sätt. Ind (1992) anser att 
företagsimage är den bild en organisations omgivning har skapat sig genom att ta 
emot budskap från organisationen. Gray och Balmer (1998) definierar företagsimage 
som den omedelbara mentala bild som en organisations intressenter har av 
organisationen. 
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Vi har valt att se begreppet företagsimage på liknande sätt som Grönroos (2008) och 
Ind (1992), som den bild ett företags intressenter har av företaget, skapad genom 
företagets kommunikation. Kommunikationen utgörs av allting företaget gör (Ind, 
1992). Den kan exempelvis utgöras av marknadsföringskampanjer, försäljningsmöten, 
ett företags miljöpolicy eller kundsupport. 

F?F?C)-./+&"(='#"(+$=)$'IM+/)
Företagsimagen har enligt Grönroos (2008) flera nivåer. Stora organisationer har i 
många fall en övergripande företagsimage, men även en lokal image kopplad till den 
lokala organisationen. Dessa nivåer är sammanbundna med varandra genom att den 
övergripande imagen påverkar hur kunderna uppfattar organisationens lokala image. 
Stora kunder tenderar enligt Grönroos (2008) att i större utsträckning påverkas av 
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företagets övergripande image, medan mindre och lokala kunder är mer intresserade 
av den lokala imagen. 

Tjänsteverksamheter kan i många fall betraktas som lokala hävdar Grönroos (2008), 
vilket ger dem goda förutsättningar att utveckla en egen image bland lokala kunder. 
Trots ett dåligt anseende på en övergripande nivå kan en organisation lokalt skapa en 
stark och positiv image som bidrar till att attrahera kunder. Samtidigt kan en alltför 
stor skillnad mellan den övergripande och lokala imagen leda till svårigheter att 
upprätthålla den övergripande imagen. Styrkorna med att ha en differentierad lokal 
image bör vägas mot behoven av en tydlig företagsimage (Grönroos, 2008). 
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Imagen påverkar enligt Grönroos (2008) kundernas upplevelse av företagets 
kommunikation och verksamhet. Därför är en positiv och välkänd image på lokal eller 
övergripande nivå en tillgång för alla företag. Imagen har enligt Grönroos (2008) fyra 
olika roller: 
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Vårt syfte är ta reda på vilken image potentiella kunder till Capgemini har av 
företaget. Imagens roll som förmedlare av förväntningar är därför mest intressant för 
oss att ta hänsyn till. 

Förväntningar på ett företag förmedlas enligt Grönroos (2008) av imagen i 
kombination med marknadsföringskampanjer, personlig försäljning och word-of-
mouth. En positiv image gör det lättare för företag att kommunicera effektivt samt gör 
människor mer mottagliga för word-of-mouth. En neutral eller okänd image är enligt 
Grönroos (2008) inte skadlig men har ingen positiv effekt på företagets 
kommunikation eller word-of-mouth. 
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Enligt Ind (1992) är det vanligt att företagsstrategier aldrig når ner genom de olika 
nivåerna i ett företag till de anställda som sköter det dagliga arbetet i företaget. Detta 
kan vara ett problem hävdar han, då det är de anställda som träffar kunderna dagligen 
som skapar företags riktiga image. 

Att kommunicera företagsidentiteten till de anställda lyfter Ind (1992) fram som 
särskilt betydelsefullt. Deras uppfattning av företaget påverkar deras attityder och 
beteende, som i sin tur påverkar hur de kommunicerar med omvärlden. En förändring 
av de anställdas attityder och beteende kräver ett koncentrerat arbete som förändrar 
deras uppfattning av företaget. 
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Företagskommunikation (corporate communication) kan beskrivas som den process 
som översätter identiteten till en image (Ind, 1992). För att företagsidentiteten ska 
vara användbar måste den kommuniceras till anställda, kunder och andra intressenter. 
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Kommunikationen handlar i det här sammanhanget om allting företaget gör. Tanken 
är att det företaget gör ska spegla en tydlig bild av vad företaget står för och vilka mål 
det har. Gray och Balmer (1998) anser att företagets image och anseende eller rykte 
bör betraktas som vitala tillgångar för företaget.  

Enligt Gray och Balmer (1998) är kommunikation en kritisk länk mellan 
företagsidentiteten och företagsimagen. En positiv företagsimage kan i sin tur skapa 
ett gott anseende eller rykte för företaget, vilket kan leda till att företaget får fördelar i 
konkurrensen. Metoderna och kanalerna för företagskommunikationen bör definieras 
så brett som möjligt, då intressenterna påverkas på många olika sätt. Allt ett företag 
gör, säger och erbjuder kommer på något sätt att kommunicera företagsidentiteten till 
intressenterna. För just tjänsteföretag lyfter Gray och Balmer (1998) fram 
rutinmässiga interaktioner med kunderna som viktiga. De personliga interaktionerna 
är ofta en nyckel till kundtillfredsställelse. 

Gray och Balmer (1998) hävdar att feedback är nödvändig för att företag ska kunna 
hantera sitt företags identitet på ett effektivt sätt. Företaget behöver tillförlitlig 
information, helst kontinuerligt om hur intressenterna uppfattar företaget för att kunna 
fatta välgrundade beslut angående sin kommunikation. Denna feedback kan samlas in 
från de anställda som regelbundet interagerar med kunderna. Informationen kan sedan 
användas för att göra nödvändiga förändringar i företagets kommunikationsmetoder 
och budskap. 

Gray och Balmer (1998) föreslår samtidigt att någon sorts utomstående och 
genomgående imagestudie genomförs på en regelbunden basis. Denna skulle kunna 
innehålla en analys av företagets identitet samt image från intressenternas håll, samt 
en uppskattning av företagskommunikationens effektivitet. De rekommendationer 
som kan komma fram från en sådan undersökning skulle kunna vara allt ifrån mindre 
förändringar i kommunikation till större omformningar av företagets identitet, och till 
och med dess mål och filosofi.  

Modellen av Gray och Balmer (1998) illustrerar att företagsidentiteten genom 
företagskommunikation i form av en rad olika kommunikationskanaler skapar en 
företagsimage i intressenternas medvetande. Företaget utvecklar med tiden ett 
anseende hos sina intressenter. Det är ledningens ansvar att hantera företagets 
identitet och kommunikationssystem för att det ska utvecklas en positiv image som 
kunderna känner igen, något som leder till ett gott anseende (corporate reputation). 
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Detta blir då en strategisk fördel i dagens konkurrensutsatta situation. 

 

Identiteten är dock inte det enda som påverkar intressenternas image av företaget. Det 
finns även externa faktorer som företaget inte har kontroll över som kan påverka 
företagets image och företagets fördelar i jämförelse med dess konkurrenter. Exempel 
på detta kan vara den konkurrens som finns på marknaden. 
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Som vi har nämnt tidigare fokuserar vi på företagsidentitet, alltså hur företaget vill 
framstå för att beskriva Capgeminis identitet. Samtidigt har vi hävdat att det kan vara 
problematiskt att skilja företagsidentitet från organisationsidentitet, hur företaget 
uppfattar sig självt. 

Enligt Balmer och Greyser (2002) (se Cornelissen, Haslam & Balmer 2007) och 
Bhattacharya och Sen (2003) (se Cornelissen, Haslam & Balmer 2007) finns det ett 
samband mellan företagsidentiteten, organisationsidentiten och intressenternas image 
av företaget. Författarna ser företagsidentiteten som den projicerade imagen av 
företaget och organisationsidentitet som företagskulturen i företaget. 

Vi har valt att illustrera detta samband med modellen i Figur 2, baserad på Davies och 
Miles (1998). Modellen är modifierad med en cirkel som visar vilken fokus som är 
central i uppsatsen. 

! Företagsidentitet
! Hur företaget vill uppfattas

Företagskommunikation

Vad företaget gör

Konkurrens-
fördelar

Externa
faktorer

Figur 1: Förhållandet mellan företagsidentitet, företagsimage och företagsanseende (corporate reputation)
(Modell baserad på Gray och Balmer, 1998)
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Figur 2: Grundkomponenterna för att skapa ett gott företagsanseende (corporate reputation)
(Modifierad modell baserad på Davies och Miles, 1998)
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Davies och Miles (1998) ”triangelmodell” visar förutsättningarna för ett företag att 
skapa ett gott anseende. Företagsanseende är något som ofta blandas ihop med 
företagsimage, men skiljer sig genom att anseendet är något som byggs upp med tiden 
och är kopplat till intressenternas värderingar, medan image är något mer flyktigt 
(Chun, 2005).  

Ett företags utomstående intressenter kan skapa sig en image av företaget som är 
baserad på den image de har av de anställda (King, 1991). Chun (2005) hävdar att 
detta blir tydligt i många tjänsteföretag, där kunden upplever företaget genom de 
tjänster som utförs. Vidare skriver han att det inte är ovanligt att det finns gap mellan 
hur en intressent uppfattar ett företag och vad företaget genom sina mål och visioner 
utlovar till dem (Chun, 2005). 

Då vi fokuserar på företagsidentiteten och potentiella kunders image är det gapen 
mellan företagsidentitet och företagsimage som är av störst intresse för oss. Eftersom 
alla tre delar i modellen påverkar varandra blir det problematiskt att skilja 
företagsidentiteten och organisationsidentiteten från varandra. Vi har därför valt att 
utgå från företagsidentiteten, samtidigt som vi är medvetna om att den påverkas av 
organisationsidentiteten. 

Det bör finnas balans mellan organisationsidentitet, företagsidentitet och 
företagsimage. Om det finns gap mellan någon av dessa kan följden bland annat bli 
oengagerade anställda och missnöjda kunder (Cornelissen, Haslam & Balmer 2007). 
Gapen kommer även att påverka företagets anseende (Chun, 2005). Även Hatch och 
Schultz (2001) har liknande åsikt och hävdar att eventuella gap mellan image och 
vision, image och kultur eller mellan vision och kultur måste minskas om man vill 
bygga ett starkt företagsvarumärke. Vi hävdar därför att genom att minska gapen 
mellan de tre olika delarna skapas förutsättningar för Capgemini med att ut nå ut med 
sin identitet och bygga ett starkt anseende. 
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När vi har en bild av företagsidentiteten och företagsimagen går det enligt Ind (1992) 
att jämföra omgivningens uppfattning med hur företaget vill framstå. Detta ger 

! Företagsidentitet
! Hur företaget vill uppfattas
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! Hur företaget uppfattas

Företagskommunikation

Vad företaget gör

Konkurrens-
fördelar

Kan leda till

Externa
faktorer

Figur 1: Förhållandet mellan företagsidentitet, företagsimage och anseende
(Modifierad modell baserad på Gray och Balmer, 1998)
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Figur 2: Grundkomponenterna för att skapa ett gott företagsanseende (corporate reputation)
(Modifierad modell baserad på Davies och Miles, 1998)
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kunskap om vilka problem som kan finnas mellan dessa samt mål för eventuella 
åtgärder. Ett företag kan enligt Ind (1992) vara bättre på att kommunicera med vissa 
intressenter än med andra. Tre möjliga utfall av en sådan jämförelse är enligt Ind 
(1992): 

1) Image och företagsidentitet är i linje med varandra. Detta innebär att företaget 
har lyckats kommunicera sin position och sina strategier till intressenter på ett 
positivt sätt, vilket gör att imagen av företaget stödjer företagsstrategin. I detta 
fall behöver inte kommunikationsprocessen förändras. Istället bör företaget ta 
reda på om det sätt som identiteten framställs på begränsar den framtida 
tillväxten av företaget på något sätt. 
 

2) Imagen är ”bättre” än företagsidentiteten. Detta antyder att företaget lyckats 
kommunicera en önskvärd image, men att de inte lyckas hålla den positionen. 
Det kan antingen bero på att företaget inte riktigt har förstått sin identitet eller 
på grund av önsketänkande från intressentens sida. Det kan också bero på att 
imagen tidigare har varit positiv och att den fortsätter vara det trots att 
företaget inte lever upp till sin identitet. En positiv image kan i sig hålla uppe 
ett företag, men enbart kortsiktigt. Om detta är scenariot bör företaget fokusera 
på att lösa operationella problem före eventuella kommunikationsproblem. 
 

3) Företagsidentiteten är ”bättre” än eller skiljer sig från imagen. Detta är den 
vanligaste situationen enligt Ind (1992). Den kan inträffa om ett företag 
fokuserar mycket på hårda värden och glömmer mjuka värden som sin 
företagsimage. Även mjuka värden måste hanteras om ett företag ska kunna 
kommunicera sina värden till sina viktigaste intressenter anser Ind (1992). 
Lyckas de inte är det ett tecken på att kommunikationen brister. Detta scenario 
hör alltså ihop med hur kommunikationsprocessen fungerar. 

Ind (1992) hävdar att det i de flesta företag finns en kombination av 
kommunikationsproblem och operationella problem. Han exemplifierar detta med ett 
försäkringsbolag som har breddat sina tjänster till att omfatta finansiella tjänster. 
Kundernas såg trots detta fortfarande företaget som ett försäkringsbolag medan de 
anställda hade dålig medvetenhet om företagets aktiviteter. Vidare anser Ind (1992) 
att vi först måste förstå företagsidentiteten, det som gör företaget unikt och dess 
riktning, för att kunna avgöra om den image det har på ett rättvist sätt reflekterar 
företagets kärnvärden och dess mål. Hör problemet ihop med hur företaget är i 
realiteten är det operationella problem som bör lösas, eftersom det kan vara skadligt 
att förmedla en felaktig eller alltför positiv bild av organisationen. Hör problemen 
ihop med uppfattningar av företaget är det kommunikationen som bör förändras. Till 
skillnad mot företagsidentiteten är företagets image mer lättföränderlig och flyktig. 
Trots att det kan krävas mycket tid och ansträngning att förändra en image kan 
uppfattningen av företagsimagen förändras mycket snabbt (Ind, 1992). 
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I detta avsnitt presenteras de företag och personer vi har intervjuat, samt det empiriska 
material vi har samlat in från intervjuer och andra källor.  
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Visionen anser vi vara den mest grundläggande faktorn som påverkar företagets 
filosofi och målsättningar, och därigenom företagsidentiteten. Visionen styr i vilken 
riktning filosofin och målsättningarna formas.  

“Capgemini will lead the way by providing clients with insights and capabilities that 
boost their freedom to achieve superior results.” (www.se.capgemini.com, 1) 

Capgemini anser att deras kunder har begränsad frihet, då de har en pressad situation 
med höga krav från marknaden. Därför vill Capgemini dela med sig av sin egen 
frihet, som de får genom att inte vara beroende av varken mjukvaru- eller 
hårdvarutillverkare och genom sin entreprenörsanda, värderingar och kreativitet. 
Capgemini vill dela med sig av sin kunskap för att ge kunden frihet i sin verksamhet. I 
Capgeminis vision ingår att de vill ge sina kunder förutsättningar att själva klara av att 
styra verksamheten mot dess mål. 
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“Capgemini enables its clients to transform and perform through technologies.” 
(www.se.capgemini.com, 1) 

Capgemini vill med hjälp av teknik förenkla och effektivisera sina kunders 
verksamhet. Då kunderna befinner sig i en global värld, på en komplex marknad med 
snabba svängningar är det viktigt att kunna anpassa sig till förändrade villkor. Det är 
viktigt för Capgemini att de tjänster de utför passar in i kundernas verksamhet. 
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“Forty years on, our challenge is to maintain our momentum, while preserving our 
differences and the spark of innovation that enables us to work in an original way 
both together and with our clients.” (www.se.capgemini.com, 3))

I Capgeminis filosofi anser vi det vara centralt att de vill behålla sina grundläggande 
värderingar, samtidigt som utveckling och nyskapande eftersträvas. Detta anser de 
leda till ett unikt arbetssätt både inom organisationen och med företagets kunder. Att 
vilja behålla grundläggande värderingar och samtidigt utvecklas anser vi kan vara 
problematiskt, då det är två krafter som står i motsats till varandra.)

G?>?G)-./+&"(=7<,&</)
Capgemini anser att deras företagskultur präglas av mångfald, som de ser som en 
strategisk fördel. De försöker rekrytera kompetenta individer med mycket olika 
kulturella, geografiska och utbildningsmässiga bakgrunder. (www.se.capgemini.com, 
4) 
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Sju värdeord påstås sedan starten legat som grund för Capgemini. Dessa värdeord 
menar Capgemini påverkar hur de möter sina kunders behov samtidigt som de 
respekterar de föreskrifter som gäller i de länder där företaget bedriver verksamhet. På 
så sätt ska etiskt sunda värderingar främjas inom Capgemini och i deras samarbeten. 
(www.se.capgemini.com, 5). 

18$+=&5. Med detta menar Capgemini integritet, uppriktighet, hederskänsla och 
respekt för löften och utfästelser. Ärlighet är enligt Capgemini också att säga nej till 
att använda oärliga metoder för att vinna en affär eller speciella fördelar. 
 
B8,2$+==. Avser att Capgemini har en lust till att ta sig an utmaningar, att de tycker 
om att ta risker och att finner nöje i konkurrens.  

*/<=&. Capgemini hävdar att de har en vilja att ge människor och arbetslag ansvar. Det 
innebär för dem också en öppenhet mellan människor inom företaget och ett så fritt 
flöde av information som möjligt. 

-/++28#.  Oberoende och fördomsfrihet, är innebörden av detta värdeord för 
Capgemini. De menar att det innebär initiativrikedom och kreativitet tillsammans med 
tolerans och respekt för andra. 

*+"#)!;'/'&. Innebär laganda, vänskap och lojalitet, för Capgemini. Dessa anses 
nödvändiga i arbetet med kunderna. 

982+=&5. Definieras av Capgemini som motsatsen till att förställa sig, vara pretentiös, 
arrogant och skrytsam. Ödmjukhet innebär för dem att vara diskret, spontan och att 
lyssna på andra. 

-<$. Capgemini tycker att det ska vara kul att jobba hos och med dem. De är stolta 
över vad de åstadkommer och de mål de uppnår. 

(www.se.capgemini.com, 4) 
(www.se.capgemini.com, 5) 
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Mats Johansson är Team Manager på Capgemini och har tidigare jobbat på bland 
annat ABB och SAAB. Han tog sin examen i systemvetenskap från Växjö universitet. 
Tidigare har han bland annat arbetat som IT-chef. Hans arbetsroll är Practice Leader 
och kontorschef i Växjö. I hans roll som kontorschef ingår administrativa uppgifter. 
Practice Leader-rollen inkluderar att ta hand om personalen samtidigt som han själv är 
ute och konsultar en del.  

Magnus Nilsson är Practice Lead Telecom & Office Manager Karlskrona. I grund och 
botten är han utbildad till fritidspedagog, där han jobbade i fem år. Efter detta bytte 
han spår och har nu jobbat inom IT i tio år. Idag är Nilsson kontorsansvarig för 
Capgemini i Karlskrona där de har mellan 40 och 45 konsulter. Av dessa konsulter 
jobbar 30 stycken inom telekomsektorn och de är Nilsson personalansvarig för. 

Leif Grandell jobbar som Account Manager på Capgemini. Tidigare har Grandell 
bland annat jobbat på SAAB. Han läste en treårig filosofie kandidat inom IT på 



! ;> 

Linköpings universitet, samt företagsekonomi och matematik i ett år. Grandell har 
arbetat bland annat med projektledning och som platschef med personal- och 
försäljningsansvar på det svenska IT-konsultföretaget Programator som sedan köptes 
upp av Capgemini. Grandell har tillsammans med en kollega ansvar för försäljning i 
region sydost där de har relativt stor frihet att planera sin försäljning.  

Johan Sandström arbetar som Certified Senior Software Engineer. Sandström läste till 
dataingenjör på Kalmar högskola. Han har arbetat på Capgemini i tio år, som 
systemutvecklare men har på senare tid inriktat sig mot teknisk projektledning. Han 
jobbar främst inom telekom, mestadels med systemutveckling och teknisk 
projektledning.   
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Johansson beskriver Capgemini som ett stabilt företag med en bred kunskapsbas, de 
är bra på det mesta och kan utföra både små och stora projekt. Han lyfter även fram 
att de är tekniskt duktiga samt deras kunskaper inom management. Capgemini skiljer 
sig från sina konkurrenter genom sin storlek, då det enbart finns ett fåtal konkurrenter 
i liknande storleksklass. 

Nilsson väljer istället att beskriva företaget som att de är oerhört bra på att leverera 
resultat på utsatt tid och hålla en hög kvalité i sina tjänster. Han tillägger att de är 
kunniga när det kommer till att driva projekt och att de ofta ser mer nytta med sina 
lösningar än vad deras kunder till en början gör, samtidigt som de alltid försöker 
överträffa kundernas förväntningar. Capgeminis konsulter anser Nilsson särskiljer 
företaget från konkurrenterna. De har en noggrann anställningsprocess, vilket Nilsson 
hävdar märks genom att konsulterna vill mer än att bara utföra de dagliga uppgifterna, 
de utmanar kunden. Nilsson anser att kunderna ska känna att konsulterna driver på 
och vill hjälpa dem. 

Grandell ser Capgeminis globala egenskap som företagets främsta styrka, något som 
han anser uppskattas av många kunder. Detta då företaget speglar kundernas behov, 
kopplar behoven globalt och därmed kan följa koncerner över Europa och till och med 
längre ut i världen. Att de är globala ser han som en viktig konkurrensfördel mot 
lokala konkurrenter. Grandell kopplar detta till att de har ett heltäckande globalt 
tjänsteutbud inom både IT och management. Den globala dimensionen menar 
Grandell särskilt utmärker Capgemini på lokalt plan i Småland och Blekinge. Han 
anser att detta ger trygghet till kunden, då stora konsultföretag har helt andra 
möjligheter än små att hitta ersättare till sina konsulter om det skulle behövas. 
Globala konkurrenter som har en mindre verksamhet än Capgemini i Sverige kan 
ibland bli tvungna att hämta konsulter utanför landet, något som kan medföra att de 
kanske inte har lika god förståelse för kunden förklarar Grandell. 

Sandström lyfter fram att Capgeminis viktigaste egenskap är att kunden ska ha nytta 
av de tjänster som utförs. Genom att tänka långsiktigt, ha kundens lönsamhet i fokus 
och arbeta långsiktigt blir kunderna nöjda berättar Sandström. Det långsiktiga 
tänkandet innebär att de vill få kunden att vara stjärna, och inte slå sig på bröstet och 
visa vad de har utfört. När konsulter har arbetat en längre tid hos en kund får de ofta 
en ansvarskänsla för kunden, vilket gör att de är beredda att ställa upp och jobba extra 
om det skulle behövas förklarar Sandström. Han beskriver också Capgemini som 
mycket flexibla, att de alltid vill vara öppna för dialog och lösa kundens problem. En 
öppen kommunikation är ett annat kännetecken för Capgemini enligt Sandström. 



! ;% 

Företaget har inga hemligheter och delar med sig av sin kunskap förklarar han. Det 
ger kunden trygghet, får dem att känna att de kan hantera de lösningar Capgemini 
byggt åt dem. Samarbete är därför också något utmärkande för företaget anser 
Sandström. De har målsättningen att lära upp kunden, då det är kundens system det 
handlar om. Ödmjukhet är också något han anser kännetecknar företaget. De ser inte 
ner på några kunder och försöker att ställa upp så ofta de kan. 
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Capgemini har enligt Johansson sju värdeord som företaget ska stå för, bland annat 
”honesty”, ”boldness”, ”trust” och ”freedom”.)

Nilsson beskriver Capgeminis företagskultur som mycket positiv. De ser sig själva 
som kunniga och vill samtidigt vara lite tuffare än andra genom att vilja mer. Just 
tuffheten, att våga utmana kunden även om den kanske upplever det som ”lite otäckt” 
kännetecknar Capgemini anser Nilsson. 

Att leverera på utsatt tid beskriver Grandell som Capgeminis främsta prioritering. Han 
berättar att de hellre gör avkall på innehållet än att riskera att inte bli klara i tid. Att 
hålla hög kvalité genom att bygga system som fungerar korrekt, vilket säkerställs 
genom ordentliga tester, är något annat som värderas högt inom företaget enligt 
Grandell. Kvalitén yttrar sig också genom att deras tjänster är beprövade och 
genomtänkta. Om de har utfört ett mycket bra uppdrag hos en kund paketeras 
lösningen och blir en generisk tjänst som kan säljas runt om i världen. 

Kvalité och att leverera i tid är något som även Sandström betonar, samt att stå upp 
för det som utlovas till kunderna. Om företaget lovar något som i slutändan leder till 
att Capgemini går med förlust slutför de arbetet ändå, förklarar Sandström. Han 
tillägger att det viktigt att stå för vad de säger och framför allt att kunna leverera 
lösningar som håller långsiktigt. De använder sig hellre av ordentligt beprövade 
metoder än den absolut senaste tekniken som riskerar att behöva göras om oftare. 
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Capgemini ligger på samma prisnivå som sina konkurrenter anser Johansson. Då 
priskonkurrensen är hård måste man ligga på ungefär samma nivå som de andra för 
att vinna affärer, förklarar han. Sedan finns det alltid ”småspelare” på olika orter som 
ligger på lägre prisnivåer.)

Nilsson anser att Capgemini är lite dyrare än sina konkurrenter, vilket han också 
tycker att de ska vara. Han anser att den något högre prisnivån motiveras av deras 
breda kunskap inom olika verksamheter, tekniska områden, management, processer 
och andra delar. Detta medför att de är dyrare än vissa konkurrenter, men han 
tillägger samtidigt att det finns konkurrenter med motsvarande priser. Nilsson kopplar 
värdeskapande till kvalité. Kvalité innebär att Capgemini ska tillföra ett värde till sina 
kunder eller med andra ord nytta, exempelvis genom kostnadsbesparingar. Kunden 
ska också tydligt kunna se vad Capgeminis tjänster tillför dem. 

Vi är inte billigast men vill däremot vara bäst förklarar Grandell. Han anser att 
Capgemini ligger på ungefär samma prisnivå som andra globala spelare, som IBM:s 
konsultningsdel eller Accenture, men ofta högre än lokala och nationella IT-
konsultföretag. Grandell lyfter därför fram betydelsen av inte bara se på priset utan 
vad kunden får i slutändan.  Han tillägger att det är enklare att få fram detta budskap 
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till den privata sektorn och industrin än till kommuner och landsting som är mer 
priskänsliga. 

Sandström medger att han inte känner till exakt hur de ligger till prismässigt. Han vet 
däremot att det i Karlskrona finns både billigare och dyrare aktörer än Capgemini, och 
att de troligtvis ligger på genomsnittlig nivå där. Då Capgemini arbetar med ramavtal 
för större kunder, som pressar ner priserna förklarar han att det är svårt att ange den 
generella prisnivån. 
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Capgeminis organisation är ”rätt så decentraliserad” hävdar Johansson. Mycket 
ansvar förmedlas på de som är ”practice leader” och de grupper dessa har. Capgemini 
hade tidigare fem affärsområden och nu har de tre stycken berättar Johansson. Under 
varje affärsområde finns det några stycken så kallade ”skills”, och under dessa finns 
det flera ”practisar”. Johansson anser därför att Capgemini är en relativt platt 
organisation.)

Nilsson beskriver Capgemini som en i grund och botten traditionell organisation, men 
tillägger att de har ett oerhört delegerat ansvar både på chefsnivå och bland 
medarbetarna. Han tillägger att Capgemini tror på ett modernt ledarskap där 
medarbetarna växer genom att de känner att de har förtroende, och att de kan hantera 
områden som officiellt kan ligga på någon annans ansvar. 

Grandell förklarar att han ibland kan uppleva organisationen som något för 
centralstyrd från Paris, som kommer med olika direktiv. Samtidigt är uppföljningen 
av direktiven inte ”hundraprocentig” vilket gör att direktiven inte måste följas helt 
och hållet. Grandell ser det samtidigt som problematiskt att direktiv och påbud från 
Paris inte alltid passar in på den svenska marknaden. Han tilläger dock att de har en 
viss frihet på lokal nivå, så länge goda siffror genereras åt högsta ledningen. 

Sandström tar upp att Capgemini i botten är franskt, vilket till viss del genomsyrar 
organisationen även i Karlskrona där han är verksam. Organisationen är toppstyrd 
från Paris, varifrån direktiven som de måste rätta sig efter kommer. På det lokala 
planet finns det dock vissa möjligheter att styra organisationen anser han. Då det finns 
skillnader på marknaden i Stockholm, Kalmar och Karlskrona finns relativt stora 
möjligheter att vara flexibel i hur de arbetar. Företagets VD i Stockholm har mycket 
att säga till om, men enligt Sandströms uppfattning tycks de lokala cheferna ha 
relativt stor frihet att styra verksamheten så att det passar lokala kunder. 
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Capgeminis franska ursprung anser Johansson har en självklar påverkan på företaget. 
Han förklarar det med att stora internationella företag har vissa regelverk kring bland 
annat avtal, som kunderna kan uppleva som besvärliga. Ursprunget kan enligt 
Johansson även påverka genom att de får många färdiga koncept från Frankrike som 
de måste använda sig av. Då Capgemini har sitt huvudkontor i Paris rapporterar de 
dit. Att det sitter fransmän i ledningen hävdar han också sätter sin prägel på företaget, 
men han anser att detta mest påverkar Sverige-ledningen.)

Nilsson är osäker på om han anser att företagets ursprung har någon påverkan. 
Däremot tycker han att företaget har en mycket tydlig styrning från Frankrike när det 
kommer till vilken image och vilka karaktärsdrag företaget ska ha. Om det sedan är 
franskt eller inte har han svårt att uttala sig om. 
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Grandell är övertygad om att det franska ursprunget påverkar företaget. Det yttrar sig 
genom ett att arbetssättet kan upplevas som något byråkratiskt och för omständigt för 
svenskar, som han upplever ibland vill att saker och ting ska gå snabbare. 

Sandström påtalar att det franska ursprunget absolut påverkar företaget, men tillägger 
att han på lokal nivå i Karlskrona mycket sällan märker av att företaget är franskt. 
Han anser dock att det märks av på högre nivå i företaget. Sandström har 
uppfattningen att det är mycket hierarkiskt i Frankrike, exempelvis att de anställda 
står upp och skakar hand med chefen varje morgon. Hierarkin anser han bland annat 
märks av på e-mail från styrelsen i Paris, som ger intrycket att ”nu talar styrelsen, sitt 
rak i ryggen”. 
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Johansson tror inte att de företag Capgemini förvärvat har påverkat företagets 
identitet. Han anser tvärtom att de företag som förvärvats har påverkats mycket starkt 
av Capgemini. Detta då företaget trots sin storlek har gemensamma och väl 
tillrättalagda processer och metoder, vilket han anser vara en del av deras franska arv. 
När ett nytt företag tas in i Capgeminis struktur så formas det snabbt om.)

Nilsson är av liknande åsikt. Han anser att Capgemini och Frankrike står något starkt, 
samt att det arbetas kontinuerligt för att behålla detta, vilket gör att förvärven har liten 
påverkan på företagets identitet.  

Grandell tar upp förvärven på 90-talet, då de köpte upp nordiska Programator och 
bolag runt om i Europa, och har uppfattningen att det kan ha funnits svårigheter att 
behålla företagets identitet. Samtidigt tillägger han att inte så många förvärv har skett 
under de senaste tio åren. Grandell förklarar också att bolag har köpts i Indien, och att 
många har rekryterats dit. Capgemini har idag 20 000 anställda i Indien. 

Sandström har ingen konkret uppfattning om förvärvens effekt. Det förvärv han har 
varit inblandad i var när de köpte upp ABB i Växjö. För de anställda på ABB var det 
som att börja jobba på ett nytt företag med nya regler, förklarar han. 
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Johansson anser att Capgeminis företagskultur varierar något inom företaget. I och 
med att det är stort skiljer sig ålderstrukturen och rutinerna på olika orter, något han 
tror är vanligt inom stora företag. Individuella initiativ kommer alltid att påverka 
företagskulturen hävdar Johansson. Att alla på företaget är rekryterade i samma 
process anser Johansson bidrar till att de anställda liknar varandra 
personlighetsmässigt.)

Nilsson beskriver företagskulturen som ”väldigt, väldigt, öppen”. Vare sig man är 
medarbetare, chef, högre chef eller VD så är alla ”nere på golvet” berättar han, och 
förklarar att alla egentligen ser sig som konsulter med olika roller inom företaget. 
Samtidigt tillägger han att de på Capgemini har ”jävligt kul helt enkelt”. 

Grandells första tanke om företagskulturen är att Capgemini är ett franskt företag. En 
följd av detta anser han vara att fransmännen kan vara något omständiga och 
byråkratiska. De bestämmer saker på centralt håll som de tror ska passa förhållandena 
i Småland. Ibland kan han uppleva att det är lite för mycket centralstyrt. Samtidigt 
medger han att direktiven stämmer relativt bra in på marknaden men att det kan finnas 
fall där det absolut inte passar för deras kunder i sydostregionen.  Proffsighet är ett 
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annat kännetecken i Capgeminis företagskultur anser Grandell, och beskriver det som 
en kultur inom företaget som innebär de inte är billigast, men att de ska vara bäst. 
Med bäst menar han att de ska hålla vad de lovar, både när det gäller leveranstider och 
kvalité på tjänsterna.  Kvalitén är något företaget mäter med hjälp av bland annat 
enkäter på de projekt som utförs. Om kvalitétsnivån inte uppfyller vissa kriterier 
genomförs noggranna analyser för att ta reda på orsaken förklarar Grandell. 
Gemensamma arbetssätt och metoder präglar också företagskultur enligt Grandell. 
Detta förenklar kommunikationen inom företaget och utanför Sverige, vilket han 
upplever som positivt. 

Sandström betonar att företagskulturen påverkas av företagets storlek, och att 
Capgemini Sverige är en liten del av företaget i stort. Han upplever att de anställda 
har frihet att kunna jobba med det de vill och var de vill. Det är upp till var och en av 
de anställda att bestämma hur mycket de vill kompetensutvecklas förklarar han. De 
anställda har stor frihet att vidareutbilda sig så länge utbildningen är relevant för 
kunduppdraget eller gör det möjligt för dem att ta nya uppdrag. Capgeminis platta 
organisation anser han bidrar till en god stämning både på företaget och ute hos 
kunderna. 
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I denna del presenteras den image varje potentiell kund har av Capgemini. Vi vill 
understryka att den image som presenteras här är baserad på intervjupersonernas egna 
uppfattningar och behöver inte nödvändigtvis representera hela företagets samlade 
image av Capgemini. Intervjupersonerna är dock strategiskt utvalda nyckelpersoner 
med centrala roller inom företagens IT-verksamhet, vilket gör att just deras image av 
Capgemini blir värdefull.)
!
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Intervjuperson: IT Manager, Solveig Carlsson 
Antal anställda, 2008-12: 549 
Omsättning(TKR), 2008-12: 1 617 126 
 
Electrolux Laundry Systems tillhör the Electrolux Group som totalt har mer än 50 000 
anställda. Electrolux Laundry Systems är en världsledande tillverkare av professionell 
tvättutrustning. De har ett brett urval av tvättutrustning för professionellt bruk och tar 
fram lösningar till bland annat tvättstugor i flerbostadshus, hotell och äldrevård. 
(www.laundrysystems.electrolux.se) När det gäller affärssystemet körs alla deras 
bolag i deras affärssystem i Ljungby. Electrolux PC:s, servers, LAN i Sverige, 
Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Österrike och Thailand hanteras från Ljungby, 
där intervjun har utförts. Solveig Carlsson har fått sin formella utbildning genom 
företaget. Hon har varit anställd på Electrolux i 31 år. Hon har i 15 år arbetat med IT 
och är sedan 10 år tillbaka IT Manager. 

Electrolux Laundry Systems i Ljungby är ett av de större företagen vi har varit i 
kontakt med. Med tanke på att både Electrolux och Capgemini är stora globala företag 
förväntade vi oss att företaget skulle ha en god kännedom om Capgemini. 



! ;$ 

Det visade sig dock att Electrolux enbart känner igen Capgeminis företagsnamn, att 
de är mycket stora och att det är ett konsultföretag. De har ingen uppfattning om 
vilken kompetens Capgemini besitter och beskriver företaget som ett ”väldigt oskrivet 
blad” (S. Carlsson, 2010-04-27). Deras bild av Capgemini medför att det inte utgör 
ett förstahandsval när det kommer till att välja tjänsteleverantörer. Samtidigt 
framkommer att de inte köper in stora projekt, vilket är en förklaring till att de inte har 
några formella rutiner för upphandlingar.  
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Intervjuperson: Ekonomichef, Håkan Erlandsson 
Antal anställda, 2008-12: 376 
Omsättning(TKR), 2008-12: 809 610 
 
Enertech AB hör till Enertech Group som är en av de ledande koncernerna i Europa 
inom värmeteknologi. I företaget ingår bolagen Bentone, CTC och Osby Parca som 
tillverkar och utvecklar brännare, värmepannor och värmepumpar (www.enertech.se). 
Håkan Erlandsson är utbildad till civilekonom. Han började arbeta på Enertech efter 
sin examen 1989. Han är idag ekonomichef, vars arbetsuppgift inkluderar ansvar för 
administration, ekonomi, IT och personal. 

Den image av Capgemini som finns hos Enertech är att det är en stor leverantör, med 
hög kompetens inom olika områden. Rätt kompetens och lokal närvaro är av 
avgörande betydelse för Enertech. Med lokal närvaro menar Enertech företag som 
befinner sig inom en radie på tjugo mil. Enertech anser att de inte känner till 
Capgeminis verksamhetsområden i detalj men lyfter samtidigt fram att Capgemini har 
mycket hög kompetens inom bland annat processbeskrivningar, kravspecifikationer, 
utveckla stöd för processer i företaget och att leverera affärsnytta. De tror däremot att 
Capgemini inte har kompetens att lösa alla deras problem: ”de kan inte hjälpa oss 
med allt, det kan det de inte, det tror jag inte.” (H. Erlandsson, 2010-04-27). 

Enertechs uppfattning är att Capgemini inte bara har fokus på IT utan också ser till 
affärsnytta, att utveckla företaget totalt sett. De anser att Capgemini ”har ett 
affärsmässigt förhållningssätt och inte bara är några IT-personer” (H. Erlandsson, 
2010-04-27). 

Vidare är Enertechs uppfattning att Capgemini inte har särskilt bred kompetens inom 
Enertechs lokala region. Enertech kräver i synnerhet kompetens inom de specifika 
affärssystem som Enertech använder sig av, samt inom infrastruktur och service. 
Denna typ av kunskap anser de att Capgemini inte har.  
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Intervjuperson: IT-ansvarig, Anonym 
Antal anställda, 2008-12: cirka: 1000 
Omsättning (TKR), 2008-12: cirka: 1 000 000   
 
Företaget har haft som krav att få vara helt anonyma för att ställa upp och bidra till 
vår uppsats. Därför gör vi ingen presentation av företagets verksamhet. 
Intervjupersonen har en fyrårig teknisk gymnasial utbildning samt 120 poäng 
ekonomi eftergymnasialt. Sedan 15 år tillbaka är intervjupersonen ansvarig för IT-
miljön på Företag X. 
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Företag X uppfattar Capgemini som ett renodlat konsultföretag som arbetar med 
affärssystem, ekonomi och liknande typer av back office. Däremot är han inte säker 
på hur aktuell denna bild är. Intervjupersonens bild av Capgemini är baserad på 
gammal information och han tycker att Capgemini var mer synliga för tio-femton år 
sedan. Hans bild av Capgemini är det är ett ”ett gäng femtioåriga farbröder som är 
duktiga på att göra vissa speciella tyngre grejer” (Anonym, 2010-05-04). 

Intervjupersonen upplever även att Capgemini arbetar med stora projekt och att det är 
den typen av mer omfattande projekt de är duktiga på. Själva efterfrågar Företag X 
mindre omfattande projekt som sträcker sig över ett fåtal dagar, medan de uppfattar 
att Capgemini arbetar med större projekt där stora insatser krävs. 

Han anser dessutom att de kräver att beställningar, kravspecifikationer och annat 
skrivs på ett visst sätt, vilket inte passar med Företag X arbetssätt. Intervjupersonen 
anser att Capgemini har en företagskultur som gör att det ”inte är helt enkelt att gå till 
dem att handla” (Anonym, 2010-05-04). Intervjupersonen har varken använt sig av 
Capgeminis tjänster, varit i kontakt med någon som utnyttjat dem eller sett något 
resultat av vad de har gjort. På grund av detta anser han sig ha en för dålig bild av 
Capgemini för att kunna koppla några ytterligare egenskaper till Capgemini. 
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Intervjuperson: Ekonomichef, Frank Andersson 
Antal anställda, 2009-12: 179  
Omsättning (TKR): 1 100 000 
 
Kalmar Lantmän är en ekonomisk förening med huvuduppgiften att tillhandahålla 
sina medlemmar, cirka 2000 lantbrukare lantbruksutrustning, samt lagra, förädla och 
sälja det som producerats från lantbruket. Verksamheten är koncentrerad till Kalmar 
(www.kalmarlantman.se). Frank Andersson har arbetat på Kalmar Lantmän sedan 
1999 där han är ekonomichef med ansvar för ekonomi och IT. Utöver detta sitter han 
också i ledningsgruppen. 

Den image Kalmar Lantmän har av Capgemini är att de är ett finansbolag, att de 
hjälper till med finansieringar. Detta är också den enda bild han har av dem.  

Kalmar Lantmän har ingen klar uppfattning av Capgemini. De tror att Capgemini har 
en verksamhet med dotterbolag kopplade till företaget Comactivity, som enligt vår 
kännedom inte har någon anknytning till Capgemini. Kalmar Lantmän ser inte att 
Capgemini har någon anknytning till IT-branschen, utan kopplar dem istället till 
finansbranschen. 
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Intervjuperson: Verksamhetsutvecklare, Ulrika Fagerström 
Antal anställda, 2008-12: 88 
Omsättning (TKR), 2008-12: 206 257 
 
Liljeholmens är Sveriges ledande leverantör av levande ljus, med en historia som 
sträcker sig till 1839. Företaget är en del av en svenskägd europeisk ljuskoncern med 
företag i Sverige, Danmark, Tyskland och Portugal (www.liljeholmens.se). Ulrika 
Fagerström har arbetat på Liljeholmens sedan sju år tillbaka. De två senaste åren har 
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hon arbetat som verksamhetsutvecklare, som innebär att initiera och driva 
förbättringsprojekt. 

Liljeholmens är bekanta med Capgeminis namn. De tror att det är ett stort globalt 
företag men känner inte till hur stort, och anser de ”lyckas marknadsföra sig som att 
de har stor kompetens att de finns på många olika håll i världen” (U. Fagerström, 
2010-04-26). 
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Intervjuperson: Manager Software & IT, Gordon Sjöqvist 
Antal anställda, 2009-02: 757 
Omsättning (TKR) 2009-02: 1 823 219   

Motoman är en division inom Yaskawa Electric Corporation och är en världsledande 
robottillverkare som har över 200 000 robotar installerade över världen. Motoman har 
ett stort utbud av robotar, bland annat inom bågsvetsning, palletering och 
punktsvetsning. (www.motoman.eu) Motoman Sverige har tidigare varit huvudkontor 
i Europa och har därför fortfarande ansvar för stora delar av IT-infrastukturen i den 
europeiska organisationen. Gordon Sjöqvist är relativt nyanställd på Motoman där han 
har titeln Manager Software & IT. I hans arbetsroll är han IT-chef över drift och 
leverans av IT-tjänster. Han är också ansvarig för företagets software development-
avdelning som arbetar med mjukvaruutveckling till deras egen utrustning. Gordon är 
också ansvarig för att driva verksamhetsutvecklingen inom företaget. 
 
Vi anser att Motoman har god kännedom om Capgemini. Intervjupersonen har inte 
någon direkt erfarenhet av Capgemini, men har haft en viss kontakt med dem. Utifrån 
denna kontakt har intervjupersonen skapat sig bilden av Capgemini som duktiga och 
professionella 

Motoman ser Capgemini som ett stort och professionellt konsultföretag i den dyrare 
kategorin, som är något omständiga att arbeta med men som skulle kunna tillför högt 
värde till företaget. 
 
Motoman uppfattar Capgemini som stora. För Motoman innebär det att de kan många 
branscher och finns på många platser. Capgeminis storleken har också fördelen att det 
finns mer kompetens, samtidigt som den medför ett högre pris enligt Motoman. 

Priset används av Motoman som ett sätt att kategorisera leverantörer av 
konsulttjänster. De jämför Capgemini med andra IT-konsultföretag som de anser ligga 
i samma prisklass, vilka hamnar i den övre delen av prisskalan. Skälet till att 
Motoman ser Capgemini som dyra är att Motoman traditionellt sett är vana vid att 
göra mycket själva, och att de hittills har sökt sig till billigare konsultföretag. Detta 
anser vi vara skälet till att Capgemini uppfattas som dyra av Motoman. Det är dock 
inte hela sanningen då Motoman samtidigt är övertygade om att Capgemini skulle 
kunna tillföra stort värde till Motoman. De utesluter därför inte ett framtida 
samarbete, och är positiva till en dialog med Capgemini. 

När det kommer till värde är Motomans uppfattning att Capgeminis tjänster medför 
stort värde till kunden och att de har processer som säkerställer att värde tillförs. Som 
kund till Capgemini anser Motoman att nytta tillförs eftersom Capgemini är bekanta 
med många branscher. 
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Motoman upplever även att Capgemini skulle kunna vara för omständiga för 
Motoman att arbeta med, och att det inte skulle vara värt att samarbeta på grund av 
detta. De tror att de processer och projektmodeller som Capgemini använder sig av 
kan vara för tidskrävande för att passa Motoman. Dock poängteras att denna åsikt är 
en fördom som inte nödvändigtvis behöver vara sann. 

Capgeminini ses även som professionella av Motoman. Med detta menas dels att 
Capgemini säkerställer vad kunden ber om. Med professionelitet syftar Motoman 
även på att Capgemini upplevs ha välutbildade konsulter: ”Det är inget snack om 
saken, det är ett professionellt företag, och vem vet kanske blir det en leverantör till 
oss så småningom” (G. Sjöqvist, 2010-05-07). 

Motoman liknar Capgemini vid IBM, ”det är kostym, det är slips, välpolerade 
personer” (G. Sjöqvist, 2010-05-07), de är välutbildade och kompetenta. 
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Intervjuperson: IS/IT Manager, Peter Magnusson 
Antal anställda, 2008-12: 903 
Omsättning (TKR), 2008-12: 2 163 848 

Nibe Aktiebolag är Nordens största tillverkare av villavärmeprodukter och är 
marknadsledande i norra Europa inom varmvattenberedare och värmepumpar 
(www.nibe.se). Peter Magnusson har studerat systemvetenskap och började arbeta på 
Nibe 2005. Han blev ansvarig för Nibes informationssystem 2008 och hösten 2009 
tog han också över IT ansvaret. Peter arbetar idag som IS/IT Manager.  

Med en omsättning på närmare två miljarder och tusen anställda är Nibe ett av de 
större företagen vi har varit i kontakt med. Företagets historia sträcker sig till slutet av 
1940-talet. Vi anser att Nibe i högsta grad är ett företag som bör känna till Capgemini, 
med anledning av sin storlek och internationalitet. 

Utifrån vår intervju med Nibe kan vi konstatera att de precis som majoriteten av våra 
intervjuade företag känner till att Capgemini är stora, till och med mycket stora. Nibe 
har inte någon direkt erfarenhet av Capgemini, utan bilden av dem är grundad på åtta 
år gammal information från en bekant som tidigare har arbetat där. 
 
Nibes image av Capgemini är att de framför allt är stora och professionella, men 
samtidigt självsäkra och diskreta. Även den franska anknytningen lyfts fram. 
Självsäkerheten och att Capgemini uppfattas som diskreta grundar sig sig i att de 
uppfattas hålla en låg profil samtidigt som de vet vad de kan, att de är ”professionellt 
hemliga” (P. Magnusson, 2010-04-27). Nibe har som målsättning att bete sig 
professionellt och schysst mot sina kunder och leverantörer och kräver därför samma 
egenskaper av eventuella konsulttjänsteleverantörer. Professionalitet kan ha olika 
mening för olika företag eller personer. Vår tolkning är att det i Nibes fall innebär en 
kombination av personlig kontakt, långsiktigt tänkande och kunskapsbidrag. Dessa 
olika delar redogörs nedanför. 

Ett skäl till att Nibe väljer att köpa in konsulttjänster är att de är beroende av kunskap 
utifrån, så att ”man inte snöar in här i Markaryd” (P. Magnusson, 2010-04-27). De 
anser att det är svårt att själva hålla sig uppdaterade på utvecklingen inom alla 
områden. Vi kan därför konstatera att Nibe förväntar sig att hela tiden få in ny 
kunskap från sina IT-tjänsteleverantörer. Nibe anser sig ha för dålig bild av 
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Capgemini för att kunna avgöra hur väl de kan tillmötesgå deras krav på IT-
konsulttjänster. När det kommer till applikationskunnande har de uppfattningen att 
Capgemini saknar rätt kompetens för Nibe. De anser att Capgemini inte har något 
intresse av att specialisera på just de produkter som Nibe använder sig av. Däremot 
uppfattas Capgemini som kompetenta när det kommer till generell konsultning inom 
IT, exempelvis inom business process management. Hans uppfattning är att 
Capgemini ”säkert har en flock konsulter” (P. Magnusson, 2010-04-27) som kan 
hjälpa dem. Nibe kräver samtidigt att konsulterna dokumenterar det de gör, för att 
kunskapen inte endast ska finnas hos konsulten själv. Trots att Nibe upplever 
dokumentationen som omständig anser de fördelarna överväger nackdelarna. 

Nibe nämner ett annat konsultföretag, Acando, som de beskriver som professionella 
eftersom de lyssnar mycket på kunden. I likhet med detta poängterar Gadde (2007)  
betydelsen av att leverantörsrelationer hålls levande, och han nämner bland annat 
ärlighet mellan parterna som en viktig ingrediens för en god relation. 

Nibe arbetar i huvudsak långsiktigt med sina IT-tjänsteleverantörer. De anser sig inte 
vara är ute efter att tjäna snabba pengar genom sina kunder, utan ha ett långsiktigt och 
fungerade förhållande. Detta förväntar de sig även från sina IT-tjänsteleverantörer. 

Nibe associerar Capgemini med Frankrike, vilket upplevs som en negativ egenskap. 
Det franska arbetsklimatet upplevs som hierarkiskt och med en speciell attityd. Med 
hierarkiskt menas att cheferna har mycket makt och att de anställda är rädda att göra 
fel. Med attityd syftar Nibe på att fransmän i arbetslivet kan upplevas som arroganta, 
och att det finns en risk för att detta kan smitta av sig på ledarskapet i bolag med 
fransk anknytning. Capgeminis franska anknytning medför att intervjupersonen skulle 
bli lite mer försiktig, eller som han uttrycker det: ”det skulle göra att jag drar öronen 
åt mig litegrann” (P. Magnusson, 2010-04-27).  

Capgemini upplevs också som stora; ”det första som kommer till mig är stora, mycket 
stora” (P. Magnusson, 2010-04-27). Inom de områden som Capgemini skulle kunna 
komplettera Nibes befintliga tjänsteleverantör är Capgeminis storlek inte något 
positivt. Nibe har åsikten att deras företag skulle få för lite uppmärksamhet vid ett 
eventuellt samarbete på grund av att de upplever sig vara ett mindre företag. De tror 
inte heller att Capgemini skulle vara intresserade av att sälja mindre omfattande 
projekt på några veckor, utan projekt i större skala. Nibe använder sig idag redan av 
en stor leverantör av IT-konsulttjänster och ser därför ingen anledning att ta in ännu 
en stor leverantör.  
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Intervjuperson: Administration Manager, Eric Pehrsson 
Antal anställda, 2008-12: 168 
Omsättning (TKR), 2008-12: 382 366 
 
Norden Machinery är världens ledande tillverkare av tubfyllningsmaskiner. Företaget 
beskriver sig som ett medelstort företag och har kunder utspridda över hela världen. I 
2004 blev Norden Machinery en del av Sirius Machinery Group 
(www.nordenmachinery.com). Eric Pehrsson har jobbat på Norden Machinery sedan 
1983. Han är administrativ chef och ansvarar bland annat för Norden Machinerys 
ekonomi, IT och personal. 
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Norden Machinery kan vi betrakta som ett stort företag med sin omsättning på 
närmare 400 miljoner och strax under 200 anställda. Framför allt är de en stor aktör 
internationellt sett, med världsledande ställning inom sitt kompetensområde. På grund 
av sin storlek, höga teknikintensitet och internationella prägel anser vi det vara en 
viktig potentiell kund till Capgemini. Som intervjuerna har visat har Norden 
Machinery en tydlig bild av Capgemini. 

Vi kan konstatera att Norden Machinerys image av Capgemini är att de är mycket 
stora, trögarbetade, franska och håller höga priser. De anser att Capgemini arbetar 
med stora bolag inom telekom och att de ”inte är intresserade av små skruttföretag i 
Kalmar” (E. Pehrsson, 2010-04-26). Capgemini uppfattas samtidigt inte vara en 
tjänsteleverantör som kan hjälpa Norden Machinery. Utifrån den begränsade kontakt 
Norden Machinery haft med Capgemini har de fått uppfattningen att de levererar 
tjänster till stora telekomföretag i Karlskrona.  

De egenskaper som Norden Machinery associerar med Capgeminis storlek är att de är 
trögarbetade och omständiga. Norden Machinery drar en parallell mellan stora 
konsultbolag och stora projekt som tar tid att sätta igång. Detta kan vi påstå eftersom 
de har en liknande uppfattning om ett annat stort konsultbolag. Detta antyder att det är 
storleken i sig som ger upphov till uppfattningen av stora konsultbolag som 
trögarbetade och omständiga att arbeta med. Vi kan också uttrycka det som att ett en 
tidigare erfarenhet med andra stora konsultföretag har format Norden Machinerys 
image Capgemini, trots att de aldrig ens har samarbetat med varandra. 

Ett krav som Norden Machinery ställer på sina konsulttjänsteleverantörer är att 
problem som uppstår kan lösas snabbt. Norden Machinery har tidigare erfarenhet av 
HP, som de upplever kunna erbjuda snabbare problemlösning än exempelvis IBM. 
Norden Machinery vill att ett konsultföretag exempelvis ska kunna komma in och 
hjälpa till två dagar utan att de behöver förbinda sig till flera månader långa projekt. 
De anser att Capgemini inte är lämpliga att anlita för kortare projekt som ska gå 
snabbt. 

Vi tolkar detta som att Norden Machinery uppfattar att Capgeminis arbetssätt skiljer 
sig från deras allt för mycket. Medan Capgemini uppfattas arbeta i långa projekt, som 
tar tid att starta upp anser Norden Machinery av deras behov av IT-tjänster utgörs av 
mindre och kortare projekt. Norden Machinery har uppfattningen att Capgemini 
jobbar efter en ”stel projektmodell” som de strikt måste följa.  
 
Ett högt pris är annan egenskap Norden Machinery förknippar med Capgemini. Priset 
för inköpta tjänster är en mycket viktig faktor för företaget, och de poängterar att 
inköpta tjänster gärna får vara så billiga som möjligt, men att de samtidigt måste 
tillföra värde. Detta innebär enligt vår mening att Capgemini uppfattas kosta mer än 
vad de tillför, eller att de är dyra i förhållande till vad de tillför. 

Norden Machinery uppfattar trots det som har framkommit hittills att Capgemini är 
mycket duktiga och kompetenta och att de sannolikt skulle kunna lösa en del problem 
hos Norden Machinery. En fördel de ser med stora organisationer är att de har en god 
dokumentation av vad de har gjort, vilket exempelvis gör att kunskapen inte 
försvinner om en konsult slutar. 
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Intervjuperson: IT-ansvarig(deltid), Dante Erickzon 
Antal anställda, 2008-12: 79 
Omsättning (TKR), 2008-12: 115 634 

Ogo tillhör Prestando Group och är en underleverantör inom främst bilindustrin. De 
arbetar bland annat med laserskärning, svetsning och montering. Företaget har 79 
anställda (www.prestando.se). Dante Erickzon är IT-ansvarig på deltid. Han tar främst 
hand om enklare IT-problem och tar frågan vidare när det handlar om mer 
komplicerade problem. Utöver IT arbetar Dante bland annat med orderbehandling och 
sitter i ledningsgruppen.  

Ogo har ingen erfarenhet eller uppfattning av Capgemini.  
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Intervjuperson: Platschef, Johan Andersson 
Antal anställda, 2008-12: 45 
Omsättning (TKR), 2008-12: 69 534 

Oskarshamnsvarvet är ett fartygsvarv för reparation, ombyggnad av fartyg och 
legotillverkning. Företaget grundades 1863 och har sedan dess bygg, reparerat och 
underhållit omfattande delar av den svenska kustflottan (www.oskarshamnsvarvet.se). 
Johan Andersson är platschef för Oskarshamnsvarvet och har arbetat där i ett och ett 
halvt år. I hans arbetsuppgift ingår ett övergripande ansvar för ekonomi, planering, 
kunder, reklam, egentligen allting som han själv utrycker det. 

Oskarshamnsvarvet känner enbart till Capgeminis företagsnamn, och det ger inte 
upphov till några närmare associationer. 
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I detta kapitel redogör vi först för vilka egenskaper som vi anser är utmärkande i 
Capgeminis företagsidentitet. Därefter diskuteras ett antal faktorer som kan ha 
påverkan på denna identitet, såsom exempelvis företagets organisationsstruktur. 
Sedan undersöker vi om dessa egenskaper når ut till de potentiella kunderna på den 
lokala marknaden. Avslutningsvis diskuteras den problematik som kan förklara varför 
vissa av de utmärkande egenskaperna i identiteten inte når fram till de potentiella 
kunderna. 
 

N?>)_";(+#'$'=)'2+$&'&+&)
För att kunna avgöra om det finns någon problematik för Capgemini att nå ut med sin 
företagsidentitet till de potentiella kunderna måste vi först skapa oss en djupare 
förståelse för Capgeminis identitet. Enligt vår valda definition baserad på Gray och 
Balmer (1998) är företagsidentiteten de unika egenskaper som de anställda förknippar 
med sitt företag. Därför låter vi de anställdas röst tala tydligast i denna del av 
diskussionen. 

Från våra intervjuer med anställda på Capgemini framkommer ett antal 
återkommande egenskaper som vi anser är utmärkande i företagets identitet. 
Egenskaperna är kompetens, globala, flexibilitet och värdeskapande. 
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Kompetens anser vi vara den första utmärkande egenskapen i Capgeminis identitet. 
Företagets tekniska kunnande är högt samtidigt som de är kompetenta på management 
och har en bred kunskapsbas. De vill dessutom dela med sig av denna kunskap till 
sina kunder, genom sina konsulter som hjälper kunderna med deras problem. 
Capgemini har stor tillgång till konsulter, som kan flyttas dit deras specifika 
kompetens efterfrågas av en kund. 

Gadde (2007) hävdar att leverantörsförbindelser är viktiga ur innovativ synvinkel för 
det köpande företaget, då de sammankopplar företagets teknologier och 
kunskapsmassa med leverantörens. Vår uppfattning är att tjänsteföretag som 
Capgemini har som central uppgift att tillföra kompetens till sina kunder. Utan 
kunskap tappar verksamheten sin funktion. Det är därför viktigt att Capgemini håller 
sig uppdaterade kring den senaste tekniska utvecklingen och håller sig a jour inom 
branschen. På grund av den snabba utvecklingen blir detta särskilt betydande för att 
hålla kompetensnivån hög. För att hålla kompetensnivån hög är det minst lika viktigt 
att kunskap tillförs från kunderna. Då Capgemini är ett kunskapsbaserat företag och 
kompetens är en central del av deras identitet är de själva också beroende av en bred 
och ständig aktuell kunskapsmassa. Varje kundrelation är en källa till ny kunskap och 
är därför av kritisk betydelse för Capgemini. 
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Att Capgemini är globala är en annan viktig egenskap som återkommande kopplas till 
företaget. De finns på många platser i världen vilket medför att de kan möta kunders 
behov globalt. Om en kund är global kan deras verksamhet följas utanför de 
nationella gränserna. Att de är globala innebär samtidigt att de är stora. Storleken 
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medför ett minskat personberoende i jämförelse med mindre företag. Enligt vår 
uppfattning möjliggör den globala aspekten att Capgemini kan bygga en bred 
kunskapsbas och få god tillgång till ett stort antal referenser som matchar potentiella 
kunders problemområden. 
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Den tredje egenskapen anser vi vara flexibilitet. Detta yttrar sig genom att de kan 
hantera både stora och små projekt, samt kunder i många olika branscher. Vi anser att 
detta är något som visar en vilja från Capgeminis sida att finnas tillgängliga för sina 
potentiella kunder, oavsett deras karaktär. Flexibiliteten tyder samtidigt på att de har 
en ödmjuk sida i sin företagsidentitet, något som även går att se i företagets centrala 
värderingar ”freedom” och ”modesty”. De innefattar att Capgemini ska ha respekt för 
och lyssna på andra.  
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En fjärde utmärkande egenskap anser vi vara värdeskapande, vilket innebär att 
Capgemini vill att kunderna ska uppleva att tjänsterna tillför nytta. Capgemini strävar 
efter att de tjänster som levereras ska ge maximal nytta till kunden, ”kunden ska tjäna 
pengar”(J. Sandström, 2010-05-12). I värdeskapande ingår även att Capgemini ska ge 
sina kunder förutsättningar att själva förbättra sin verksamhet. 
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Företagets nationalitet och de förvärv företaget gör är två andra faktorer som påverkar 
företagsidentieten enligt Ind (1992). 
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Nationalitet är en faktor som enligt Ind (1992) påverkar identiteten. Han hävdar att 
det inte är själva ägarskapet i sig som påverkar utan de värderingarna som förmedlas. 
Att Capgemini har franskt ursprung är något de anställda menar påverkar företags 
identitet. Det influerar bland annat deras regelverk kring avtal, något som i sin tur 
inverkar på kundernas uppfattning av dem. Även att de får många färdiga koncept 
från Frankrike är något som påverkar deras identitet. Vi anser att dessa regelverk och 
koncept sätter en fransk prägling på företaget. Då dessa kommer från Frankrike är de 
utformade utifrån franska värderingar och perspektiv. De behöver därför inte 
nödvändigtvis passa in på den svenska marknaden. Regelverken och koncepten 
medför att företaget kan uppfattas ha en centraliserad styrning. En central styrning 
kan i sin tur ha en negativ effekt på hur kunden upplever företagets flexibilitet. 

Capgeminis svenska ledning påverkas av företagets högsta ledning, med bas i 
Frankrike. Högsta ledningen har en tydlig styrning av de karaktärsdrag företaget ska 
ha och vilken image de vill skapa hos kunderna. Utifrån ett svenskt perspektiv anser 
Capgemini att det finns en risk att det franska ursprunget medför att företaget upplevs 
som byråkratiskt och omständigt. Då Capgemini arbetar efter färdiga koncept medför 
det ett byråkratiskt arbetssätt, vilket kan göra att arbetssättet upplevs som trögarbetat. 
Det franska ursprungets påverkan anser Capgemini inte har haft någon omfattande 
effekt på lokal nivå, utan märks främst på högre nivå. Vi hävdar att när ledningen i 
Sverige påverkas av företagets högsta ledning så kommer värderingarna också 
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påverka hela organisationen. Därför anser vi att de anställda som interagerar med 
företagets kunder också påverkas i större utsträckning än vad de själva tror. Om det 
trots vår uppfattning skulle vara så att högsta ledningen inte påverkar hela 
organisationen, skulle detta indikera att företagsidentiteten inte är enhetlig. 
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Vid förvärv och sammanslagningar förändras företagens ägarskap. Detta leder enligt 
Ind (1992) till två möjliga resultat. Antingen kombineras företagens identiteter eller så 
slås de ihop till en identitet.)

Capgemini anser att deras förvärv av företag inte är något som har påverkat dem. De 
företag som har förvärvats genom åren anser Capgemini har fått förändra sin identitet 
till att stämma överens med Capgeminis. Att Capgeminis identitet inte har påverkats 
av de förvärv de gjort anser vi kan förklaras genom Capgeminis franska arv, de har 
väl tillrättalagda processer som ska följas. Capgemini har starka värderingar, som de 
hävdar att de kontinuerligt arbetar med, vilket vi anser medför att deras egen identitet 
inte kombineras med de förvärvade företagens och inte heller påverkas på ett 
märkbart sätt. Uppfattningen att Capgeminis förvärv i stort inte har påverkat 
företagets identitet anser vi kan förklaras genom att den identitet Capgemini står för är 
hårt styrd från dess ursprungsland. 
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Ind (1992) och Melewar (2005) hävdar att struktur är en grundläggande faktor som 
påverkar ett företags identitet. En viktig del av organisationens struktur är graden av 
centralisering. (Ind, 1992; Melewar, 2005)  

Det som framkommit under våra samtal med personalen på Capgemini är att 
företagets styrning är relativt decentraliserad. Trots att organisationen anses vara 
förhållandevis platt så uppfattas organisationen i grunden som hierarkisk. 
Uppfattningen att organisationen är platt framkommer genom att ansvar fördelas både 
på chefsnivå och till övriga anställda. Inställningen till ansvarsfördelningen motiveras 
av övertygelsen att ett modernt ledarskap medför att medarbetarna växer. Den 
hierarkiska strukturen blir tydligare högre upp i organisationen där styrningen kan bli 
för central från Paris, varifrån direktiv ges. Ett problem som Capgemini ser med dessa 
direkt är att de inte är anpassade till den svenska marknaden. Ifrån Paris sker ingen 
uppföljning huruvida dessa direktiv efterföljs. Det medför en viss frihet på lokal nivå 
till att anpassa sig till den aktuella marknaden, så länge lönsamhet kan redovisas för 
ledningen. 

Vi ser Capgemini som ett företag som har en kombination av centraliserad och 
decentraliserad organisationsstruktur, vilket enligt Ind (1992) är den vanligaste 
formen av organisation. Viktiga funktioner styrs från Frankrike samtidigt som den 
lokala verksamheten får vara fortsatt autonom. Vi hävdar att en viss decentraliserad 
styrning är en förutsättning för att ett globalt företag ska kunna anpassa sig till den 
lokala marknad den befinner sig på. Samtidigt medför en centraliserad styrning att 
den grundläggande identiteten hålls kvar. Dessa former av organisation ser vi som två 
olika viljor i företagsstrukturen. Capgemini vill behålla kärnan i sin identitet genom 
centralisering, samtidigt som anpassning till den lokala marknaden bäst erhålls med 
decentralisering. Något som antyder att Capgeminis organisationsstyrning kan tolkas 
som mer åt det centraliserade hållet är att företagets sju värdeord, som utformats från 
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högsta ledningen, har anammats av de två lokala chefer vi har intervjuat. Detta går att 
se då de båda har tagit upp företagets värdeord under våra intervjuer. 
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Ett företags identitet påverkas av de värderingar som finns i organisationen (Simoes, 
2005; Ind, 1992). Ind (1992) anser att företagets värderingar tas för givna så länge de 
hjälper företaget att uppnå sina mål. När företaget står inför svårigheter kan 
organisationen hitta trygghet i sina befintliga värderingar eller konfrontera dessa. 
Huruvida det befintliga värdesystemet konfronteras beror på om de anställda har 
delade värderingar. 

Från Capgeminis högsta ledning har som tidigare nämnts sju officiella värderingar 
lyfts fram som centrala i företagets identitet. Värderingarna är ”honesty”, ”boldness”, 
”trust”, ”freedom”, ”team spirit”, ”modesty” och ”fun”. De sju värderingarna har på 
olika sätt varit återkommande under våra samtal med de fyra anställda. Nedan har vi 
valt att illustrera varje värdering med citat tagna från intervjuerna. Citaten anser vi 
visar hur värdeorden kan ha satt sin prägling på de anställdas åsikter och värderingar, 
även på en lokal nivå. Detta antyder att de officiella värderingarna delas, något som vi 
anser tyder på en stark identitet inom företaget. 

Ärlighet innebär enligt Capgeminis ledning att vara uppriktig och respektera det som 
utlovas. Att denna värdering har nått fram till Capgemini på ett lokalt plan har vi 
märkt av från våra samtal, eftersom intervjupersonerna har betonat vikten av att hålla 
löften såsom när en tjänst ska vara utförd: ”Det är viktigt att stå för det vi säger” (J. 
Sandström, 2010-05-12). 

Den andra centrala värderingen kan fritt översättas till tuffhet, och handlar om att 
Capgemini vill framstå som att de gillar utmaningar. Denna värdering anser vi tydligt 
har framkommit genom det självförtroende vi har uppfattat hos de anställda. Det 
illustreras exempelvis av citatet ”Vi ska vara bäst” (L. Grandell, 2010-05-11). 

En annan värdering handlar om tillit, en vilja att ge människor ansvar och vara så 
öppna som möjligt inom företaget och mot kunderna. Att denna värdering har 
anammats anser vi bland annat framkommer från hur de beskriver 
ansvarsfördelningen: ”Vi har ett oerhört delegerat ansvar, både ner på chefsnivå men 
även ut till medarbetarna” (M. Nilsson, 2010-05-12). 

Frihet innebär för Capgemini bland annat att vara oberoende och fördomsfria. 
Samtidigt har de en relativt vid tolkning av ordet, då det också ska innefatta tolerans 
och respekt för andra. Denna sistnämnda värdering tycker vi oss se på det lokala 
planet genom att de vill uppfattas som att de inte diskriminerar några kunder: ”Det är 
inte så att vi ser ner på vissa kunder” (J. Sandström, 2010-05-12) 

Laganda är en annan värdering från centralt håll, som innebär att de ska vara arbeta 
tillsammans på ett vänskapligt sätt, inom och utom företag. Att den har uppfattats på 
lokal nivå av Capgemini anser vi bland annat framkommer genom att de anställda 
upplever sig vara jämställda på företaget: ”Vi ser oss alla som konsulter, sedan 
innehar vi olika typer roller” (M. Nilsson, 2010-05-12) 

Ödmjukhet betyder för Capgemini bland annat att inte vara skrytsamma och 
arroganta, utan istället diskreta och lyssna på andra. Spontant är vår uppfattning att 
denna värdering kan ha en viss motsättning mot den tuffhet företaget ska stå för. Den 
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uttrycks dock på ett tydligt sätt genom att de anställda återkommande lyfter fram 
kunden som central, vilket uttrycks på sätt som ”Vi vill få kunden att vara stjärnan” 
(J. Sandström, 2010-05-12). 

Att ha roligt på jobbet är viktigt för Capgemini, vilket det bland annat blir genom att 
de är stolta över vad de åstadkommer. Att denna värdering har nått ner till den lokala 
organisationen anser vi tydligt framkommer med citatet ”Vi är alla konsulter, som har 
jävligt kul helt enkelt” (M. Nilsson, 2010-05-12). 
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Här diskuterar vi delar i Capgeminis företagsidentitet som når ut till Capgeminis 
potentiella kunder. Företagen OGO, Oskarshamnsvarvet och Kalmar Lantmän 
uppfattar inte några delar av Capgeminis identitet, och finns därför inte med i denna 
del. 
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Norden Machinery uppfattar Capgemini som mycket kompetenta med en hög 
kunskapsnivå. En tänkbar förklaring till detta är att de uppfattas vara bra på att 
dokumentera vad de utför, vilket gör att kunskapen inte blir låst till enskilda 
konsulter. Norden Machinery tycks därför vilja behålla egen kontroll genom att inte 
bli för beroende av sina konsulttjänsteleverantörer. Att Capgemini uppfattas som att 
de har en god dokumentation av utförda tjänster är samtidigt en följd av Capgeminis 
storlek, eftersom Norden Machinery har uppfattningen att stora organisationer har god 
dokumentation av kunskap. Även Motoman har en mycket positiv uppfattning av 
Capgeminis kompetens. Företaget uppfattar Capgemini som duktiga och 
professionella, med välutbildad personal inom IT. Motoman jämställer Capgemini 
med ett annat stort IT-konsultföretag, IBM; ”det är kostym, det är slips, välpolerade 
personer som kommer, duktiga, välutbildade” (G. Sjöqvist, 2010-05-07). Fördomar 
kan ofta vara negativa.  

I Motomans fall är fördomen istället positiv. Deras bild av Capgemini är baserad på 
deras uppfattning av IBM, som är ett liknande konsultföretag. Fördomar, som är en 
extern faktor som Capgemini inte har direkt kontroll över, kan alltså påverka deras 
företagsimage i både positiv och negativ riktning. Motoman uttrycker en viss 
tveksamhet kring att Capgemini lyckas föra ut sin kompetens till varje konsult. Detta 
anser vi tyder på att Motoman upplever vissa risker kopplade till Capgeminis storlek. 
En tänkbar anledning till detta är att Motoman ser det som svårt för ett företag att 
lyckas förmedla kunskap till det stora antal konsulter de har. Konsulter som dessutom 
är utspridda över ett stort geografiskt område. )

Likt Norden Machinery och Motoman uppfattar Företag X Capgemini som 
kompetenta, inom bland annat affärssystem, ekonomi och större förändringsprojekt. 
Intervjupersonen lyfter själv fram att hans bild inte är särskilt aktuell. Detta visar att 
ett företags image kan leva kvar länge, och förbli oförändrad om den inte påverkas av 
företagskommunikation eller av externa faktorer. Då en företagsimage är 
lättföränderlig är det är samtidigt sannolikt att den image Företag X har snabbt skulle 
påverkas om exempelvis Capgemini skulle besluta sig för att aktivt kommunicera till 
företaget. 

Även Liljeholmen har en positiv uppfattning om Capgeminis kompetens. De tror att 
deras krav på IT-konsulttjänster skulle kunna tillmötesgås av dem. Samtidigt bör det 
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tilläggas att Liljeholmens uppfattning av Capgemini är osäker eftersom de förutom 
kompetensen enbart känner till Capgeminis företagsnamn och storlek. Deras image av 
Capgemini blir dock inte mindre betydelsefullt för det. Företagsimagen har stort 
inflytande på de beslut som fattas av ett företags kunder, oavsett hur denna image har 
formats, vad som har påverkat den eller hur sanningsenlig den är. 

[,8E",") )
Norden Machinery anser att stora företag för god dokumentation på vad de gör vilket 
medför att om exempelvis en konsult slutar stannar ändå kunskapen kvar i företaget. 
Capgeminis storlek medför en lägre grad av personberoende, vilket är viktigt för 
Norden Machinery. Men att Capgemini uppfattas som stora medför inte bara positiva 
saker. Norden Machinery kopplar även samman det med ett trögarbetat och 
omständigt arbetssätt. Ett företags storlek kan alltså samtidigt värderas som en styrka 
respektive svaghet, av en och samma person. Detta anser vi illustrerar den 
komplexitet en image kan ha.)

Enertech kopplar Capgeminis storlek till en annan egenskap, bred kompetens. Som vi 
har sett är den kompetens deras IT-konsultleverantörer besitter av central betydelse 
för Enertech. 

Nibe beskriver Capgemini med ”det första som kommer till mig är stora, mycket 
stora” (P. Magnusson, 2010-04-27). Nibe tror dock att de skulle få för lite 
uppmärksamhet av Capgemini, då de själva ser sig som ett mindre företag. Detta visar 
att värderingen kopplad till Capgeminis storlek i detta fall är negativ. Förklaringen 
ligger i skillnaden mellan hur Nibe uppfattar sig själva och hur de uppfattar 
Capgemini.  

Precis som Norden Machinery har även Motoman både positiva och negativa 
associationer till Capgeminis storlek. De upplever först och främst att Capgeminis 
storlek leder till bred kompetens. Förklaringen till detta anser vi vara att de inte bara 
uppfattar Capgemini som stora, utan även globala. Capgemini har tillgång till en 
global marknad med en mängd olika kunder, i olika branscher och med skiftande 
företagsstorlek. Motoman har tagit till sig värdet av att få tillgång till den breda 
kunskapsmassa som Capgemini har tillgång till. Att detta är värdefullt för Motoman 
kan kopplas till att det är ett teknikintensivt och företag med stort behov av att vara i 
framkant av den tekniska utvecklingen, vilket kräver tillgång till rätt kunskap. 
Samtidigt upplever Motoman att en negativ följd av Capgeminis storlek är att priserna 
för tjänsterna blir högre. 
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Flexibilitet är en egenskap som Capgemini har stora problem med att nå ut med. Den 
når varken fram till Motoman, Enertech eller Nibe, tre företag som i övrigt har haft en 
god uppfattning om Capgemini. Skälen till att flexibiliteten inte når fram tycks dock 
vara av skiftande karaktär.)
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För att man som kund ska bedöma priset som motiverat måste det värde som tillförs 
minst motsvara det man betalar. De företag som Capgemini inte har lyckats nå har 
därmed uppfattningen att priset är högre än det värde som erhålls. )

Enertech uppfattar däremot Capgeminis tjänster som värdefulla. De anser att 
Capgemini ser till affärsnytta och utveckling av företaget i helhet. Denna uppfattning 
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tyder på att Enertech har mer kunskap om Capgeminis tjänsteerbjudande och det 
värde de medför än exempelvis Norden Machinery. Båda är stora tekniska företag 
samt potentiella kunder till Capgemini. 

Motoman har uppfattning att Capgemini skulle kunna tillföra dem värde. Capgeminis 
arbetssätt säkerställer enligt Motoman att de som kund får vad de ber om. Motoman 
anser till och med att Capgemini skulle kunna tillföra ”ett stort värde” (G. Sjöqvist, 
2010-05-07) till dem. Detta visar att Motoman ser det värde som uttrycks som en del i 
Capgeminis identitet. 
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Egenskapen kompens uppfattas till viss del av Enertech som ser Capgemini som ett 
företag med hög kompetens inom flera områden, dock inte inom det affärssystem de 
själva använder sig av. Att deras leverantör har spetskompetens inom just det området 
ser de som mycket betydelsefullt. Vi anser att kompetensnivån hos Enertechs 
leverantörer värderas högt då de väljer att beskriva Capgemini men även andra 
konsulttjänsteleverantör utifrån deras kompetensnivå. Varför Enertech anser att 
kompetens är så pass viktigt kan förklaras med det Gadde (2007) tar upp angående 
leverantörsrelationer, att de är mycket viktiga ur innovativ aspekt då köparen får 
tillgång till en stor kunskapsmassa utifrån. Det här anser vi vara särskilt viktigt för 
teknikintensiva företag som Enertech, där det är viktigt att hela tiden ha tillgång till 
rätt kompetens för att hålla sig i framkant av den tekniska utvecklingen och hävda sig 
i konkurrensen på marknaden. 
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Capgemini vill framstå som att de har ett komplett globalt tjänsteutbud och hög 
kompetens att kunna lösa alla sorters problem som deras kunder kan tänkas ha. Redan 
efter det första mötet med Capgemini började vi fundera på och ifrågasätta om man 
verkligen kunde ”vara bäst på allt”. Enertech uppfattar Capgemini som ett företag 
med bred kompetens, men de ser samtidigt risker med att bred kompetens kan 
medföra att spetskompetens går förlorad på grund av just bredden i kunskapen. Vi 
anser att det är problematiskt att försöka lyckas förmedla bred kompetens i 
kombination med djup spetskompetens inom varje område. Detta grundar vi på 
uppfattningen att de flesta av dagens företag har sin verksamhet nischad inom ett 
speciellt område, som en följd av den hårda konkurrensen på marknaden. Om det 
finns företag som väljer att fördjupa sig inom ett specifikt område för att bli bäst på 
detta, hur ska då ett företag med bredd i sin kunskap kunna erhålla samma djupa 
spetskompetens? Vår åsikt i den frågan är att det är en mycket svårt uppgift. För att 
kunna ha en sådan kombination anser vi att det krävs mycket resurser, något som en 
stor organisation kan tillhandahålla. Eftersom Capgemini är ett så pass stort företag 
finns det en möjlighet att de lyckas med denna kombination. 

Just spetskompetens tolkar vi som en viktig variabel för Enertech när de väljer IT-
konsultleverantörer, framför allt inom det affärssystem de använder. Capgemini 
lyckas inte kommunicera den spetskompetens de har inom sina områden, samt att den 
inte går förlorad på grund av deras kunskapsbredd. Att Enertech ser risken med 
förlorad spetskompetens som en följd av en bred kunskapsbas kan vara en 
bakomliggande problematik för Capgemini att nå ut med att de har spetskompetens 
trots sin bredd. Om den spetskompetens Capgemini anser att de har inte förmedlas på 
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ett tydligt och övertygande sätt till Enertech finns det heller inte någon anledning för 
dem att välja Capgemini som leverantör av IT-konsulttjänster. Förmedlas inte 
konkreta exempel som visar att Capgemini har spetskompetens inom en rad olika 
områden så kommer de att ha fortsatt svårt att förmedla egenskapen kompetens i deras 
identitet.  
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Enertechs uppfattning att Capgemini inte är partner med deras leverantör av 
affärssystem är något som påverkar deras bild av Capgeminis kompetens negativt. 
Problemet är att Capgemini inte lyckas förmedla sin frihet, något som de uttrycker i 
sin företagsvision. Capgemini anser sig få frihet bland annat genom att vara 
oberoende av mjukvaru- och hårdvarutillverkare. Vår tolkning är att detta oberoende 
istället ses som något negativt av Enertech. Enertech lyfter i sin uppfattning av 
Capgemini fram att de inte är partner med deras leverantör av affärssystem. Detta är 
något vi anser vara negativt för Enertech, då de prioriterar att deras leverantör av IT-
konsulttjänster ska ha omfattande kunskap inom det affärssystem Enertech använder. 
Denna kunskap anser vi att Enertech uppfattar går förlorad om deras IT-
konsultjänsteleverantör inte är partner med Enertechs leverantör av affärssystem. 
Våra tankar bekräftas av Gadde (2007) som anser att en av de viktigaste känneteckna 
i en leverantörsförbindelse är att förbindelser inte är oberoende av varandra. Mellan 
olika leverantörer till en kund finns olika beroenden eftersom de produkter en kund 
köper har vissa beroende mellan varandra. 

Vi har sett att Enertechs val av affärssystemleverantör påverkar vilken image de har 
av Capgemini, genom att det påverkar deras uppfattning av vilken kompetens 
Capgemini kan tillföra dem. Detta innebär att Enertechs image av Capgemini 
påverkas av fler variabler än deras företagsidentitet och det sätt den kommuniceras på. 
Det finns även externa faktorer inblandande (se Figur 1 i Teori), som i detta fall är 
Enertechs affärssystemsleverantör. Vi anser oss se att Nibe har en liknande 
uppfattning angående Capgemini, att de har kunskapsbredd men saknar 
spetskompetens inom de områden de själva är i behov av att få hjälp med. Detta är 
något vi finner som mycket intressant. Nibe ser Capgemini som kompetenta när det 
gäller IT-konsultning generellt sett, men inte inom de applikationer de själva 
använder sig av. Återigen går det att se problemet med motsättningar mellan att ha 
kunskapsbredd och spetskompetens i kombination.  

Precis som i fallet med Enertech är det troligt att Capgeminis oberoende av mjukvaru- 
och hårdvarutillverkare påverkar Nibes uppfattning av Capgeminis spetskompetens 
inom specifika områden negativt. De IT-konsultföretag som har ett beroende, eller låt 
oss formulera om oss, en relation, anser vi uppfattas ha en högre kompetensnivå inom 
det specifika området i fråga. 

Den image Nibe har av Capgemini påverkas därmed av en extern faktor, den 
leverantör de använder sig av för sina applikationer. Detta har Capgemini inte någon 
direkt kontroll över, vilket även framgår i Figur 1 (Teori). Det bekräftar samtidigt det 
Gadde (2007) påstår, att en leverantörs förbindelse med en kund inte är oberoende av 
de förbindelser kunden har med andra leverantörer. Trots att det ingår i Capgeminis 
vision att vara oberoende av mjukvaru- och hårdvarutillverkare betyder det inte att de 
inte påverkas av sina kunders mjukvaru- och hårdvarutillverkare. I detta fall blir 
Capgemini lika beroende som vilken annan IT-konsultleverantör som helst. De blir 
beroende av att ha spetskompetens inom just den hårdvara och mjukvara som 
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exempelvis Nibe väljer att använda i sin verksamhet. Trots att Capgemini anser att de 
i sin företagsvision har en frihet de kan dela med sig av till sina kunder är vår 
uppfattning att det finns begränsningar i denna frihet. En kunds olika leverantörer är 
inte oberoende av varandra och därför begränsas leverantörens frihet, vilket också 
gäller Capgemini. Hur vidare Capgeminis kompetensnivå ses som hög av kunden 
påverkas av vilka andra leverantörer kunden i fråga har. Detta är något som bidrar till 
den komplexitet som kan finnas när det kommer till att nå ut med kompetensen till en 
kund. 

Capgemini har enligt vår uppfattning problem att i sin identitet nå ut med egenskapen 
kompetens till Nibe. Det sätt Capgemini vill framstå på kan sägas vara bättre än den 
image Nibe har av dem. Detta tyder enligt Ind (1992) på problem med företagets 
kommunikationsprocess. En förklaring till att kompetensen inte når fram kan vara att 
Capgemini har stor trygghet i sin egen kompetens. Denna kompetens leder till 
självförtroende. Ett stort självförtroende kan i sin tur leda till en uppfattning hos 
Capgemini att de inte behöver kommunicera sin kompetens för att de potentiella 
kunderna ska uppfatta den. Att Capgemini har ett stort självförtroende anser vi 
bekräftas dels med en av företagets centrala värderingar ”boldness”, som bland annat 
innebär att Capgemini inte är rädda för utmaningar. Självförtroendet går också att se 
hos företaget genom deras inställning att de ska vara bäst. Detta självförtroende är 
något vi anser skulle kunna förklara varför Capgemini inte kommunicerar tillräckligt 
med sina potentiella kunder. 
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Att samla in feedback är enligt Gray och Balmer (1998) en bra metod för att kunna 
fatta välgrundade beslut angående hur företagskommunikationen bör hanteras. Det är 
möjligt att Capgemini inte har samlat in tillräckligt med information om hur de 
uppfattas av Nibe för att kunna undersöka hur väl deras kommunikation fungerar. 
Capgeminis kommunikation är inte anpassad till Nibe, vilket är något som försvårar 
för identiteten att kunna uppfattas på ett önskevärt sätt. Kommunikationen är något 
som Capgemini har kontroll över och kan förändra så att den fungerar effektivare. 
Samtidigt påverkas Nibes image av Capgemini inte bara av företagskommunikationen 
utan också av externa faktorer, som Capgemini inte har direkt kontroll över. Genom 
att förbättra sin kommunikation kan dock Capgemini skapa goda förutsättningar för 
att den image som Nibe skapar sig motsvarar den önskvärda imagen, trots att den 
påverkas av externa faktorer. 
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Capgeminis globala egenskap är något vi anser till viss del når fram till Norden 
Machinery, då de kopplar samman Capgemini med företags storlek. Dock ser Norden 
Machinery det globala som negativt, något som medför ett trögarbetat och omständigt 
arbetssätt. Denna syn är inte önskevärd för Capgemini och tyder på svårigheter med 
att nå ut med det globala som en positiv egenskap. 
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Enligt Kapferer (2008) ses stora teknologiska företag ofta som globala, vilket kan 
förknippas med kvalitet och prestige. Denna prestige kan vara en förklaring till 
problemet för Capgemini att förmedla positiva sidor av den globala egenskapen, då vi 
uppfattar Norden Machinery som ett prestigelöst företag. Norden Machinery ser 
Capgemini som stora, vilket kan tolkas som att Capgemini uppfattas som distanserade 
från dem själva, då de ser sig själva som ett mindre företag. Just det distanserade är 
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något som överensstämmer med hur globala teknologiska företag kan uppfattas. En 
tänkbar förklaring till att Capgemini upplevs på ett negativt sätt utifrån sin globala 
egenskap kan vara att de i sin kommunikation med Norden Machinery fokuserar för 
mycket på just den globala egenskapen. Då Norden Machinery ser sig själva som ett 
litet företag kan Capgemini som global leverantör uppfattas som för stora i jämförelse 
med dem själva. Det medför att den globala egenskapen i identiteten snarare får en 
avskräckande än en attraherande effekt. 

Kapferer (2008) betonar vikten för globala företag att anpassa sig till den marknad de 
befinner sig på. En förklaring till att Capgemini inte lyckas nå ut med den globala 
egenskapen på det sätt de vill kan vara att den upplevda integrationen till den lokala 
marknaden inte har varit tillräcklig. Som Kapferer (2008) tar upp kan stora 
teknologiska företag ofta upplevas som avlägsna och ointresserade av ”allmänhetens” 
problem. Vi anser att Norden Machinery ser sig som en del av denna allmänhet då de 
beskriver sig själva som ett litet företag i Kalmar. Det finns därför en risk att Norden 
Machinery upplever Capgemini som att de är mer intresserade av att tjäna pengar än 
att hjälpa Norden Machinery att lösa sina problem.  
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För att ett globalt företag som Capgemini inte ska uppfattas som att de enbart vill sälja 
sina tjänster är en lämplig åtgärd enligt Kapferer (2008) att anpassa sig efter de behov 
som finns på den lokala marknaden och därefter genomföra en lokal 
marknadsföringskampanj. Just lokal marknadsföring är något vi anser kan ha 
prioriterats bort av det stora globala företaget Capgemini. Om så är fallet utgör det ett 
stort hinder för dem att kunna nå en god anpassning till marknaden, eftersom det leder 
till att de upplevs som avlägsna. Detta kan vara en förklaring till varför Capgeminis 
globala egenskap inte associeras med något positivt av Norden Machinery. 
Capgeminis problem att nå ut med den globala egenskapen kan bero på att de på lokal 
nivå inte genomfört tillräcklig anpassning till Norden Machinery. 

Capgeminis kännedom om Norden Machinery anser vi dagsläget vara för begränsad 
för att de ska kunna utföra den anpassning som krävs för att förbättra 
kommunikationen och nå ut med sin globala egenskap på ett önskvärt sätt. Om 
Capgemini skaffar sig en bättre förståelse för Norden Machinery ökar också deras 
möjligheter till att lyckas förmedla sin globala egenskap i företagsidentiteten. 

DMI+/7"$)%/M$)"$2/")%./+&"(=)'#"(+)])+$)+`&+/$)%"7&8/ 
En annan problematik knuten till Capgeminis globala egenskap är att Norden 
Machinery associerar Capgeminis storlek med liknande konsultföretag i samma 
storleksklass, som de har tidigare erfarenhet av. Norden Machinery har en negativ 
bild av dessa konsultföretag när det kommer till deras arbetssätt, arbetssättet upplevs 
som tidskrävande och omständigt. Kotler (2006) anser att inköpsbeslut aldrig blir helt 
objektiva, eftersom de utförs av människor. Norden Machinerys image av liknande 
konsultföretagen anser vi smittar av sig på imagen av Capgemini. Det innebär att den 
bild Norden Machinery har av Capgemini i praktiken baseras på fördomar, vilka 
ligger utanför Capgeminis kontroll. Att fördomar påverkar bilden av Capgemini är 
något vi anser visar den mänskliga faktorns roll vid affärsbeslut. Den specifika 
erfarenhet och de personliga preferenser som intervjupersonen på Norden Machinery 
har påverkar därmed Norden Machinerys bild av Capgemini.  Man kan dessutom inte 
utesluta att personliga preferenser och värderingar både påverkar vilka delar av 
Capgeminis identitet som personen väljer att ta åt sig, samt vilka egenskaper som 
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denne väljer att lyfta fram som betydelsefulla. Fördomar anser vi kan motarbetas 
genom en aktiv företagskommunikation, något vi uppfattar att Capgemini inte gör i 
tillräckligt stor utsträckning då Norden Machinerys image av deras globala egenskap 
till stor del tycks vara baserad på tidigare erfarenheter. 
 
För att Capgemini ska kunna nå ut med sin företagsidentitet, hur de vill framstå, 
måste de anstränga sig i sin kommunikation. De kan inte ta för givet att deras 
intressenter har en korrekt bild av dem. Om Capgemini skulle förbättra sin 
företagskommunikation skulle mindre plats ges till fördomar. Företagsidentitet och 
företagsimage skulle då närma sig varandra, vilket enligt Davies och Miles (1998) 
leder till ökade förutsättningar att skapa ett gott företagsanseende. Företag bör enligt 
Kapferer (2008) ha en balans i kommunikationen mellan reklam i media, engagemang 
och direkt kontakt med marknaden. Vår uppfattning är att Capgemini inte 
kommunicerat i tillräckligt stor utsträckning till Norden Machinery. Denna 
uppfattning har vi då de inte har nått ut med de värderingar de själva förknippar med 
sin globala egenskap. Det bör samtidigt nämnas att många globala företag försöker 
undvika att framstå som globala, och istället framstå som lokala. Styrkan hos lokala 
varumärken bör inte underskattas (Kapfer, 2008). Vi anser att Capgemini måste 
överväga hur mycket de i sin identitet ska lägga vikt vid att de är globala när de 
kommunicerar med Norden Machinery. Med tanke på att Norden Machinery ser sig 
själva som ett mindre företag kan det för Capgemini vara fördelaktigt att fokusera mer 
på de lokala styrkorna, visa en tillgänglighet och ett intresse för den marknad Norden 
Machinery är en del av. 

Till Nibe når den globala egenskapen fram, dock värderas den i motsats till vad 
Capgemini kopplar samman med den. Nibe, som uppfattar sig själva som ett mindre 
företag ser det globala med Capgemini som en negativ egenskap. De anser att de inte 
skulle få den uppmärksamhet de vill ha från Capgemini. Denna uppfattning anser vi 
kan ha påverkats av externa faktorer, såsom exempelvis erfarenhet av andra stora IT-
konsultföretag. Tidigare erfarenheter är något som kan förklara Nibes inställning till 
att det finns en risk att globala företag ger för lite uppmärksamhet åt mindre kunder. I 
Nibes fall kan Capgeminis bristande kommunikation vara en förklaring till problemet 
med att nå ut med egenskapen. Capgemini genomför inte tillräckligt många 
nödvändiga insatser för att kommunicera ut sin globala egenskap till Nibe. Frånvaron 
av företagskommunikation från Capgemini anser vi kan medföra att Nibes 
uppfattning när det gäller Capgeminis globala egenskap byggs upp av fördomar. 
Fördomar som är baserade på mer eller mindre sanningsenliga uppfattningar. 

Vi anser att ett problem för Capgemini är att de inte har en tillräckligt hög förståelse 
för Nibe, som att de ser sig själva som ett litet företag. Enligt Kotler (2006) är det 
viktigt att marknadsförare har förståelse för både individuella och organisatoriska 
faktorer. Brist på detta skulle kunna förklara varför Capgemini har problem med att 
lyckas kommunicera det de vill förmedla till Nibe om sin globala egenskap. Då Nibe 
ser sig själva som ett mindre företag är det enligt Grönroos (2008) viktigt att ta 
hänsyn till att de mindre företagen är mer intresserade av ett företags image på lokal 
nivå än på en global. 

När Nibe anlitar en konsult är det viktigt för dem att de får god dokumentation av vad 
som utförs. Det visar att Nibe är angelägna om att inte vara personberoende. 
Personberoende är något Capgemini framhåller angående sin globala egenskap 
medför ett lågt personberoende. Att Capgemini inte lyckas förmedla detta till Nibe ser 
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vi som ett bakslag för dem med tanke på att det skulle underlätta för dem att 
tillmötesgå ett krav som är viktigt för Nibe. 

N?G?F)-,+`'E','&+&)
Flexibilitet, som vi förknippar med Capgeminis identitet når inte fram till Norden 
Machinery. Det finns flera möjliga orsaker till detta. En tänkbar förklaring kan vara 
att Capgemini inte kommunicerar sin flexibilitet till Norden Machinery genom 
marknadsföring. Då deras flexibilitet inte förmedlas i någon form av marknadsföring 
eller annan kommunikation skapar sig Norden Machinery en image av Capgemini 
baserad på information från tidigare erfarenheter. Denna image är att Capgemini 
arbetar med större projekt inom telekom. Med stor sannolikhet kommer informationen 
från någon i Karlskrona-regionen där det finns många större telekomföretag som 
Capgemini arbetar med. Trots att Capgemini i denna region arbetar med stora 
telekomföretag så är det enligt Ind (1992) viktigt att som globalt företag förmedla 
konsekventa värden på alla sina marknader. Det kan vara så att Capgemini på en 
marknad såsom exempelvis Karlskrona låtit andra typerna av projekt som de kan 
hantera hamna i skymundan för de kanske något mer prestigefulla projekten hos 
telekomföretagen. Om så är fallet kan det vara en förklaring till problematiken för 
Capgemini att nå ut med sin flexibilitet, förmågan att kunna hantera många typer av 
projekt till Norden Machinery.  

Att förmedla konsekventa värden är något som kan vara svårt för större företag att ha 
kontroll över. Storleken medför en ökad risk att de värden som kommuniceras inte 
blir konsekventa på de olika marknaderna. Om konsekventa värden inte förmedlas 
skapas inte en homogen image enligt Ind (1992). För att den image intressenterna har 
ska bli enhetlig anser vi därför att det är viktigt för Capgemini att förmedla 
konsekventa värden i sin företagskommunikation. Detta gäller såväl i den aktiva 
marknadsföringen som i den övriga kommunikationen. Som Ind (1992) tar upp blir ett 
företags kunder allt mer beresta. Något vi menar märks av på den lokala marknaden 
där det går där att finna alltifrån kunder med lokal verksamhet till företag vars 
verksamhet sträcker sig ut i världen. Detta är också en anledning till varför de 
egenskaper Capgemini vill stå för och som kommuniceras lokalt bör vara konsekventa 
med de värden som företaget kommunicera globalt sett. 
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Att Capgeminis företagsidentitet, hur de vill framstå är ”bättre” än den image Norden 
Machinery har av dem, är i enlighet med vad Ind (1992) hävdar inte någon ovanlig 
situation. Ge kunden frihet är en viktig del av Capgeminis vision, som vi anser 
uppmuntrar företaget till flexibilitet, en utmärkande egenskap i deras företagsidentitet. 
En möjlig orsak till att flexibiliteten inte når fram anser vi vara Capgeminis 
organisationsstruktur. Då Norden Machinery uppfattar Capgemini som mycket stora 
är det sannolikt att de även ser organisationen som centraliserad. Eftersom det främst 
är decentraliserade organisationer som förknippas med flexibilitet enligt Ind (1992), 
kan detta vara en förklaring till varför Capgeminis flexibilitet inte når ut. 
Uppfattningen att Capgemini huvudsakligen arbetar med stora telekomföretag har lett 
till att de uppfattas arbeta med omfattande projekt, och inte är intresserade av mindre 
projekt, något som kan tyda på en mindre flexibilitet. Om Capgemini istället skulle nå 
ut med att de trots sin storlek är decentraliserade på ett lokalt plan, anser vi att 
sannolikheten för att Norden Machinery skulle ta till sig egenskapen flexibilitet skulle 
öka. Flexibiliteten anser vi skulle förmedlas då en decentraliserad styrning är något 
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som främjar flexibilitet. Norden Machinery skulle då också inse att Capgemini arbetar 
med fler typer av projekt än telekom.)

Davies och Miles (1998) triangelmodell visar att det bör finnas balans mellan hur ett 
företag vill uppfatta sig själva, hur det uppfattar sig och hur intressenternas uppfattar 
företaget. Detta för att skapa förutsättningar att få nöjda kunder. Ett av Capgeminis 
värdeord, som visar hur företaget vill uppfattas är ”freedom”. Värderingen omfattar 
tolerans och respekt för andra, vilket vi hävdar stämmer överens med hur företaget i 
realiteten är. Det framkommer exempelvis av deras inställning att aldrig säga nej till 
en ny typ av kund. Detta visar att Capgemini inte bara vill uppfattas som att de har 
tolerans och respekt för andra, utan att de verkligen har det, något som tyder på 
flexibilitet inom företaget. Vi anser däremot att det finns ett gap mellan hur 
Capgemini vill uppfattar sig själva och hur Norden Machinery uppfattar dem, vilket 
bör minskas. Norden Machinery tror att Capgemini endast är intresserade av stora 
företag och inte ”små skruttföretag i Kalmar” (E. Pehrsson, 2010-04-26). Norden 
Machinerys inställning till att Capgemini är ett företag som inte intresserar sig för små 
företag kan förklaras med det Kapferer (2008) diskuterar, att stora teknologiska 
företag som upplevs som globala förknippas med prestige. Prestige behöver inte 
nödvändigtvis vara något positivt. Vi anser att det finns en risk att Norden Machinery, 
som enligt vår uppfattning av dem ser sig själva som prestigelösa, känner sig för 
distanserade till det globala företaget Capgemini. För att Capgeminis möjligheter att 
attrahera företag som Norden Machinery ska öka måste de bli bättre på att nå ut med 
egenskapen flexibilitet. Det är viktigt inte minst då Norden Machinery själva 
uttrycker en uppfattning att Capgemini inte är intresserade av företag i deras 
storleksklass.  

Enertech är ett företag som har en vag bild av Capgeminis flexibilitet. Spontant 
känner de att Capgemini inte skulle kunna hjälpa dem, i alla fall inte med allt. 
Capgemini ser sig själva som flexibla, att de kan ta sig an varierande typer av projekt. 
En tänkbar förklaring till att denna egenskap inte fångas upp av Enertech är att 
Capgemini inte har anpassat sig till den lokala marknaden i tillräckligt stor 
utsträckning. När stora teknologiska företag inte når anpassning upplevs de enligt 
Kapferer (2008) som kalla, avlägsna och ointresserade. Vi anser att Capgemini kan ha 
fokuserat för mycket på sin storlek och att de är globala, än att försöka skapa en lokal 
anknytning. Att de inte har någon anknytning till den lokala marknaden hindrar 
företaget från att på ett framgångsrikt sätt nå ut med sin kommunikation till den lokala 
marknaden. För att Capgemini ska kunna skapa en tydligare anknytning till den lokala 
marknaden kan en lokal marknadsföringskampanj vara en metod. Att detta kan vara 
en lämplig åtgärd poängteras även av Kapferer (2008) som anser att lokala 
marknadsföringskampanjer kan underlätta för globala företag att integrera sig på den 
lokala marknaden. En marknadsföringskampanj på lokal nivå anser vi inte behöver 
vara speciellt kostsam för Capgemini, samtidigt som den skulle visa för potentiella 
kunder såsom exempelvis Enertech att Capgemini trots att det är ett globalt företag 
finns tillgängliga även på lokal nivå. 

 
En annan tänkbar förklaring till vi varför flexibiliteten inte lyckas förmedlas till 
Enertech är att Capgeminis storlek förknippas med en centraliserad 
organisationsstruktur, något som Ind (1992) hävdar kan associerar till begränsningar i 
flexibiliteten. På grund av sin storlek kan det vara svårt för ett globalt företag att 
uppfattas som flexibla, då stora företag i många fall har en central styrning i grunden. 
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Därför måste Capgemini kommunicera detta medvetet till sina intressenter för att de 
ska uppfattas som ett flexibelt företag med decentraliserad styrning.  
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Nibe känner en oro över att om de använder sig av Capgemini för mindre omfattande 
projekt skulle de försvinna i mängden bland Capgeminis övriga kunder. Det visar att 
de inte når ut till Nibe med att de har en flexibilitet att kunna hantera projekt på ett bra 
sätt, oavsett deras omfattningsgrad. Flexibiliteten, som inte uppfattas av Nibe, kan 
enligt oss förklaras av att de kopplar samman Capgemini med ett franskt ursprung. 
Frankrike i sin tur kopplar Nibe ihop med ett negativt arbetsklimat, en arrogant 
attityd, tydlig hierarki och mycket makt hos cheferna. Detta anser de kan smitta av sig 
på ledarskapet i Sverige. Det blir problematiskt för Capgemini att förmedla sin 
flexibilitet när Nibe kopplar samman dem med ett arbetsklimat utan flexibilitet, skiljd 
från det svenska klimat de är vana vid. Uppfattningen om det franska arbetsklimat 
understryks av intervjupersonen som att det är personliga åsikter, en uppfattning han 
fått genom egna erfarenheter av arbete i Frankrike. Detta bekräftar det Kotler (2006) 
nämner, att även mänskliga faktorer har betydelse i affärsbeslut. Trots att den bild 
intervjupersonen har av Capgemini reflekterar personliga erfarenheter påverkar den 
ändå den bild han har av Capgemini i sin professionella roll. Det kan vara svårt för 
Capgemini att ha kontroll över denna bild. De personliga preferenserna hos den 
intervjuade på Nibe kan därför ses som en extern faktor, som är svår för Capgemini 
att ha kontroll över. Om de skulle förbättra sin kommunikation till Nibe angående vad 
deras flexibilitet uttrycker skulle företagsimagen påverkas i mindre grad av 
exempelvis personliga preferenser. Ett företags nationalitet påverkar enligt Ind (1992) 
företagsidentiteten och de värderingar som förmedlas från företaget. Nibe tror att 
Capgeminis ursprung kan påverka värderingarna inom företaget även i Sverige, något 
som enligt oss medför att de upplevs som trögarbetade och de saknar flexibilitet. 
Företagsidentiteten på lokal nivå får enligt vår mening en avgörande betydelse för hur 
vidare Nibe kan se Capgemini som en tänkbar leverantör. 

Kapferer (2008) hävdar att stora teknologiska företag som upplevs som globala 
förknippas med kvalité och prestige, och att det samtidigt finns en risk att de uppfattas 
som att de endast vilja sälja sina tjänster. Vi anser att det finns en problematik med att 
Capgemini inte fokuserar tillräckligt mycket på sina lokala styrkor, utan istället på att 
de är globala. Detta medför att de riskerar att uppfattas som att de endast vill sälja. 
Därför är det enligt vår mening nödvändigt för Capgemini att avgöra hur vidare de 
ska hålla kvar vid sin globala fokus, då detta är något vi misstänker kan vara kopplat 
till bakomliggande problem för dem att nå ut med egenskapen flexibilitet. Grönroos 
(2008) anser att stora företag ofta har en övergripande företagsimage, samt en lokal 
image kopplad till den lokala verksamheten. Den övergripande imagen påverkar hur 
den lokala uppfattas. Den bild Nibe har av Capgemini uppfattar vi som i grunden 
positiv, och representerar enligt oss den lokala image de har av dem, baserad på den 
personliga kontakt intervjupersonen har haft med sin bekanta på Capgemini. Nibes 
bild av Capgemini har inte skapats genom medveten kommunikation från Capgeminis 
sida, utan identiteten har istället kommunicerats via en före detta anställda på 
Capgemini. Detta är något som visar företagskommunikationens komplexitet, då det 
inte bara är medveten kommunikation som påverkar hur väl identiteten förmedlas och 
skapar en önskvärd image för företaget. I Nibes fall har identiteten kommunicerats 
genom den uppfattning den före detta anställda på Capgemini har haft av företaget 
han själv jobbat på. Detta visar att ett företags kommunikation exempelvis även kan 
utgöras av hur ett företag internt behandlar anställda. Allting ett företag gör utgör 
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alltså kommunikation, vilket medför svårigheter att ha kontroll över den. Det är därför 
viktigt för företag att hela tiden vara medvetna om att alla deras handlingar är 
kommunikation. 

Nibe kopplar samman det franska med hierarkier och arrogans, vilket vi anser vara 
motsatsen till flexibilitet. Denna uppfattning hävdar vi främst är kopplad till den 
övergripande bilden av Capgemini som globalt företag. Då vi har sett att Capgemini 
på ett lokalt plan är decentraliserade och därmed har en platt organisation anser vi att 
det är ett problem om den övergripande imagen av företaget påverkar Nibes lokala 
bild av Capgemini. När Capgemini på lokal nivå inte kommunicerar med sin marknad 
anser vi att den övergripande globala imagen får större inflytande på den uppfattade 
imagen lokalt. Detta är något som visar på betydelsen av att kommunicera lokalt, 
särskilt i detta fall då det skulle vara värdefullt för Capgemini att uppfattas som en 
decentraliserad organisation av Nibe. Nibes uppfattning är särskilt intressant på grund 
av att det i ett av Capgeminis värderingar från centralt håll, ödmjukhet framkommer 
att de inte ska uppfattas som just arroganta. Det anser vi tyder på att Capgemini från 
centralt håll är medvetna om att det finns en risk att de kan uppfattas som just 
arroganta. Vi tolkar detta som en bekräftelse på att det kan finnas en motsättning 
mellan det ”franska” arbetsklimatet och att uppfattas som flexibel. 

Motoman ser vi som ett tydligt fall där företagskommunikationen från Capgemini i 
stort sett har fungerat väl. De uppfattar alla de utmärkande egenskaper vi kopplar 
samman med Capgeminis identitet, förutom flexibilitet. Motoman tror att Capgemini 
kan vara omständiga att arbeta med och att det kan ta för lång tid innan de verkligen 
levererar. Uppfattningen om Capgeminis flexibilitet anser intervjupersonen enbart är 
en fördom, som kan vara felaktig. Då kommunikationen har brustit när det kommer 
till flexibiliteten anser vi Motoman istället har baserat sin uppfattning om Capgeminis 
flexibilitet på fördomar. Vår uppfattning är att Motoman huvudsakligen har en 
mycket positiv image av Capgemini. En fördel med en positiv image kan vara att 
Motoman har större benägenhet att bortse från de eventuella tveksamheter de har 
kring att välja Capgemini som IT-konsultleverantör, såsom att flexibiliteten inte är 
helt övertygande. 

Trots att den uppfattning Motoman har endast är en fördom kan en felaktig bild av 
denna egenskap ha en större påverkan än man först kan tro. Motoman har antytt att 
om deras fördom stämmer skulle det också ha en negativ påverkan på deras 
uppfattning av företaget i övrigt. De tar exempelvis upp att om Capgemini skulle vara 
för omständiga att arbeta med skulle de även uppfatta deras värdeskapande som lägre. 
Detta anser vi visar att Capgemini inte ska känna sig nöjda med att en stor del av 
egenskaperna i deras identitet når ut. Om egenskapen flexibilitet inte når fram till 
Motoman kan detta påverka uppfattningen av de övriga egenskaperna. Capgemini 
måste därför förbättra hur de kommunicerar flexibilitet, något skulle ge bättre 
förutsättningar för att lyckas i ett framtida samarbete med Motoman. 

Problematiken med att nå ut med egenskapen kan också förklaras av de mänskliga 
faktorernas roll i affärsbeslut (Kotler, 2006). Kotler (2006) hävdar att då inköp sker av 
människor blir besluten aldrig helt objektiva. Vi anser att Motomans fördomar 
påverkar den image de har av Capgemini. Därför är det är viktigt att Capgemini 
förbättrar sin kommunikation med Motoman så att den positiva image de redan har 
inte skadas, inte minst på grund av att ett företags image är något som snabbt kan 
förändras (Ind, 1992). En effektiv företagskommunikation kan som vi har diskuterat 
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tidigare minska påverkan från fördomar och andra externa faktorer på företagets 
image. 
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Norden Machinery ser Capgemini som ett för dyrt företag, vilket vi anser beror på att 
de uppfattar att det värde tjänsterna medför inte motsvarar dess pris. Genom att 
förmedla både hårda och mjuka värden kan ett högre värde skapas åt kunden hävdar 
Kotler (2006). Det är därför tänkbart att Capgemini inte förmedlar hårda och mjuka 
värden i tillräcklig omfattning, något som medför att det värdeskapande Capgemini 
upplever att de bidrar med inte uppfattas av Norden Machinery. Kotler (2006) anser 
att ett högre pris inte kan motiveras enbart med funktionella fördelar. De hårda 
värdena, funktionella fördelarna med att välja Capgemini anser vi i för liten grad når 
ut till Norden Machinery. Capgemini ses som kompetenta, men de tjänster som 
erbjuds passar enligt Norden Machinery inte in hos dem. En förklaring till att priset 
uppfattas som för högt kan därför vara att de funktionella fördelarna inte 
kommuniceras i tillräckligt stor utsträckning till Norden Machinery. Dessa 
funktionella fördelar utgörs av vad Capgeminis tjänster kan göra för just Norden 
Machinerys verksamhet. Om Capgemini utöver hårda värden även lyckas förmedla 
mjuka värden till Norden Machinery, exempelvis genom att visa att de vill att 
kunderna ska bli nöjda, skulle ett högre pris med stor sannolikhet uppfattas som 
motiverat av Norden Machinery.  

En metod för hur Capgemini i högre utsträckning skulle kunna förmedla både hårda 
och mjuka värden är att sänka instegskostnaden för deras tjänster för att underlätta 
etableringen av en kundrelation. När relationen har etablerats kommer företagen att 
förstå varandra bättre, samtidigt som Capgemini i större utsträckning kan förmedla 
hårda och mjuka värden. Enligt Gadde (2007) är en etablerad leverantörsrelation en 
av de viktigaste resurserna ett företag kan ha. Vi anser att när en relation mellan 
Capgemini och Norden Machinery har etablerats kan Capgemini med stor sannolikhet 
nå ut med sin värdeskapande egenskap, något som skulle leda till att Norden 
Machinery uppfattar Capgeminis priser som motiverade. 

Nibe har uppfattningen att det skulle tillföra för lite värde att komplettera sina 
befintliga IT-konsultleverantörer med ytterligare en leverantör i Capgeminis storlek, 
då de anser att kompletteringsbehoven som finns är för små. Input, i form av 
exempelvis konsulter kan ses som ett centralt värde för Nibe då de anser sig vara 
beroende av det i sin dagliga verksamhet, ”så man inte snöar in här i Markaryd” (P. 
Magnusson, 2010-04-27). Nibes inställning bekräftar resonemangen från Gadde 
(2007), att leverantörsförbindelse är viktiga ur innovativ synvinkel då det köpande 
företagets teknologi kopplas samman med leverantörens. En förklaring till 
problematiken för Capgemini att nå ut med den värdeskapande egenskapen anser vi 
vara att Nibe redan använder sig av en stor leverantör. Vidare tar Gadde (2008) upp 
att en leverantörsförbindelse är en av de viktigaste resurserna ett företag har. Han 
hävdar också att en leverantörsförbindelse kräver mycket arbete för att etableras. Då 
Nibe redan har en etablerad relation med en stor leverantör kan detta utgöra ett hinder 
för Capgemini att nå ut med det värde de kan tillföra till Nibe, och att detta värde 
överträffar det värde deras befintliga leverantör redan tillför dem. Detta problem anser 
vi vara en extern faktor som Capgemini därmed inte har någon direkt kontroll över. 
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Kalmar Lantmän, Oskarshamnsvarvet och OGO är alla tre företag som Capgemini har 
misslyckats med att kommunicera sin identitet till. Företagen har antingen inte alls 
haft någon uppfattning av Capgemini eller en helt felaktig bild av dem. Vi kan 
konstatera att det som utmärker Oskarshamnsvarvet och OGO är att de tillhör de 
minsta företagen i vår undersökning, både utifrån antal anställda och omsättning. Det 
kan vara så att Capgemini helt enkelt inte är intresserade av dessa företag, vilket kan 
vara en bakomliggande förklaring till kommunikationsbristernas omfattning. 
Samtidigt har det under våra intervjuer med Capgemini framkommit att de kan 
hantera både små och stora projekt i varierande branscher. Därför anser vi att de bör 
vara intresserade även av dessa företag, trots att de är mindre. Kalmar Lantmän, har 
en mycket vag bild av Capgemini och kopplar dem dessutom till fel bransch, 
finansbranschen istället för IT. Kalmar Lantmän är unikt i vår undersökning då det är 
en ekonomisk förening. Detta är något som vi anser skulle kunna vara en förklaring 
till att Capgemini överhuvudtaget inte har kommunicerat till dem. Det kan vara så att 
Capgemini inte är intresserade av att arbeta med ekonomiska föreningar. Vi anser 
dock att detta inte borde vara ett hinder med tanke på den flexibilitet Capgemini anser 
sig ha när det kommer till att arbeta i varierande branscher. Förklaringen till 
problemet med att Capgemini inte har lyckas skapa en image hos dessa företag beror 
enligt oss på en företagskommunikation som inte har fungerat effektivt. Detta kan i 
sådana fall åtgärdas med en lokal marknadsföringskampanj där Capgemini tydligt 
kommunicerar till dessa specifika företag. 
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Varken Electrolux eller Liljeholmens har någon klar image av Capgemini. 
Liljeholmens känner till att Capgemini är ett globalt företag, en egenskap de dock inte 
anser vara särskilt betydelsefull för dem själva då de endast har verksamhet i Sverige 
och Danmark. Kompetensen är dock något de har uppfattat. Liljeholmens tar inte upp 
något om Capgeminis flexibilitet eller värdeskapande. Vi tolkar Liljeholmens image 
av Capgemini som relativt neutral. En neutral image har enligt Grönroos (2008) ingen 
skadlig effekt för ett företag, men hjälper det heller inte på något sätt. Problematiken 
anser vi i detta fall vara brister i företagskommunikationen, då den generella 
kunskapen om Capgemini är så pass låg hos företaget. Enligt Ind (1992) tappar 
företagsidentiteten sin mening om den inte kommuniceras. Därför är det viktigt för 
Capgemini att göra något åt sin bristfälliga kommunikation med Liljeholmens och 
Electrolux. Electrolux uppfattar Capgemini som stora, något som vi anser till viss del 
kan kopplas till Capgeminis globala egenskap i identiteten. Dock visar inte Electrolux 
hur de värderar denna egenskap, vilket innebär att egenskapen inte har nått ut. 
Electrolux anser sig i övrigt ha en för dålig grundkunskap för att kunna koppla 
samman Capgemini med någon ytterligare egenskap. Vi upplever det förvånande att 
kommunikationen till Electrolux Laundry Systems har så pass stora brister då det är 
ett företag som ingår i en av Sveriges största företagskoncerner och dessutom har 
omfattande ansvar för IT inom Electrolux Laundry Systems även utanför Sveriges 
gränser. 
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Då Företag X ser Capgemini som ett företag som arbetar med större projekt 
misslyckas de med att nå ut med egenskapen flexibilitet. Vidare uppfattar Företag X 
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Capgemini som att de har ett stelt arbetssätt och en företagskultur som skiljer sig allt 
för mycket från deras egen. Detta kan bero på samma problematik som vi har kommit 
fram till finns hos andra företag, att Capgeminis storlek kopplas samman med 
centralisering, vilket leder till en stor upplevd distans mellan kunden och Capgemini. 

Capgemini har heller inte lyckats förmedla sin flexibilitet. En förklaring till detta kan 
vara att Capgemini jämförs med en mindre leverantör som Företag X använder sig av. 
Mindre aktörer uppfattas naturligt vara mer flexibla än globala företag. Att Företag X 
redan har en etablerad leverantörsrelation, som de har investerat tid och energi på är 
ytterligare en försvårande omständighet. Påverkan från dessa två externa faktorer kan 
enligt vår mening minskas genom en förbättrad företagskommunikation, där 
Capgemini tydligt visar att de är intresserade av att hjälpa Företag X samt på vilket 
sätt de kan bidra med ett värde som motiverar Företag X att byta från sin nuvarande 
IT-konsultleverantör till Capgemini. 
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Vi har utifrån våra intervjuer med anställda på Capgemini kommit fram till att fyra 
egenskaper är särskilt utmärkande i Capgeminis företagsidentitet. Den första 
egenskapen är kompetens, att de har ett högt kunnande i kombination med en bred 
kunskapsbas. Att de är globala är annan viktig egenskap som innebär att de finns på 
många platser i världen, vilket medför ett lågt personberoende inom organisationen. 
En tredje utmärkande egenskapen i deras identitet är flexibilitet, att de kan och vill 
hantera projekt av skiftande karaktär, något som också visar på ödmjukhet. Den sista 
utmärkande egenskapen är värdeskapande, som innebär att Capgemini vill tillföra stor 
nytta till sina kunder med de tjänster de erbjuder. 

Capgeminis potentiella kunder på den studerade lokala marknaden har en varierande 
image av företaget. Vissa av de IT-ansvariga har en god kännedom om Capgeminis 
verksamhet, medan andra inte ens känner till deras företagsnamn. Att företagsimagen 
är så pass varierande bekräftar att det finns problem för Capgemini att nå ut till de 
potentiella kunder på den lokala marknaden. Kompetens är den egenskap som i störst 
utsträckning når ut till de potentiella kunderna, då fem av de tio intervjuade företagen 
uppfattar denna egenskap. Till viss del når även egenskaperna att de är globala samt 
tillför högt värde till sina kunder fram. Flexibiliteten når däremot inte fram till någon 
av de potentiella kunderna. De två potentiella kunder med minst antal anställda och 
med lägst omsättning har ingen image alls av Capgemini. Ett utav företagen har en 
image av Capgemini som är helt felaktig och kopplar samman företaget med fel 
bransch. Endast en av de intervjuade potentiella kunderna har en mycket god 
kännedom om Capgeminis image som till stor del stämmer överens med deras 
identitet. Resterande av de intervjuade företagen har en image där viss problematik är 
inblandad. 
 
Det främsta problemet för Capgemini är att deras kommunikation med marknaden 
brister. En tänkbar förklaring till detta är att Capgemini inte samlar in tillräckligt med 
feedback om hur deras kommunikation fungerar. Utan feedback är det svårt för ett 
företag att fatta välgrundade beslut angående sin kommunikation samt anpassa den till 
de potentiella kunderna. Utan kommunikation med marknaden ger Capgemini sina 
potentiella kunder onödigt utrymme för fördomar att skapas.  

Den image de potentiella kunderna har påverkas inte endast av kommunikationen, 
utan påverkas i hög grad av ett antal externa faktorer av skiftande karaktär. Exempel 
på sådana faktorer är kundens val av mjukvaru- och hårdvarutillverkare, tidigare 
anställda på Capgemini och fördomar. Norden Machinery har exempelvis skapat sig 
en image av hur Capgemini arbetar som är baserad på fördomar, vilket är svårt för 
Capgemini att ha kontroll över. Nibe i sin tur har påverkats av information från en 
före detta anställd på Capgemini. Detta är något vi anser visar att de externa 
faktorerna i princip kan vara vad som helst. 

Att vara globala är en central del i Capgeminis identitet. Det kan dock vara 
problematiskt för dem att fokusera för mycket kring denna, eftersom det kan leda till 
att de uppfattas som för avlägsna av de potentiella kunderna. Detta har vi bland annat 
sett i Norden Machinerys fall. Norden Machinery uppfattar sig själva som små och 
därmed ointressanta för ett stort företag som Capgemini. Även i Enertechs fall har 
Capgemini fokuserat för mycket kring sin globala egenskap, vilket har lett till att 
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deras flexibilitet inte har nått ut till dem. Globala företag som Capgemini riskerar att 
ofta att upplevas som distanserade av aktörer på den lokala marknaden. För att 
undvika detta måste de visa att de har ett intresse av den lokala marknaden, även av 
mindre företag på den lokala marknaden. 

En annan problematik för Capgemini är att de uppfattar sig ha en bred kompetens i 
kombination med spetskompetens. Detta är en kombination som vi ser motsättningar 
med, då det kan vara svårt att på ett övertygande sätt förmedla att dessa två är 
förenliga med varandra. 

Capgeminis organisationsstruktur är en annan variabel som medför svårighet för dem 
att nå ut med sin identitet. Företagets storlek kan ha kopplats ihop med centralisering, 
vilket i sådana fall medför hinder för dem med att nå ut med sin egenskap flexibilitet. 
Även Capgeminis ursprungsland Frankrike kan ha medfört hinder för dem att nå ut 
med sin flexibilitet. Detta har vi kunna se i fallet med Nibe, som uttryckte en viss oro 
över att Capgeminis arbetsklimat kan ha påverkats av företagets franska ursprung. 

Avslutningsvis vill vi tillägga att den ökade förståelsen som detta arbete bidrar med 
kan vara betydelsefull även för andra globala konsultföretag, då de kan stå inför 
liknande problem med att nå ut med sin identitet till den lokala marknaden. Även 
globala företag i andra branscher kan ha nytta av dessa insikter.  
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För att globala företag som Capgemini effektivt ska kunna kommunicera till den 
lokala marknaden är det viktigt att de inte glömmer bort att visa sitt intresse lokalt. Vi 
rekommenderar därför Capgemini att synas mer på ett lokalt plan, exempelvis genom 
att sponsra sportevenemang, för att på ett tydligt sätt visa att de engagerar sig lokalt. 
Ett annat sätt för Capgemini att öka sin integrering med den lokala marknaden är 
exempelvis att arrangera konferenser, där nya tekniska lösningar presenteras till 
utvalda potentiella kunder. Sådana lokala aktiviteter som kommunicerar direkt till de 
potentiella kunderna skulle visa att Capgemini är intresserade av den lokala 
marknaden. 

En annan rekommendation är att Capgemini satsar på mindre projekt på den lokala 
marknaden, trots att de inte nödvändigtvis är speciellt lönsamma. Projekten kan 
däremot fungera som en effektiv marknadsföringskanal till den lokala marknaden. 
Detta kan på sikt leda till att Capgemini får möjlighet att utföra större projekt, efter att 
en relation har etablerats mellan Capgemini och kunden. 
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Kan du kort berätta lite om din bakgrund? 

Vad har du för roll och arbetsuppgifter? 

 
Vilka egenskaper kopplar du samman med Capgemini? 

Hur tror du att Capgeminis potentiella kunder uppfattar företaget? 

Vad särskiljer Capgemini från era konkurrenter? 

Vilka värderingar står Capgemini för? 

Berätta lite om din bild av Capgeminis företagskultur. 

 
Vilka karaktärsdrag kopplar ni samman med de tjänster ni erbjuder? 

 
Hur ligger Capgemini till prismässigt jämfört med sina konkurrenter? 

Vilka unika karaktärsdrag har Capgemini jämfört med sina konkurrenter? 

 
Hur styrs Capgeminis organisation? 

Tror du att Capgeminis franska ursprung påverkar företaget på något sätt? 

Vilken sorts personlighet har en typisk anställd på Capgemini? 

Tror du att Capgeminis förvärv av andra företag påverkar företagets identitet? 
 
 
De kunder som väljer bort er, varför tror du att de gör det? 

Hur väl anser du att Capgemini lyckas med att skapa en personlig kontakt med sina 
kunder? 

Hur anser du att Capgemini anpassar sig till den lokala marknadens behov? 
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Kan du berätta lite om din bakgrund? 

Vad har du för roll och arbetsuppgifter inom organisationen? 
 

Köper ni någon typ av IT-relaterade tjänster, i så fall vilken typ av tjänster brukar ni 
köpa? 

Arbetar ni långsiktigt eller kortsiktig med er leverantör? 

När ni byter leverantör, vad är skälet till att ni byter? 

Kan du berätta vilka faktorer som avgör valet av leverantör av IT-konsulttjänster? 

 
Hur uppfattar ni Capgemini? 

Hur väl anser ni att Capgemini skulle kunna tillmötesgå era krav på IT-
konsulttjänster? 

Vilka egenskaper kopplar ni samman med Capgemini? 
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