
 

 

 

Examensarbete 

Branding in pole position 
En kvalitativ fallstudie av branding inom business-to-business på 
den svenska säkerhetsmarknaden. 
 

Författare: Anna Nestor & Frida 
Ställborn 
Handledare: Åsa Lindström 
Examinator: Bertil Hultén 
Termin: VT 15 
Ämne: Marknadsföring 
Nivå:A2E 
Kurskod: 4FE62E 



  
 

 I 

Förord 
Denna uppsats är inriktad på att undersöka branding inom en business-to-business kontext. 

Undersökningen har utgått från ett företagsperspektiv och vi studerar därmed hur 

organisationer förhåller sig till branding. Under våra studieår har ett intresse för branding växt 

fram och denna uppsats har förverkligat en  fördjupning inom ämnet. Vi vill tacka samtliga av 

de personer och organisationer som har möjliggjort denna uppsats och gett oss stöd och hjälp.  

 
Vi vill rikta ett stort tack till vårt fallföretag G4S för möjligheten de givit oss med denna 

uppsats. Vi vill även tacka Securitas och Ölands Bevakningstjänst för deras medverkan och 

värdefulla upplysningar i samband med vår undersökning. Ett extra tack till våra respondenter 

(utan inbördes ordning), Medarbetare på G4S, Niclas Gustafsson - som vid uppstarten av 

denna undersökning var försäljnings- och marknadschef på G4S, Jens Granath - 

marknadskommunikationschef på Securitas och Dick Karlsson – VD på Ölands 

Bevakningstjänst. Vi vill även tacka vår handledare Åsa Lindström och examinator Bertil 

Hultén för mycket värdefull hjälp och vägledning under arbetets gång. Detsamma gäller våra 

opponenter som med deras konstruktiva kritik hjälpt oss förbättra och färdigställa uppsatsen 

till vad den är idag. Sist men absolut inte minst vill vi främst tacka varandra. Tacka för ett gott 

samarbete vid denna uppsats och för fyra studieår tillsammans. Tack Anna, Tack Frida. 
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Abstrakt 
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Handledare: Åsa Lindström. 

Examinator: Bertil Hultén. 

Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, 
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Rapportens namn: Branding in pole position. 

Frågeställning: Hur bör ett företag i säkerhetsbranschen som verkar på en mogen business-

to-business marknad agera för att skapa ett nytt starkt varumärke med hjälp av branding? 

Syfte: Syftet med rapporten är att analysera vikten av branding och betydelsen av att utforma 

ett starkt varumärke inom business-to-business i säkerhetsbranschen. Rapporten syftar även 

till att identifiera strategiska rekommendationer som G4S bör ha i åtanke vid skapandet av sitt 

nya varumärke. 

Metod: En fallstudie med induktiv ansats och kvalitativ forskningsmetod har använts vid 

undersökningen. Datainsamlingen har skett via intervjuer.  

Resultat, slutsatser: Undersökningen påvisar att branding inom business-to-business är 

viktigt då vi finner flera aspekter som tyder på att full rationalitet inte verkar på denna 

marknad. Slutsatser om hur företag på business-to-business marknaden bör arbeta med 

branding har dragits utifrån ett antal begrepp som vi identifierat. 

Begränsningar: Undersökningen hade gynnats av fler intervjuer och en utökad tidsram. 

Teoretiskt och praktiskt bidrag: Det teoretiska bidraget med denna undersökning är att 

bidra till att fylla det teoretiska gap som existerar om branding inom business-to-business. 

Undersökningens praktiska bidrag är att ge strategiska rekommendationer för ett företag under 

en rebrandingprocess. 

Nyckelord: Business-to-business, branding, rebranding, varumärkesnamn, logotyp, identitet, 

varumärkesvision, värdeproposition, image, relationsskapande, differentiering, CSR. 
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Report name: Branding in pole position.  

Research question: How should a company in the security industry, that operates in a mature 

business-to-business market act to create a new strong brand using branding? 

Purpose: The report aims to analyze the importance of branding and the importance of 

designing a strong brand in business-to-business in the security industry. The report also seeks 

to identify strategic recommendations that G4S should keep in mind when creating their new 

brand. 

Methods: A case study with an inductive approach and qualitative researchmethod has been 

used for this survey. Data has been collected through interviews. 

Results, conclusions: The survey shows that branding in business-to-business is important as 

we find several aspects that suggest that full rationality is not present in this market. 

Conclusions about how companies in business-to-business markets should work with 

branding has been drawn from a number of concepts that we have identified. 

Limitations: The survey would have benefited from more interviews and an extended time 

frame. 

Theoretical and practical contribution: The theoretical contribution of this study is to help 

fill the theoretical gap that exists about branding in business-to-business. The survey’s 

practical contribution is to provide strategic recommendations for a company during a 

rebrandingprocess. 

Keywords: Business-to-business, branding, rebranding, brandname, logotype, corporate 

identity, corporate brandvision, value proposition, corporate image, relationship-building, 

differentiation, CSR. 
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1 Inledning    
I detta kapitel presenterar vi inledningsvis en bakgrund till vår undersökning, vilken 
grundas i branding och vikten av ett starkt och unikt varumärke. Vidare följer en 
problemdiskussion som mynnar ut i vår forskningsfråga. Slutligen presenteras syftet 
med studien samt avgränsningar och förklaringar för att tydliggöra tanken bakom 
undersökningen.  
 

1.1 Bakgrund  

2014 skedde ett stort företagsförvärv inom säkerhetsbranschen då Sector Alarm 

förvärvade G4S Sverige1 (G4S, 2014). Melin (1999) förklarar att en anledning att 

företag vill köpa andra företag kan vara för att få tillgång till en bredare 

varumärkesportfölj. Alternativt att det uppköpta företaget har ett starkt varumärke som 

köparen vill räkna till sina.  Enligt Niclas Gustafsson2 på G4S Sverige (G4S) var 

företaget tidigare verksamma med produkter och tjänster på både konsument- och 

business-to-business marknaden. Efter förvärvet ska Sector Alarm  hantera allt gällande 

hemlarm för privatpersoner, medan G4S endast ska fokusera på säkerhetslösningar för 

företag. Under 2015 kommer Sector Alarm utveckla ett nytt varumärke till G4S, vilket 

är mer kopplat till koncernen och då kommer varumärket G4S sluta användas (G4S, 

2014). Vidare berättade Gustafsson att branschen präglas av stora uppköp då det enligt 

honom är det enklaste sättet att växa på denna marknad. Med dessa förvärv blir de stora 

aktörerna helhetsleverantörer av tjänster som i grunden är relativt likartade. Även om 

produkt- och tjänstelösningarna kan levereras i olika konstellationer är det svårt att utåt 

utstråla unikhet.  

 

En komponent som anses vara viktigare på business-to-business marknaden än den är 

på konsumentmarknaden är, enligt Kapferer (2012), varumärket. Vidare beskrivs ett 

varumärke som en immateriell tillgång som ger extra fördelar för företaget. Han 

poängterar att det ska kunna ge fördelar under en längre tidsperiod.   

 

“Ett varumärke antyder en relation mellan en produkt och en kund. Det 

betecknar ett antal kvaliteter och tjänster som kunden kan förvänta sig” 

                                                                                                        (Kotler 1999, s. 91) 

                                                
1  Se avsnitt 4.1 för företagspresentation.  
2  Intervju med Niclas Gustafsson, försäljnings- och marknadschef på G4S (2015-01-26). 
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Varumärket anses, enligt Kapferer (2012), viktigare inom business-to-business för att 

köparen och säljaren nästan alltid inleder en relation istället för enstaka transaktioner, 

samt att de flesta köp innehåller en högre grad av finansiell risk. Varumärket kan då 

underlätta för kunden genom att denne känner att den har gjort ett bra val om det är ett 

välkänt varumärke. Sarin (2010) anser att det är svårt för företag att överleva i den hårda 

konkurrens som finns i dagens samhälle utan att ha ett starkt varumärke. Vidare menar 

han att de flesta som arbetar med marknadsföring inom business-to-business inte tänker 

på vikten av detta. Hatch & Schultz (2008) stärker Sarins argumentation och beskriver 

att en av de viktigaste strategiska tillgångarna ett företag kan besitta är ett starkt och 

unikt varumärke. Företag som effektivt bygger sitt varumärke kan nå många framgångar 

exempelvis när det kommer till inträde på nya marknader, marknadspenetration samt att 

differentiera sig från sina konkurrenter. För att skapa lojalitet till ett varumärke förklarar 

Kotler (1999) att företaget behöver överträffa kundernas förväntningar eller i alla fall 

leva upp till dem. Holmström och Wikberg (2010) menar att högre lojalitet bland 

kunder genererar bättre resultat, vare sig företaget levererar produkter eller tjänster. 

Långsiktigheten blir även mer påtaglig i hela organisationen då de bygger vidare på det 

de har istället för att jaga nya kunder regelbundet. Relationsbyggande är väl användbart 

inom business-to-business sammanhang, men det har främst fått sitt genomslag på 

konsumentmarknaden. Dock argumenteras det för att det bör vara minst lika viktigt 

inom business-to-business. 

 

Keller (2009) och Hoeffler och Keller (2003) argumenterar för att branding de senaste 

decennierna har blivit en nyckelaktivitet för många företag. För att kunna bygga ett 

hållbart och starkt varumärke är det enligt van Riel och Fombrun (2007) viktigt att 

framhäva unikheten och de speciella delarna av organisationen Detta kan göras med 

hjälp av branding. Balmer (2001) menar att hemligheten bakom en lyckad branding är 

differentiering. 

 

“Branding är ett medvetet beslut av företagsledningen att framställa och 

tillkännage attributen för organisationens identitet i form av en klart 

definierad brandingproposition. Den propositionen ska stödja 

organisationens ansträngningar att kommuniceras, differentiera och 

förbättra varumärket gentemot nyckelpersoner och nätverk.” 

(Balmer 2001, s. 281) 
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Grönroos (2007) beskriver branding som en process. Denna process pågår konstant för 

att bygga och utveckla ett varumärke. Han menar att branding handlar om att 

kontinuerligt bygga bilden av varumärket i huvudet på dess intressenter. Det som 

bygger denna bild är de budskap som varumärket sänder ut exempelvis i form av dess 

identitet.  
 

I samband med branding kan man även tala om rebranding. Om branding handlar om en 

process som bygger bilden av varumärket så handlar rebranding enligt Muzellec, 

Doogan och Lambkin (2003) om att ändra denna bild av varumärket. Rebranding 

behandlar således processen att ändra varumärket utifrån olika aspekter. Rebranding kan 

enligt Muzellec och Lambkin (2006) verka både internt och externt, samt innebära både 

små och stora förändringar. Muzellec, Doogan och Lambkin (2003) menar att 

rebranding kan ske vid uppköp eller sammanslagningar av företag. G4S kommer 

genomgå en rebrandingprocess av just denna orsak vilket kan ge dem en chans till 

repositionering, som Muzellec, Doogan och Lambkin (2003) beskriver, på 

säkerhetsmarknaden. 

 

PwC3 sammanställde 2013 en rapport om säkerhetsbranschen som belyser och 

analyserar utvecklingen i branschen. Rapporten beskriver bland annat den ökade 

efterfrågan inom säkerhetslösningar då framförallt fler företag fokuserar mer och mer på 

säkerhetsfrågor. Efterfrågan beskrivs ha ett starkt samband med den ekonomiska 

utvecklingen i stort för samhället. Den ökade fokuseringen på säkerhetsfrågor beskrivs 

enligt rapporten som en produkt av ökad osäkerhet och oro i samhället samt företags 

ökande kostnader för störningar i deras verksamhet. I rapporten presenteras 

säkerhetsbranschen i Sverige och Västeuropa som en mogen marknad med en låg 

marginal samt med en stabil tillväxt. Tillväxten genereras främst av att erbjuda 

speciallösningar och en avancerad expertisnivå. En annan viktig faktor att driva 

tillväxten inom säkerhetsbranschen är den tekniska innovationen. Branschen går mer 

och mer från att vara produktionsfokuserad till att vara tjänsteinriktad och trenderna 

visar på att kunderna har en ökad betalningsvilja för att erhålla specialanpassade 

lösningar samt möjligheten att kunna få sina tjänster skräddarsydda efter unika behov.  

 
                                                
3  PricewaterhouseCoopers, PwC, är ett brittiskt-amerikanskt multinationellt revisions- och  
 konsultföretag. PwC är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning. 
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Blythe och Zimmerman (2005) argumenterar för att 2000-talet innehåller mängder med 

utmaningar för företag som är verksamma på business-to-business marknaden. De 

menar även att fler och fler företag blir medvetna om behovet att skapa starka business-

to-business varumärken. Mudambi (2002) nämner även detta och menar att branding på 

denna marknad är nödvändigt för att sticka ut då företag idag behöver differentiera sig 

med hjälp av service och sitt varumärke.  

 

Leek och Christodoulides (2011) och Ohnemus (2009) menar att branding länge 

har varit centralt på konsumentmarknaden, men att det är relativt outforskat på business-

to-business marknaden. De menar att det finns uppfattningar om att de emotionella 

aspekterna som ingår i branding inte spelar roll på denna marknad, därför är det mindre 

utforskat. Dock argumenterar de tillsammans med Lynch och De Chernatony (2004) att 

branding är minst lika viktigt inom business-to-business då även dessa varumärken 

behöver skapa förtroende och känslomässiga band till sina kunder. Baumgarth (2010) 

styrker detta påstående och menar att förståelsen för business-to-business branding ökar 

då dagens produkter och tjänster blir mer och mer homogena. Trots detta är områdent 

idag fortfarande relativt outforskat och det förekommer därmed stora gap inom detta. Vi 

anser därför att studier om branding inom business-to-business är intressant, då flera 

författare stärker att det är viktigt. För att undersöka och utforska detta har 

säkerhetsföretaget G4S studerats.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Kapferer (2012) förklarar att ett varumärke ska väcka en önskan hos kunderna att vilja 

köpa ett specifikt varumärke och att det är viktigt att förstå vilka associationer kunderna 

får med namnet. Detta gör det viktigt för företag att tänka på vad deras varumärke står 

för. Varumärket kan enligt Kotler och Pfoertsch (2006) vara en av de viktigaste 

tillgångarna ett företag har. Varje företag bör därför satsa på att bygga ett starkt 

varumärke då det ses som en investering vilken kommer att ge långsiktiga fördelar för 

dem i framtiden. Gustafsson4 berättade att G4S sedan starten 1964 hittills har använt 

fem olika varumärken, vilket gör att de till skillnad från Securitas som är 

marknadsledande, inte har ett lika väletablerat varumärke. Detta anser vi, blir en svaghet 

                                                
4  Intervju med Niclas Gustafsson, försäljnings- och marknadschef på G4S (2015-01-26). 
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för dem då deras varumärke inte alls är lika starkt och välkänt som det hade kunnat 

vara.  

 

Aaker (2010) argumenterar för att det är viktigt att företag har en hög 

varumärkeskännedom bland kunderna och vi menar att alla namnbyten kan ha gjort det 

svårt för G4S att uppnå detta. På G4S hemsida står det att Sector Alarm ska utveckla ett 

nytt varumärke till G4S under 2015 som är mer kopplat till koncernen och då kommer 

varumärket G4S sluta användas (G4S, 2014). Kapferer (2012) förklarar att starka 

varumärken utgör ett inträdeshinder för nya företag på marknaden då det starka 

varumärket blir ett referensvarumärke inom sin kategori. Här ser vi ett problem i att 

Securitas har ett så pass väl inarbetat varumärke och vi tror att det kan uppfattas som 

referensmärke. Detta kan försvåra för G4S nya varumärke att etablera sig i kundernas 

medvetande. 

 

Kapferer (2012) poängterar att det är viktigt för företag att arbeta med branding, dock 

anses det svårare att göra detta för företag som erbjuder tjänster än de som erbjuder 

produkter. Detta eftersom det är svårare att leverera samma höga kvalitet när det är 

olika människor som utför dem. Variationen mellan människors sätt att leverera kan 

förstöra den kontinuerliga stabilitet ett företag vill uppnå för ett varumärke. Kotler och 

Pfoertsch (2006) argumenterar för att det är lika viktigt att arbeta med branding inom 

business-to-business som det är på konsumentmarknaden, men att betydligt färre företag 

sysslar med det där. De anser vidare att det är många skillnader i att arbeta med 

branding på konsumentmarknaden jämfört med business-to-business marknaden. 

Skillnaderna gör att olika strategier borde användas på de båda marknaderna. Innan G4S 

blev uppköpta av Sector Alarm erbjöd de tjänster och produkter till både konsumenter 

och företag.5 Nu när de endast ska vara verksamma på business-to-business marknaden 

bör de därför ta fram en ny brandingstrategi för att skapa sitt nya varumärke.  

 

Att G4S har blivit uppköpta innebär att de ska genomgå en rebranding av sitt 

varumärke. Broniarczyk och Alba (1994) menar att rebranding kan vara en chans till att 

utöka eller ändra ett varumärke och vad det associeras med. En rebranding innebär dock 

även vissa risker och svårigheter. Ewing, Fowlds och Shepherd (1995) menar att det 

ibland tar lång tid att ändra kundattityder och vissa ändringar i varumärket kan leda till 

                                                
5  Intervju med Niclas Gustafsson, försäljnings- och marknadschef på G4S (2015-01-26) 
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en helt ändrad attityd hos kunden. Loken och Roedder John (1993) berör även detta och 

menar att rebranding kan resultera i att befintliga kunder känner att de inte längre 

“passar” med varumärket. Hatch och Schultz (2001) argumenterar för hur viktigt det är 

att företagets vision, kultur och image överensstämmer för att skapa ett starkt 

varumärke. Rebranding innebär en utmaning då företaget måste återskapa denna 

överensstämmelse mellan företagets existerande image och den nya visionen och 

kvarvarande kulturen. Rebranding kan, enligt Basu (2000) och Kay (2006), även utmana 

banden med kunderna samt identiteten som de anställda arbetar efter.   

 

Enligt Schmitt (1995) är det viktigt att företag prioriterar sin identitet, då en unik sådan 

kan skapa starka konkurrensfördelar. Detta kan i sin tur förhoppningsvis leda till en god 

image för företaget och varumärket. Abdullah, Nordin och Aziz (2013) menar att en 

identitet till viss del är uppbyggd av företagets värderingar, vilka i sin tur uttrycks i 

företagets och varumärkets vision. Som beskrivet innan har G4S bytt namn och 

varumärke flertalet gånger. Detta kan enligt oss eventuellt göra det svårt för företaget att 

skapa en stark identitet, vision och image som håller genom tiden och genom dessa 

byten. Cornelissen (2008) och Argenti (2007) argumenterar även för att identiteten och 

imagen måste stämma överens. Dessa kan då de är samstämmiga fungera som 

positionerings- och differentieringsverktyg, speciellt när ett företag säljer liknande 

produkter/tjänster som konkurrenterna. Cornelissen och Elving (2003) hävdar att det 

uppstår problem om identiteten inte är starkt kopplad till företagets och/eller 

varumärkets grundvärderingar och vision.  

 

Grönroos (2009) diskuterar vikten av att företaget har en positiv image och anser att den 

påverkar förväntningarna som kunderna har på ett företag. Detta visar att det är viktigt 

att kunderna upplever företaget samt deras produkter och tjänster på ett bra sätt och att 

företaget lyckas förmedla det budskap de vill. G4S vill, enligt Gustafsson6, att kunderna 

ska se dem som den kompletta helhetsleverantören som erbjuder allt under samma 

“tak”. Han poängterar att det är viktigt för dem att kunderna vet att de endast har en 

kontaktperson hos dem, vilket är en skillnad från konkurrenterna där de tilldelas olika 

kontaktpersoner till olika ärenden. En kontaktperson ska ses som en smidig lösning för 

kunden och denne kontaktperson ska kunna svara på de övergripande frågorna om alla 

produkter och service de erbjuder och om djupare kunskaper behövs, hjälper de kunden 

                                                
6  Intervju med Niclas Gustafsson, försäljnings- och marknadschef på G4S (2015-01-26). 
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att komma i kontakt med rätt person. Vi tror att det kan vara svårt att få fram sådana 

skillnader till kunderna och precis som Kotler och Pfoertsch (2006) hävdar så säljer inte 

företag längre enbart en produkt eller en tjänst, utan de erbjuder en lösning, vilket gör 

de ännu viktigare att få fram sitt budskap till kunderna. En lösning kan innefatta flera 

tjänster och service, vilket det i G4S fall gör. Det kan enligt Kotler och Pfoertsch (2006) 

finnas stor variation i hur lösningarna ser ut beroende på vem köparen är, vilket gör 

situationen komplex.  

 

De Chernatony, McDonald och Wallace (2011) argumenterar för att det på dagens 

marknad inte enbart handlar om produkten, utan mycket fokus läggs på relationer samt 

skapandet och bevarandet av dessa. Grönroos (2007) menar att dessa relationer och 

kommunikationen mellan parterna är riktad åt båda hållen. Det måste finnas en dialog 

mellan företaget och dess kunder, en interaktiv process. Detta för att få en enad 

förståelse samt lösa problem tillsammans och därigenom nå gemensamma mål. Lyckas 

de med detta kan ett förtroende byggas upp. Kapferer (2012) förklarar att det köpande 

företaget på bussines-to-business marknaden inte köper en produkt eller en tjänst, utan 

att de köper förtroende. Dessa påståenden gör det intressant att undersöka hur företag 

inom säkerhetsbranschen anser att relationer är viktiga samt hur de arbetar med 

relationsfrågor. 

 

Säkerhetsbranschen är även en bransch där det ställs flera krav på företagen som de inte 

kan styra över. Enligt Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (u.å.) ska 

alla som vill arbeta som väktare genomgå en väktarutbildning. Denna utbildning består 

av två steg samt praktisk yrkesträning på ett auktoriserat bevakningsföretag. 

Länsstyrelsen (u.å.) skriver att väktare måste bära en godkänd uniform där 

bevakningsföretagets logotyp ska finnas synlig. Det ska också stå VÄKTARE på 

vänster sida i brösthöjd. Kravet på godkänd uniform gäller inte de väktare som utför 

bevakning i larmcentral, personskydd och butikskontroller. Gustafsson7 berättade att de 

även följer kollektivavtal vilket gör att lönerna är desamma oavsett företag. Han 

förklarar även att väktaruniformen endast får vara i vissa färger vilket inte ger några 

direkta möjligheter att urskilja sig från mängden. De största säkerhetsbolagen i Sverige 

erbjuder liknande tjänster och produkter, vilket gör att det inte heller här är någon större 

skillnad mellan dem. Vi anser att dessa förutsättningar gör det svårt för företag inom 

                                                
7  Intervju med Niclas Gustafsson, försäljnings- och marknadschef på G4S (2015-01-26). 
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säkerhetsbranschen att utmärka sig och ser här problem i både hur nya varumärken ska 

kunna etablera sig på marknaden samt hur de som redan finns där ska kunna utmärka 

sig. 

 

McQuinston (2004) och Wallace (2001) argumenterar för hur viktigt det är att utmärka 

sig, att kunna differentiera sig tydligt och skilja sig från sina konkurrenter. Detta kan 

enligt författarna åstadkommas med branding då det är ett viktigt 

differentieringsverktyg på en marknad med liknande erbjudanden. En annan komponent 

inom branding är värdepropositioner, vilket enligt Kotler och Armstrong (2010) 

beskriver de fördelar och värden som företaget och varumärket lovar sina kunder. 

Anderson, Narus och van Rossum (2006) beskriver vidare att det är viktigt att 

värdepropositionerna stämmer överens med vad kunderna önskar och kräver för att 

samstämmighet ska råda. Lindic och Marques da Silva (2011) menar att det är 

värdepropositionen som visar vad som differentierar varumärket från andra och att det 

därför kan användas som differentieringsverktyg.  

 

När vi studerar branding i samband med business-to-business märker vi, i enighet med 

Leek och Christodoulides (2011) och Ohnemus (2009), att det finns väldigt lite forskat 

på detta område. För att fylla detta gap anser vi därför att det är av största intresse att 

undersöka hur företag kan använda branding även på denna marknad.  
 

1.3 Problemformulering 

Då det finns ett gap i forskningen om branding på business-to-business marknaden 

anser vi det intressant att undersöka och fördjupa oss i detta då det ändå benämns som 

väldigt viktigt även på denna marknad. Vi ser det även intressant att undersöka hur 

branding kan användas vid skapandet av ett nytt varumärke. Detta har lett oss fram till 

följande problemformulering: 

 

• Hur bör ett företag i säkerhetsbranschen som verkar på en mogen business-to-

business marknad agera för att skapa ett nytt starkt varumärke med hjälp av 

branding? 
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1.4 Syfte 

Syftet med rapporten är att analysera vikten av branding och betydelsen av att utforma 

ett starkt varumärke inom business-to-business i säkerhetsbranschen. Rapporten syftar 

även till att identifiera strategiska rekommendationer som G4S bör ha i åtanke vid 

skapandet av sitt nya varumärke. 

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar  

Studien kommer att begränsas genom att vi inte kommer studera säkerhetsbranschen 

som är riktad mot privatpersoner.  I studien kommer inte heller de tidigare varumärken 

som G4S har använt att studeras. Vi har även valt att endast fokusera på fallföretaget 

G4S och konkurrenten Securitas svenska verksamheter, då båda även är verksamma 

internationellt. 

 

Alla engelska begrepp vi har översatt till svenska står med ursprungsordet i parentes 

första gången det nämns. Vi har valt att använda svenska begrepp då studien har gjorts 

på svenska. Undantag är när business-to-business, word-of-mouth, branding och 

rebranding används, då vi anser att det inte går att översätta dessa begrepp till lämpliga 

svenska. Den definition vi valt av branding är att det är själva processen att bygga ett 

varumärke. Vi har valt att använda de engelska orden branding och rebranding 

genomgående i texten då vi inte fann en lämplig översättning till rebranding. Den mest 

närliggande svenska översättningen för branding är varumärkesbyggande.   
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras de tillvägagångssätt som har använts under arbetets gång. 
Läsaren introduceras först övergripande till studien och sedan följer en djupare 
presentation av hur den empiriska och teoretiska datan har samlats in. Avslutningsvis 
presenteras även metoden som använts för att analysera den insamlade datan. 
 

2.1 Ämnesval 

Vår studie utgår från att studera branding i en business-to-business kontext samt hur ett 

företag inom säkerhetsbranschen kan använda branding för att bygga ett nytt starkt 

varumärke. Ämnesvalet baserades på det intresse för varumärken och branding som har 

växt fram hos oss under våra år som civilekonomstuderande. Vi fann det även intressant 

att undersöka ett företag inom en bransch som är obekant för oss. Detta då det kunde 

utvidga våra kunskapsområden samt ge oss möjlighet att finna nya intresseområden. 

 

2.1.1 Förförståelse 

Olsson och Sörensen (2007) menar att förförståelse är de erfarenheter och 

föreställningar forskaren har av det valda området och ämnet. Vi som forskare hade 

innan denna studie en teoretisk förförståelse för området då vi studerat branding, 

varumärken, business-to-business marknaden samt företagsekonomi i det stora hela 

under våra år som civilekonomstuderande. Detta gjorde att vi hade en djupare förståelse 

för de teoretiska begrepp vi använde oss av då vi var bekanta med dem sedan innan. Vi 

hade dock inte någon praktisk förförståelse då vi inte har arbetat aktivt med branding i 

arbetslivet eller varit yrkesverksamma inom säkerhetsbranschen. 

 

2.2 Undersökningssyfte 

Patel och Davidson (2011) anser att det går att kategorisera undersökningar i olika 

syften efter hur mycket kunskap forskaren har innan denne har börjat studera området. 

De beskriver att en av dem är explorativa undersökningar, vilka används när det finns 

gap i den kunskap forskaren har. Harboe (2013) och Andersen (2012) beskriver även 

detta och menar att studier med ett explorativt syfte används när forskaren vill 

undersöka mindre utforskade områden och områden där denne inte vet “vart man 

kommer hamna”. Harboe (2013) beskriver att forskaren kan ha en teoretisk och 

erfarenhetsmässig idé om vad denne någorlunda kommer möta, men inte hur studien 

kommer utveckla sig efter alla iakttagelser. Då branding inom business-to-business var 
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ett relativt outforskat område, visste vi ej exakt vart studien skulle leda oss. Branding i 

sig är ett välutforskat område så vi hade dock en grundläggande förståelse för vad vi 

kunde finna. Under undersökningens gång var vi alltid öppna för ny information och 

nya reflektioner då området är så pass outforskat. Detta tillsammans med flexibilitet är, 

enligt Harboe (2013), vanligt vid explorativa undersökningar. 

 

Gummesson (2000) menar att studier med denna typ av syfte oftast kan agera grund för 

vidare forskning inom området, samt att den oftast används vid företagsrelaterad 

forskning. Andersen (2012) argumenterar även han för detta och menar att explorativa 

undersökningar kan leda fram till intressanta frågor som sedan kan undersökas vidare. 

De fungerar därmed som förarbete till vidare forskning inom det specifika området. 

Vidare förklarar Patel och Davidson (2011) att forskarna här vill få så mycket kunskap 

som möjligt om ett specifikt problemområde. Vi upptäckte ett gap i de teorier som finns 

gällande branding på business-to-business marknaden och ansåg därför att en explorativ 

undersökning passar vår studie för att fylla detta gap. Vi förstod ganska tidigt i vår 

studie att vi inte kommer kunna fylla hela detta gap baserat enbart på vår studie, vilket 

gör att vi tror att studien kommer öppna upp för vidare studier av området. Däremot 

ansåg vi oss kunna bidra till att fylla detta gap till en viss del och därmed intressera för 

vidare forskning. 

 

2.3 Forskningsansats 

Vi valde att arbeta med en induktiv ansats, vilken enligt Patel och Davidson (2011) och 

Alvehus (2013) beskrivs ha sin grund i forskningsobjektet. Tillvägagångsättet här är att 

först samla in empiri och därefter börja studera teori. Alvehus (2013) menar att 

forskaren vid detta tillvägagångssätt då formar sina analyser och slutsatser främst efter 

de empiriska resultaten, även om den teoretiska förståelsen också är viktig. Andersen 

(2012) benämner detta som upptäckarens väg då forskaren hittar undersökningsområdet 

i verkligheten. I vår undersökning startade vi precis som Patel och Davidson (2011) 

beskriver i verkligheten och inte i ett teoretiskt problem. Vid första mötet med vårt 

fallföretag G4S identifierades ett problem som vi sedan startade söka teori kring. Vid 

det senare teoretiska datainsamlandet fann vi även ett teoretiskt gap. Våra fortsatta 

empiriska studier genomfördes således efter vi genomfört mycket av den teoretiska 

datainsamlingen, därmed har vi inte varit fullt induktiva i vår forskning, utan även haft 

små inslag av deduktion. Alvehus (2013) beskriver att en deduktiv ansats tar sin 
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utgångspunkt i teorin. Vi tog till viss del utgångspunkt i vår teoretiska referensram då vi 

identifierade de teoretiska begrepp som senare blev centrala även för den empiriska 

studien och vid formulerandet av intervjufrågorna. Även om en induktiv ansats och 

tolkningar har varit utgångspunkten och centrala i vår undersökning, har även den 

teoretiska förståelsen och reflektionen varit viktig. Alvehus (2013) beskriver att just en 

fullt induktiv ansats sällan uppnås då, precis som i vår undersökning, även den 

teoretiska förförståelsen spelar in. Våra analyser och slutsatser byggdes både på 

empiriska och teoretiska grunder, men utgångspunkten var ändå den empiriska datan. 

 

Patton (1990) beskriver vidare att en induktiv ansats startar med utgångspunkt från en 

specifik observation och bygger därifrån vidare för att finna generella mönster. Även 

detta stämde in på vår studie då vi startade utifrån en specifik observation hos G4S för 

att sedan bygga vidare vår studie inom branding, samt det teoretiska gapet mellan 

business-to-bussiness och branding. Den induktiva ansatsen ansågs även passa vår 

studie så den enligt Andersen (2012) är vanligt förekommande främst vid 

undersökningar med fallstudiedesign tillsammans med ett explorativt syfte.  

  

Jacobsen (2002) poängterar att en fördel med att använda denna ansats är att inget 

hindrar vilken information som kommer att samlas in. Patton (1990) nämner även att 

den induktiva forskningsansatsen inte arbetar utifrån att skapa hypoteser innan 

datainsamlingen startar, som är fallet i en deduktiv ansats. Analysen och dess 

dimensioner ska alltså uppstå från de mönster forskaren finner i empiristudien, utan att 

denne i förväg skapat antaganden om hur dessa dimensioner kan se ut. Denna ansats har 

passat vår studie då vi har använt oss av en kvalitativ intervjumetod med öppna frågor 

och möjlighet till följdfrågor samt diskussion om nya områden. Vi ville inte sätta upp 

några hinder för vilken empirisk information som skulle samlas in, utan välkomnade 

andra aspekter och infallsvinklar från våra respondenter. Andersen (2012) beskriver att i 

en induktiv ansats arbetar forskaren parallellt med flera saker och aspekter, vilket vi 

under arbetets gång har gjort. Vi kunde exempelvis arbeta med analysarbetet samtidigt 

som justeringar gjordes i inledningskapitlet. Detta ansåg vi vara viktigt då alla delar av 

undersökningen kunde förbättras och bli mer samspelta under hela arbetsprocessen. 

Andersen (2012) beskriver att vid en induktiv ansats studeras endast ett fåtal objekt eller 

personer. Utifrån detta vill forskaren sedan kunna svara för något större. Dock krävs det 

flertalet upprepade studier för att kunna göra detta. Vår mening var aldrig att 



  
 

 13 

generalisera brandingaspekter inom hela business-to-business marknaden. Denna 

undersökning avsågs skapa öppningar för vidare forskning inom ämnet. 

 

2.4 Forskningsmetod 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att forskningsmetoden förklarar hur forskaren 

väljer att utforska, bearbeta och analysera den information som ska användas. Vi valde 

att använda en kvalitativ forskningsmetod för vår studie då vi främst ville utforska och 

undersöka vårt forskningsämne på djupet. Patton (1990) och Andersen (2012) 

argumenterar för att den största fördelen med kvalitativ forskning är att det går att 

studera valda områden på djupet och väldigt detaljerat. Patton (1990)  menar även att en 

kvalitativ metod främst är orienterad kring utforskande och upptäckande, precis som 

Andersen (2012) som menar att forksaren vid denna metod ämnar skapa förståelse och 

inte förklara saker och ting. Vi ansåg att detta var passande då vi mer djupgående ville 

studera hur branding kan användas på business-to-business marknaden vid skapandet av 

ett nytt varumärke. 

 

Bryman och Bell (2013) samt Patel och Davidsson (2011) menar att en kvalitativ 

forskningsmetod särskilt utgörs av exempelvis ord, symboler och handlingar. Även 

Alvehus (2013) beskriver detta och menar att kvalitativa forskare främst studerar 

meningar och innebörder snarare än statistiska samband.  Patton (1990) diskuterar att 

kvalitativ data oftast kommer från fältarbete. Under fältarbetet kan forskaren spendera 

tid i den undersökta miljön, exempelvis en organisation samt intervjua och samtala med 

personer i denna miljö.  Enligt Alvehus (2013) är forskning med denna metod tolkande 

forskning. Tolkning är således det centrala inom kvalitativa undersökningar.  Kvalitativ 

metod används därmed enligt Jacobsen (2012) när forskaren vill undersöka människors 

tolkning och förståelse av en specifik situation. Även Bryman (1997) nämner detta och 

menar att kvalitativ forskning handlar om att uttrycka saker och ting utifrån de 

studerade personernas perspektiv.  

 

Vårt syfte med denna studie var att ta fram strategiska rekommendationer vid skapandet 

av ett nytt varumärke och då undersöka innebörden av flertalet aspekter inom branding. 

Vi ansåg då att det var lämpligt för vår studie att genomföra intervjuer med ett fåtal 

nyckelpersoner. Detta för att få mer utvecklade svar samt mer djup i dessa. Jacobsen 

(2002) anser att den kvalitativa metoden är mer öppen för att finna ny information än 
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vad den kvantitativa är. Bryman (1997) menar även att forskare som använder sig av 

denna metod ofta studerar mer i detalj.  Vidare menar Jacobsen (2002) även att 

forskaren arbetar mer ostrukturerat vid den kvalitativa metoden och strukturerar oftast 

inte datan förrän den är insamlad och själva bearbetningen börjar. En kvalitativ metod 

gav oss därför möjligheter att upptäcka nya aspekter och reflektera över saker vi inte 

tänkte på innan. Jacobsen (2002) menar även att denna ansats till skillnad från den 

kvantitativa är flexibel då problemformuleringen kan ändras allt eftersom forskaren 

finner ny information. Detta gav oss även möjligheten att ändra vår problemformulering 

allt eftersom ny information framkom. 
 

Det finns enligt Andersen (2012) och Patton (1990) en risk att forskaren påverkar 

resultatet vid en kvalitativ undersökning då insamlingen och bearbetningen av 

informationen främst består av tolkningar. Bryman och Bell (2013) samt Patel och 

Davidson (2011) styrker detta och menar att det är forskarens subjektiva förmåga att 

tolka och förstå det material som samlats in som påverkar undersökningens utfall. Trots 

risken att påverka utfallet av studien genom egna tolkningar valde vi en kvalitativ 

ansats. Detta för att vi önskade bidra till en mer generell förståelse för ett fenomen, 

vilket är typiskt för kvalitativa undersökningar enligt Alvehus (2013).  Christensen, 

Engdahl, Grääs och Haglund (2010) anser även att det är viktigt att förstå helheten och 

sammanhanget av undersökningen. Vi var medvetna om risken genom hela 

insamlingsprocessen av det empiriska materialet och vi försökte därmed inte tolka 

information som vi ej ansåg oss förstå fullt ut. 

 

2.5 Empirisk studie 

Patel och Davidson (2011) och Andersen (2012) beskriver empiri som det forskaren 

samlar in genom att observera omvärlden. Genom observationerna får forskaren 

erfarenhet om hur ett visst fenomen fungerar i verkligheten och detta underlag används 

sedan för att analyseras tillsammans med valda teorier, vilket även Alvehus (2013) 

beskriver. Andersen (2012) poängterar att empirin samlas in för ett konkret 

undersökningssyfte, antingen av forskaren själv, alternativt av någon som hjälper denne 

med undersökningen. Alvehus (2013) argumenterar för att det insamlade empiriska 

materialet alltid ska spegla den valda undersökningsfrågan, vilket ibland blir svårare än 

vad man tror längs vägen. Det gäller att vara eftertänksam om vad som egentligen ska 

undersökas, annars kan forskaren samla in empiri som denne senare finner oanvändbar. 
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Andersen (2012) betonar även vikten av att forskaren behöver veta om datan ska 

användas kvalitativt eller kvantitativt innan observationerna börjar, eftersom detta 

påverkar hur datan ska samlas in och dokumenteras. Undersökningsmodellen i avsnitt 

3.7 sammanfattar de begrepp vår undersökning fokuserade på. Vi valde att utgå från 

dessa begrepp empiriskt såväl som teoretiskt för att vara konsekventa. På så vis 

minimerade vi riskerna för att den empiriska och teoretiska datan inte skulle matcha och 

som konsekvens då leda till svårigheter att besvara vår problemformulering. 

 

2.5.1 Insamling av primär- och sekundärdata 

Datan som samlas in av forskarna själva benämner Andersen (2012) och Harboe (2013) 

som primärdata och Alvehus (2013) poängterar att det empiriska materialet har skapats 

just för den aktuella undersökningen. Christensen et al. (2010) förklarar att det inte 

alltid räcker med den sekundärdata som redan finns att tillgå och då kan forskaren 

behöva samla in egen. Vidare berättar de att insamlingen bland annat kan ske via 

observationer och intervjuer. Vi valde att till största del basera vårt empiriska kapitel på 

primärdata, då den direkt kunde anpassas efter studiens riktning. Att Christensen et al. 

(2010) skriver att den tar tid att samla in, är kostsam och att insamlaren bör ha en viss 

kompetens hade vi med i åtanke när tidsplanen gjordes. 
 

Patel och Davidson (2011) påpekar att det är viktigt att vara källkritisk mot 

sekundärdata då den är framtagen av andra i ett annat syfte. Detta styrker även Jacobsen 

(2002) som menar att det är viktigt att vara kritisk mot både sättet datan är insamlad på 

samt vem som har samlat in den och i vilket syfte. Han skriver vidare att sekundärdata i 

många fler fall skulle ha gått att använda om den var bearbetad på ett annat sätt. Detta är 

enligt honom en nackdel med denna typ av data då insamlaren bearbetar och 

kategoriserar den så att den passar en specifik undersökning. Vid sökandet efter 

sekundärdata märkte vi att det inte fanns så mycket relevant data om säkerhetsbranschen 

eller de specifika företag vi studerat som skulle kunna tillföra något till studien. 

Undantaget var en studie av säkerhetsbranschen gjord av PwC. Den sekundärdata som 

kändes relevant för studien utöver detta hämtades från G4S, Securitas och Ölands 

Bevakningstjänsts (ÖBT) hemsidor. 
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2.5.1.1 Intervju 
Det finns enligt Christensen et al. (2010) flera olika sätt att intervjua respondenter på. 

Detta kan exempelvis göras med personlig intervju och telefonintervju. I vår studie 

använde vi oss av båda dessa intervjumetoder. Patel och Davidson (2011) förklarar att 

intervjuaren vid en personlig intervju träffar respondenten personligen och kan här ta 

hjälp av visuella hjälpmedel för att förtydliga frågor. Detta till skillnad från 

telefonintervjuer, där Andersen (2012) menar att intervjuaren inte har samma 

möjligheter som vid en personlig intervju att förklara oklarheter visuellt för 

respondenten. Vi genomförde personliga intervjuer i den utsträckning det var möjligt. 

Vi ansåg att detta var den bästa metoden, då vi även kunde läsa in andra aspekter som 

kroppsspråk, minspel och liknande vid intervjutillfället. Flertalet av intervjuerna 

genomfördes trots detta via telefon då det geografiska avståndet spelade en stor roll 

samt att respondenterna själva ansåg att detta var det sätt de ville använda. Vi samlade 

även in data i liten utsträckningen via frågor som ställdes skriftligt via mailkonversation 

för att komplettera tidigare intervjuer. 

 

Våra intervjufrågor har haft open-ended struktur för att få ut så mycket information och 

djup som möjligt ur respondenternas svar. Open-ended är enligt Thibodeaux (u.å.) en 

intervjumetod som kännetecknas av att även om intervjuaren vid intervjutillfället har 

färdigformulerade frågor, vet denne ej vart intervjun kan leda. Bryman och Bell (2013) 

förklarar att det med denna metod finns utrymme för att ställa följdfrågor. Thibodeaux 

(u.å) menar att forskaren kan sväva ut och fokusera på känslor, erfarenheter och 

kunskap hos intervjuobjektet. Vi ansåg därför att denna typ av intervjufrågor passade 

vår studie, då vi varit mottagliga för att finna ny information och nya vägar. Vi ansåg 

det även viktigt att kunna ställa följdfrågor då vi på så sätt kunde fördjupa svaren samt 

även där hitta ny värdefull information. Patton (1990) anser att dessa typer av intervjuer 

ger mer djup, detaljrikedom och mening även vid användandet av få intervjuobjekt. 

Open-ended passade oss väl då djupet var viktigt för oss samt att vi endast intervjuade 

ett fåtal respondenter. 
 

Thibodeaux (u.å.) nämner även att open-ended intervjuer kan delas in i tre kategorier 

där en av dem är den semi-strukturerade. Bryman och Bell (2013) beskriver detta som 

att intervjuaren har ett frågeschema vilket består av en samling frågor. Frågorna är 

relativt allmänt formulerade och kan ställas utan inbördes ordning. Den semi-
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strukturerade intervjumetoden ansågs passa oss bra då vi delvis kunde förbereda frågor, 

men även att det fanns utrymme för följdfrågor. Vi ansåg det även som något positivt att 

ha möjlighet att ställa frågorna i den ordning som kändes mest naturligt under intervjuns 

gång då detta skapade mer liv i samtalet och mindre strikthet. 
 

Christensen et al. (2010) anser även att en kvalitativ studie, som vi genomförde, kan 

vara tidskrävande då det ofta blir stora volymer text att bearbeta från de intervjuer som 

genomförs. Vidare menar de att det är lämpligt att göra analyser allt eftersom arbetet 

fortskrider för att få nya idéer om hur arbetet ska fortsätta. Genom att föranalysera våra 

intervjusvar allteftersom gav det oss möjlighet att redan från början upptäcka om vissa 

aspekter vi ämnat undersöka inte ger något för vår analys. Det gav oss också möjlighet 

att upptäcka nya aspekter som vid nästa intervju kunde förbättra våra frågor. 

 

2.5.2 Urval 

Det finns enligt Christensen et al. (2010) olika metoder att göra urval på, där den ena är 

icke-sannolikhets urval. Harboe (2013) beskriver att det i kvalitativ forskning är vanligt 

med denna typ av urval. Det kännetecknas enligt Christensen et al. (2010) av att alla 

personer inte har samma odds för att komma med i undersökningen. De förklarar att 

denna metod är bra att använda om det är viktigare att respondenterna har kunskap om 

ämnet, än att urvalet är representativt. Detta är något vi ansåg väldigt viktigt när 

respondenter valdes till våra intervjuer, då alla anställda på företagen som studerades, 

förmodligen inte hade samma information att ge. Detta stärker även Alvehus (2013) 

som menar att det finns strategiska element vid ett urval då forskaren vid exempelvis 

intervjuer, först vill välja ut de personer denne främst tror kan förhålla sig till ens frågor 

bäst samt har vissa specifika och relevanta erfarenheter. 
 

Harboe (2013) nämner även att subjektiva urval är vanliga vid en kvalitativ metod. Då 

väljs respondenter utifrån en egen kvalificerad bedömning. Forskaren anser sig då lita 

på sin förmåga att utesluta eller ta med vissa förhållanden i undersökningen. Vi 

begränsade vår studie till ett fåtal aktörer inom säkerhetsbranschen. Vi valde att 

intervjua både större och mindre aktörer på denna marknad, då vi ansåg det intressant 

att undersöka eventuella skillnader mellan olika stora företag. En av de större aktörerna 

valdes då, vi innan studiens start ansåg dem vara referensvarumärket inom branschen, 

samt att det lyckats väl med sin branding. Den mindre aktören valdes med anledning att 

de var just ett mindre företag som dock lyckats väl med att växa på den lokala 
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marknaden. Vi ansåg det möjligt att finna framgångsrika brandingaspekter här som de 

stora aktörerna eventuellt inte arbetade med.  Att studera de olika utvalda företagen 

kunde därför ge oss möjlighet att finna framgångsrika aspekter av branding.   

 

Vi intervjuade personer vi ansåg kunde ge oss goda svar på våra intervjufrågor. Detta 

gällde för samtliga företag vi studerade. På G4S intervjuade vi Niclas Gustafsson, 

försäljnings- och marknadschef vid uppstarten på denna undersökning. Första intervjun 

skedde den 26:e januari 2015, efter denna skedde sedan en uppföljningsintervju den 

11:e maj 2015. På Securitas intervjuades den 8:e maj 2015, Jens Granath som har 

motsvarande position som marknadskommunikationschef. Vi intervjuade även Dick 

Karlsson den 28:e april 2015, VD och grundare till Ölands Bevakningstjänst. För att få 

ytterligare aspekter gällande fallföretaget G4S valde vi även att intervjua 2 medarbetare 

på företaget den 8:e maj 2015.  Dessa två har precis som de andra vi valde en god insikt 

i företaget men ville inte medverka med sina namn, utan kommer att kallas för 

pseudonymen Andersson och Nilsson. De svarade tillsammans via e-mail och därför 

kunde vi inte särskilja vem av dem som säger vad utan de presenteras alltid 

tillsammans.  

 

De flesta kvalitativa intervjuer av specifika nyckelpersoner bygger just på subjektiva 

urval. Bryman och Bell (2013) anser att det i många fall är svårt att utläsa i kvalitativa 

rapporter hur forskarna har valt respondenter samt hur många intervjuer som gjordes. 

Därför bör de som utför kvalitativa studier vara extra noggranna med att tydliggöra 

detta. Ofta tar kvalitativa intervjuer lång tid att genomföra och bearbeta och därför är 

det enligt Jacobsen (2002) oftast inte möjligt att ha så många intervjuer och få ett 

representativt urval. På detta grundade vi vårt beslut att göra ett färre antal kvalitativa 

intervjuer med respondenter vi ansåg kunde ge vår studie den information som behövs. 

Detta gjorde att vi valde bort att ha ett representativt urval då vi inte tror att det hade 

kunnat ge oss lika djup information då personerna kanske inte hade haft tillräckligt med 

information. Vi ansåg även att dessa få antal respondenter  delvis var homogena i deras 

kunskaper gällande det vi frågade om. Harboe (2013) menar nämligen att är de 

tillfrågade det, kan ett litet urval räcka. 
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2.6 Litteraturstudie 

Bryman och Bell (2013) förklarar att litteraturstudien ska innefatta de viktigaste och 

mest relevanta teorierna och tidigare forskningsresultat för undersökningen. Det är 

enligt Bryman (2011) här forskaren visar att denne på ett vetenskapligt sätt väljer ut 

relevant information om det aktuella intresseområdet. Teorierna vi valde att studera i 

studien behandlade branding och dess olika aspekter. Branding innefattar som den 

teoretiska referensramen visar, många olika begrepp och det var viktigt att välja vilka 

som var relevanta för vår studie. Andersen (2012) poängterar att för att lyckas göra en 

bra studie krävs ingående och organiserade litteraturstudier. En grundlig litteraturstudie 

kan ge viktig information om andra undersökningar, erfarenheter och tankar. Är den just 

grundlig kan det förhindras att det görs onödigt arbete, då det eventuellt redan finns 

information om det. Vidare förklarar han att teorierna kan komma från elektroniska 

källor så som vetenskapliga artiklar eller e-böcker, alternativt böcker eller tryckta 

vetenskapliga artiklar. Vi valde att använda både tryckta och elektroniska källor. Detta 

för att kunna finna de mest relevanta teorierna för vår studie utan att känna oss 

begränsade i utbud. 

 

Bryman (2011) nämner att en annan viktig aspekt av en grundlig litteraturgenomgång är 

att det stärker trovärdigheten både för forskaren samt det utforskade området. Vi märkte 

när vi studerade litteraturen att det finns ett gap i dagens forskning gällande branding på 

business-to-business marknaden, vilket stärkte relevansen för vår forskning. Det är 

enligt Christensen et al. (2010) viktigt att referensramen återspeglar det empiriska 

problemet, då denna ska användas för att analysera och förstå det samt att alla aspekter 

forskarna vill studera finns med. Detta var en viktig aspekt att ha i åtanke då den 

teoretiska referensramen skapades så att alla relevanta begrepp och teorier innefattades. 

De begrepp som känns centrala för arbetets gång kallas enligt Patel och Davidson 

(2011) för ämnesord och kan vara bra att använda som sökord för att finna mer relevant 

teori. Litteraturstudien startades genom att välja ut relevanta ämnesord för studien, vilka 

sedan precis som Patel och Davidson beskriver, användes för att hitta mer teori. 

 

“Den teoretiska referensramen fungerar som ett par glasögon och kommer 

att påverka och i stor utsträckning bestämma på vilket sätt du kommer att se 

problemområdet” 

(Christensen et al. 2010, s. 66) 
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2.7 Forskningsdesign 

En studie kan utföras på olika sätt då insamlingsmetoderna för empiri och valet av 

respondenter kan ske på olika vis, enligt Harboe (2013). Att välja hur undersökningen 

ska utföras kallas för forskningsdesign. 

 

2.7.1 Fallstudiedesign 

Vi valde att göra en fallstudie av företaget G4S för att undersöka hur ett företag inom 

säkerhetsbranschen kan använda branding för att skapa ett starkt varumärke. Enligt 

Alvehus (2013) samt Patel och Davidson (2011) är en fallstudie just undersökandet av 

ett enskilt fall, vilket kan vara exempevis en enskild organisation. Alvehus (2013) 

menar även att forksaren studerar enskilda fall men ändå för ett större sammanhang. Vi 

valde att studera detta fall och därigenom även studera det större sammanhanget av 

branding inom business-to-business.  Fallstudier används enligt Yin (2007) när syftet är 

att bidra med ny kunskap till det som redan finns. Då vi valde en kvalitativ metod med 

öppna intervjuer skapade vi en explorativ design för vår studie. Detta är enligt Harboe 

(2013) typiskt för fallstudiedesign då den är väldigt flexibel och öppen samt kan rymma 

väldigt många olika variabler. Andersen (2012) menar att en fallstudiedesign bygger på 

just flertalet variabler, men få observationsenheter. Vi utgick från flertalet variabler i 

form av våra identifierade begrepp i samband med branding. Detta undersöktes sedan i 

G4S fall, samt även till viss del hos två av deras konkurrenter. Andersen (2012) 

argumenterar även för att fallstudie går hand i hand med ett induktivt förhållningssätt, 

vilket vi hade i denna undersökning. Yin (2007) menar att denna design passar bra när 

problemformuleringen innehåller orden hur eller varför, vilket vår gör. Christensen et al. 

(2010) och Bryman (2011) beskriver även att en fallstudiedesign kan ge en djupare 

inblick i enskilda avgränsade fall.  

 

Denna design används ofta enligt Yin (2007) när forskaren vill studera händelser som är 

aktuella i nuet. Detta är precis det vi önskade göra i vår studie. Vidare förklarar han att 

intervjuer brukar utgöra den viktigaste informationskällan vid fallstudiedesign. Bryman 

(1997) menar även att forskaren vid fallstudiedesign kan studera flertalet fall för att få 

perspektiv på det denne utgår ifrån. Vi valde därmed att studera flertalet aktörer inom 

säkerhetsbranschen för att jämföra dessa och sätta detta i perspektiv gentemot vårt 

fallföretag G4S. Vi ansåg att valet av fallstudie passade vår kvalitativa ansats då denna 
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delvis använder sig av ostrukturerade och djupare intervjuer. Fallstudien passade därför 

vårt detaljperspektiv i denna studie. 

 

2.7.2 Jämförande design 
Vår studie har även till viss del haft en jämförande design då vi även har studerat 

konkurrenter till vårt fallföretag. Denna design har enligt Bryman (2011) en 

jämförelselogik och man vill med hjälp av jämförelse skapa förståelse för en eller flera 

företeelser. Vi valde att studera andra aktörer på marknaden då vi ansåg att detta kunde 

vara en källa till att finna lyckade branding aspekter. Dessa jämförelser kunde 

sedan ligga till grund för utvecklingen av våra strategiska rekommendationer till G4S 

som var en del av syftet med studien. 

 

2.8 Operationalisering 

Vår Intervjuguide skapades utifrån de begrepp som utformade vår 

undersökningsmodell, då det är dessa begrepp vi valde att fokusera på i studien av 

branding. Andersen (2012) menar att teoretiska begrepp oftast inte går att använda 

tillsammans med empirin förrän de har operationaliserats. Harboe (2013) menar då att 

forskaren måste bryta ner dem till något mer hanterbart. Vidare förklarar Andersen 

(2012) att när ett begrepp har operationaliserats kallas det för variabel och han trycker 

på att det finns vissa svårigheter med att mäta enbart en dimension av en variabel. I 

dessa fall behöver forskarna hitta variabler som kan fånga den empiriska kunskap 

undersökningen kräver, vilka kallas för indikatorer. 
 

Vi valde att översätta våra variabler till indikatorer trots att de till synes kunde ses som 

relativt “enkla” begrepp enligt oss. Vi ansåg att detta ändå vara nödvändigt då vissa 

begrepp var väldigt omfattande och kunde vara svåra att beskriva i helhet om de inte till 

viss del bröts ner. Vi ansåg att det med hjälp av indikatorer blev bättre och tydligare 

frågeställningar. Indikatorerna bröt ner begreppen i mindre beståndsdelar, vilket i sin tur 

ledde till mer detaljerade frågor och mer uttömmande svar.  Nedan presenteras i tabell 1 

vilka frågor som har ställts utifrån respektive studerat begrepp och dess indikatorer. 

Intervjuguide med ställda frågor till fallföretaget samt andra aktörer inom 

säkerhetsbranschen återfinns i bilaga 1. 
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Tabell 1 - Operationalisering 

 (Källa: Egen) 

VARIABEL/BEGREPP INDIKATOR FRÅGA (nr.) 
Identitet Värderingar 1 

 Intern förmedling 2 
 Intern kännedom 3 
 Företagskultur 4 
 Utformning av 

marknadsföring 5 

 Extern kommunikation 6 
 Gestaltning 7 
 Kontinuitet 8 
   

Vision Framtidsplaner 9 
 Förmedling 10 
   

Värdeproposition Löfte 11 
 Förmedling av löfte 12 
   

Image Önskad uppfattning 13 
 Verklig uppfattning 14 
 Word-of-mouth 15 
 Överensstämmelse 16 
   

Varumärkets namn Tanken bakom 17 
 Första intryck 18 
 Byte 19 
 Signaler 20 
   

Relationsskapande Externa relationer 21 
 Interna relationer 22 
   

Differentiering Unikhet 23 
 CSR 24 
   

Allmänt Branding Viktiga faktorer 25 
 Varumärket idag 26 

 

Patel och Davidson (2011) poängterar att det är viktigt att veta innan 

operationaliseringen om datan ska samlas in verbalt eller numeriskt. Detta eftersom 

variablerna ser olika ut beroende på vilket som väljs. Harboe (2013) beskriver att det är 

viktigt att de variabler som används är uttömmande för att kunna besvara 

problemställningen. Är de inte tillräckligt uttömmande kan det vara svårt att hitta djup 

och ibland kan forskaren därmed tvingas göra om vissa delar i projektet. Vidare 

poängteras även att variablerna bör vara centrala och relevanta för problemställningen. 
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Vi strukturerade våra intervjuguider utifrån vår undersökningsmodell vilken i sin tur 

innefattar de grundläggande begrepp vi använt för att studera branding. Detta gjordes 

för att våra intervjufrågor skulle vara så uttömmande som möjligt och därmed ge ett 

djup till studien. Frågorna blev därmed centrala för att kunna besvara vår 

problemställning.  
 

Harboe (2013) menar att operationalisering förenar undersökningens teoretiska 

respektive empiriska delar. Syftet med att använda operationalisering är enligt Bryman 

och Bell (2013) att göra de teoretiska begreppen enklare att förstå oavsett vem de 

presenteras för. Detta gjorde vi tydligt då vi valde de teoretiska begreppen som ledde 

oss fram till våra intervjufrågor och därmed har teorin kopplats ihop med empirin. 

 

2.9 Analysmetod 

Andersen (2012) menar att analys innebär att forskaren undersöker relationerna mellan 

empirins enskilda delar. Vidare hävdar han att allt måste förenklas för att kunna skapa 

tydlighet. Vi valde att arbeta efter en kvalitativ innehållsanalys då denna, enligt Harboe 

(2013) och Alvehus (2012), bygger mycket på tolkning. Forskaren fokuserar enligt 

Harboe (2013) inte enbart på det som sägs utan även ser till sammanhanget, situationen 

och kontexten. Vidare beskrivs att denna analysmetod även väver in teori och att ett 

samspel existerar mellan empiri och teori kontinuerligt i analysen. Vi försökte tolka de 

empiriska svar vi erhöll genom att sätta dem i kontext till vad vi undersökte. Andersen 

(2012) påpekar att det är viktigt att vara införstådd med att olika respondenter har olika 

tolkningar av det intervjuaren frågar om. Detta beror på deras erfarenheter, position i 

företaget med mera. Vi var införstådda med detta under vårt analysarbete och ansåg att 

vi valt ut respondenter med liknande erfarenheter och kunskap om de områden vi 

undersökt.  
 

Harboe (2013) beskriver även att en kvalitativ innehållsanalys har som syfte att vara 

teorigenererande. Detta stämde delvis in på oss då vi utförde en kvalitativ studie som 

delvis ämnade undersöka gapet inom branding i business-to-business kontexten. Denna 

analysmetod tar enligt Alvehus (2013) sin utgångspunkt i det empiriska materialet och 

vid analysen utgår forskaren därför alltid först från empirin även om denne sedan väver 

in en teoretisk förståelse. Detta tillsammans med att vi utgått från en induktiv ansats i 

vår undersökning medförde att vår analys alltid startade utifrån en empirisk synvinkel. 
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Andersen (2012) anser att det är viktigt att välja en lämplig kategorisering till den 

insamlade empirin för att denna ska bli möjlig att analysera, föredragsvis efter vissa 

viktiga begrepp. Han menar även att analysen i kvalitativa studier ofta sker parallellt 

med insamlingen av datan för att nya tankar och tolkningar kommer allt eftersom. Även 

Harboe (2013) berör detta och menar att det är viktigt hur den insamlade datan 

registreras, exempelvis genom inspelning och transkribering. Efter detta bör svaren 

kategoriseras och struktureras genom att utgå från olika områden. Vidare kan man 

fortsätta med rekontextualisering vilket innebär att alla intervjuer sammanställs. Då kan  

vissa fenomen finnas och även gemensamma drag mellan de olika fallen. Vår insamlade 

data registrerades med inspelning och transkriberades sedan så vi ordagrant skulle ha 

svaren framför oss vid analysarbetet. Ett visst analysarbete har dock pågått regelbundet 

genom undersökningen då vid med tiden diskuterat olika kopplingar mellan empiri och 

teori. Efter detta strukturerades datan från transkriberingarna och kategoriseras efter de 

begrepp vi utgått från i vår undersökningsmodell. Vi upptäckte här att alla rubriker inte 

fylldes upp och därför slogs en del liknande rubriker ihop. Empirin var därmed styrande 

för upplägget och strukturen. De rubriker som skapades i samband med empiristudien 

har sedan använts vid analysen.  
 

Christensen et al. (2010) förklarar att den kvalitativa analysprocessen består av tre 

processer som används lite parallellt. Först är reduktionsprocessen där forskaren bryter 

ner datan och försöker hitta nyckelord som känns relevanta för studien. Vi började med 

att ta de nyckelord vi fått fram i operationaliseringen. Vidare beskrivs den andra som 

struktureringsprocessen, vilket innebär att nyckelorden som hittades försöker paras 

samman. Här kan empirin behöva studeras flera gånger för att vid ett senare tillfälle 

finna fler samband mellan orden. I detta steg kan forskaren märka att denne behöver 

samla in mer data för att ett glapp har upptäckts. Vi kände inte att vi behövde samla in 

mer data utan tycker att intervjuerna varit tillräckligt uttömande. För att kunna se 

samband i empirin läste vi denna flera gånger och skrev ner noteringar på vad vi kom att 

tänka på när vi läste det. Den sista processen är visualiseringsprocessen där forskaren 

ska försöka visualisera materialet för att det ska bli mer användbart. Vi valde att inte 

använda det sista steget utan materialet presentades endast i text.  
 

Alvehus (2013) menar att även sekundärdata kan användas vid analysen och inte enbart 

intervjumaterial. Vi använde oss till viss del av detta i form av olika typer av intern 

dokumentation för att kunna fördjupa oss i vissa delar. Författaren argumenterar i en 
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annan aspekt av analysarbetet för öppenhet och flexibilitet i analysarbetet. Forskaren 

ska även vara nogrann med att inte “dra” analysen åt ett visst håll för att denne kanske 

önskar ett visst resultat eller tror att något är på ett visst sätt. 

 

2.10 Etik 

Det var viktigt för oss att ha ett etiskt korrekt förhållningssätt hela vägen genom vår 

studie. Enligt Bryman och Bell (2013) behandlar de etiska frågorna inom 

samhällsvetenskaplig forskning hur de individer som studerats behandlas, samt om det 

finns vissa aktiviteter som forskaren bör eller inte bör engagera sig i. Christensen et al. 

(2010) påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter när någon individ kan 

ta fysisk, psykisk eller ekonomisk skada. Detta hade vi genomgående i åtanke vid 

insamlingen av vårt empiriska material för att minimera chanserna för eventuella 

skador. 

 

Det finns flertalet professionella organisationer som hanterar etiska frågeställningar och 

regler inom forskning. Dessa regler tar upp frivillighet, integritet, konfidentialitet samt 

anonymitet. För att hålla en så etiskt korrekt profil som möjligt utgick vi från de fyra 

etiska principer som Bryman (2011) benämner som de vanligaste i bland annat svensk 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi informerade de personer som 

medverkat i vår studie om vad som var syftet med vår undersökning. Även att de 

medverkande fick veta att deras deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i vår studie fick veta att de själva fick bestämma över deras medverkan eller 

inte. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om delatagarna i vår studie 

behandlades med så stor konfidentialitet som möjligt. Personuppgifter har inte hamnat i 

orätta händer. Anonyma respondenters namn har heller ej avslöjats. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter vi samlade in i samband med vår studie endast användes för just 

denna aktuella undersökning. Uppgifter har ej använts i annat syfte. 

 

Patel och Davidson (2011) betonar vikten av att respondenten vet syftet med intervjun 

samt att denne blir informerad om det finns möjlighet att svaren presenteras 

konfidentiellt i rapporten. Det finns enligt Lantz (2013) flera fördelar med att spela in 

intervjun för att kunna lyssna på den senare. Den främsta är att det går att återkomma 

till materialet så många gånger det behövs. Christensen et al. (2010) menar att i de fall 
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där intervjuaren vill använda digitala hjälpmedel är viktigt att fråga respondenten om 

denna godkänner det. Detta var riktlinjer vi höll oss till vid våra intervjutillfällen och vi 

valde att med respondenternas samtycke att spela in samtliga intervjuer. Alla 

respondenter har även tillfrågats om de vill vara anonyma samt hur de i så fall vill 

“tituleras”. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att det kan vara svårt att avgöra vart gränsen går 

mellan etiska och oetiska aktiviteter inom forskningen. Speciellt när det kommer till 

kvalitativa undersökningar då dessa intervjuer och dylikt oftast är väldigt öppna och 

ibland ostrukturerade. Vi anser att vi har försökt vara så öppna och informativa som vi 

kunnat för att undvika ett oetiskt beteende. 

 

2.11 Reliabilitet och validitet i kvalitativa studier 

Christensen et al. (2010) och Alvehus (2013) förklarar att reliabilitet mäter i vilken 

utsträckning samma resultat skulle kunna fås genom att genomföra studien igen. Harboe 

(2013) menar således att detta kallas undersökningens tillförlitlighet. Bryman och Bell 

(2013) anser att det i princip är omöjligt att uppnå samma empiriska resultat om studien 

utförs igen då verkligheten hela tiden förändras. En annan aspekt som ytterligare 

försvårar är, enligt Christensen et al. (2010), att resultaten har samlats in i interaktion 

mellan människor vilket knyter reliabiliteten till intervjuaren som genomförde intervjun. 

Inte ens denne kan, enligt författarna, uppnå samma resultat eftersom allt förändras. 

Även Harboe (2013) behandlar detta och menar att respondentens svar kanske inte 

riktigt återspelar verkligheten, eller att man som intervjuare kanske har förbisett viss 

information. Trots dessa aspekter, ansåg vi, att vår studie har hög tillförlitlighet då vi 

valt att intervjua personer med god kännedom om företagen. Vi tror inte att dessa 

kommer att ändra sina svar helt drastiskt om vi skulle gjort ytterligare en intervju 

samma frågor skulle ställas. Självklart skulle de inte formulera sig exakt likadant men 

kärnan i svaren borde vara detsamma. Däremot kan respondenterna svara annorlunda 

om andra personer intervjuar dem då det inte är så hög sannolikhet att de skulle ställa 

samma frågor som vi gjorde. Men med stöd i Christensens et al. (2010) påstående om 

att reliabiliteten knyts till en intervjuare så anser vi att vår studie uppfyller detta.  

 

Validitet beskrivs, enligt Alvehus (2013), som ett mått på om forskaren verkligen mätt 

det denne ämnade mäta. Begreppet validitet kan sedan, enligt Bryman och Bell (2013) 
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och Harboe (2013), mätas genom både intern och extern validitet. Christensen et al. 

(2010) menar att en hög intern validitet visar att forskaren har varit systematisk i 

insamlandet av data samt även vid analysen. En hög inre validitet innebär även att 

forskaren har använt olika typer av data, samt flera insamlingstekniker. Bryman och 

Bell (2013) menar även att det ska finnas en samstämmighet mellan det empiriska 

materialet och de teoretiska idéer forskaren utvecklar. Harboe (2013) argumenterar även 

för detta och menar att alla moment i undersökningen måste vara relevanta i förhållande 

till problemställningen, för att en högre validitet ska finnas. För att skapa en hög intern 

validitet i studien försökte vi att under hela arbetets gång arbeta strukturerat. Metoden 

beskrevs väl för att andra med intresse av studien skulle kunna följa tillvägagångsättet 

och få en tydlig bild av hur vi har gått tillväga. Vi ansåg även att vi uppfyllde 

samstämmigheten, då de teoretiska idéerna hämtades från det empiriska materialet. 

Både den teoretiska och empiriska datan har hämtats från olika typer av källor, samt att 

de samlades in med olika metoder för att ytterligare stärka validiteten. 

 

Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att extern validitet innebär i vilken grad 

resultaten forskaren kommer fram till kan generaliseras till andra situationer. Harboe 

(2013) menar även att den externa validiteten visar om resultaten kan förklaras giltigt i 

jämförelse till verkligheten. Det är enligt Christensen et al. (2010), möjligt att 

generalisera från kvalitativa studier. Däremot kan man inte prata om statistisk 

generaliserbarhet utan de väljer att kalla det för kvalitativ generaliserbarhet. Dettas 

eftersom resultatet ses som den, för stunden bästa ”verklighetsbilden” av en viss 

företeelse. De påpekar att för att det ska vara möjligt att generalisera är det viktigt att 

den inre validiteten är hög så utomstående med intresse för studien kan acceptera 

studien som trovärdig. Det höjer även den externa validiteten om forskaren har kunnat 

fastställa inom vilket område resultaten går att generalisera. Harboe (2013) menar att en 

högre extern validitet kan uppnås om undersökningen bygger på existerade förhållanden 

som även andra forskare efter kunna studera. Han menar även att den höjs om 

undersökningen berättar om en verklig historia eller händelse. Vi ansåg att det går att 

generalisera våra resultat inom säkerhetsbranschen då vi uppnått empirisk mättnad 

genom datan som har samlats in från tre aktörer på marknaden. En annan aspekt som 

styrker detta ytterligare är att vi bedömde att vi lyckades uppnå en hög intern validitet, 

vilket även höjer den externa validiteten. 
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2.12 Metodkritik 

Vi valde en kvalitativ forskningsmetod för vår studie, vilket gav oss det djup vi 

önskade. Hade vi dock kompletterat vår kvalitativa studie med att även genomföra en 

kvantitativ sådan hade vi som forskare kunnat utforska ytterligare dimensioner och på 

så sätt kunna komplettera våra kvalitativa resultat. Vi utgick även från en induktiv 

ansats, vilket vi inte följt helt. Små inslag av deduktion har förekommit då vi inte 

samlade in all empirisk data innan vi studerade teorin kring ämnet branding. Vi hämtade 

problemet i verkligheten, men sedan lät vi teorin fungera som en ram för våra fortsatta 

empiriska studier under undersökningens gång.  

 

Kritik kan riktas till hur vi valde att studera branding utifrån vår teoretiska referensram. 

De begrepp vi valde att först studera teoretiskt och sedan empiriskt baserades på våra 

val som vi som forskare ansåg vara begrepp relaterade till branding. Detta kan ha 

påverkat våra resultat, men det är svårt att veta hur och vilka aspekter det kan tänkas ha 

varit. Däremot så såg vi att vi med den kunskap vi har från tidigare studier gjorde en 

relevant bedömning av begrepp här. 
 

Vi vill även rikta kritik till omfattningen av antalet aktörer vi valde att studera på 

säkerhetsmarknaden. Förutom själva fallföretaget som vår studie utgick ifrån studerades 

endast två andra säkerhetsföretag. Hade vi studerat fler aktörer hade vi, enligt vår 

mening, kunnat utvinna ännu mer värdefull information som kunnat utvidga och 

förbättra våra forskningsresultat. Då vi hade ett kvalitativt tillvägagångssätt till denna 

studie har vi således enbart intervjuat ett mindre antal personer. Vi diskuterade att det 

kunde ha varit intressant att intervjua fler personer med diverse ledande positioner inom 

samtliga undersökta företag. Detta för att se om det fanns vissa skillnader mellan deras 

uppfattningar. Dock ansåg vi att empirisk mättnad uppnåtts med de intervjuer vi 

genomförde. Detta grundades i att de begrepp vi utgick ifrån vid våra intervjuer inte kan 

tolkas helt olika av respondenter från samma företag. Vi tog därför beslutet att ett 

mindre antal intervjuer räckte. Vi ansåg därmed att det inte skulle ha tillfört någon 

nämnvärt om respondentantalet hade ökats.  
 

Då respondenterna som intervjuades fick frågorna skickade till sig i förväg hade de god 

tid på sig att förbereda sina svar. Detta ledde till att vi missade de spontana svaren till 

viss del och att de istället blev mer strukturerade och “förfinade”. Vi såg ändå fördelar i 
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att göra på detta sätt då det var något respondenterna efterfrågade för att kunna vara mer 

förberedda på frågor de kanske annars inte hade haft full vetskap om. Detta kan dock  

eventuellt ha lett till att viss information utelämnades och vi gick på så sätt miste om 

den. Eftersom vår kvalitativa metod innefattar tolkningar hade vi således en aktiv del i 

empirin då vi tolkade intervjusvaren och personerna. När vi tolkade informationen kan 

vi ha påverkat hur den empiriska datan framställdes. Tolkningen skedde även under 

pågående intervju, vilket kan ha gjort att vi som forskare ledde in intervjun på vissa 

områden då vi tolkade det senaste svaret. Intervjuerna spelades in, vilket vi ansåg kan ha 

stört då respondenterna eventuellt inte vågade säga allt samt att de hade ett mer förfinat 

språk. Men fördelarna vi såg med att använda det, så som att kunna lyssna på intervjun 

flera gånger i efterhand, övervägde nackdelen. 
 

Vad det gäller tillförlitligheten i vår undersökning var det svårt att vara fullt ut 

tillförlitlig då det vid kvalitativa undersökningar är svårt att komma fram till exakt 

samma resultat om undersökningen genomförs igen. Vi som forskare skulle omöjligen 

kunna ställa frågorna på exakt samma sätt och respondenten skulle inte kunna svara på 

exakt samma sätt. Detta har vi dock sett som naturligt vid kvalitativa studier. G4S 

genomgår en stor förändring och branding rent generellt pågår hela tiden samt att 

organisationer utvecklas hela tiden. Dessa typer av förändringar ansåg vi ej ha påverkat 

vår undersöknings tillförlitlighet på något större vis. Vi försökte dock hålla en 

någorlunda liknande profil mellan oss forskare och mellan de olika intervjutillfällena för 

att hålla tillförlitligheten på en så hög nivå som möjligt. 
 

Vi valde även att till viss del generalisera inom säkerhetsbranschen trots vår 

fallstudiedesign. Enligt Bryman (2011) passar inte en fallstudiedesign att använda om 

forksaren vill generalisera sina resultat och replikera dem i större omfattning. Vi 

studerade G4S och hade aldrig i åtanke att generalisera våra slutsatser om branding i 

allmänt syfte. Dock ansåg vi det finnas möjlighet att eventuellt replikera vissa aspekter 

till säkerhetsbranschen. Då branding inom business-to-business är relativt outforskat 

och därmed svårt att precisera med endast en undersökning anser vi ändå att vi bidrar 

med viss forskning för kommande studier.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras teorier och tidigare forskning som berör branding samt  
rebranding. Vidare presenteras teorier som behandlar de underområden till branding 
som vi har valt att studera, nämligen varumärkesnamn, identitet, image, 
relationsskapande och differentiering. Även om vi utgått från ett problem i verkligheten 
har dessa forskningsteorier och begrepp använts för våra fördjupade empiriska studier 
av företaget G4S och två andra aktörer inom säkerhetsbranschen. 
 

3.1 Vikten av branding 

Grönroos (2007) beskriver branding som en process. Han menar att processen att bygga 

ett varumärke är pågående hela tiden. Varumärket skapas alltså inte först (ur bl.a. 

företagets identitet) för att sedan uppfattas av kunderna (image).  Vidare beskriver 

författaren att varje varumärkesbudskap som sänds ut till kunderna är en del av den 

pågående brandingprocessen. Han menar att ett varumärke på ett vis kan ses som bilden 

som skapas i huvudet på kunderna. Branding är processen som skapar denna bild.  

 

Keller och Lehmann (2006) argumenterar för att branding blir mer och mer prioriterat. 

Detta beror till stor del på att man under de senaste decennierna har insett att 

varumärket är en av ett företags mest värdefulla tillgångar. Vidare anser de att ett 

varumärke har flertalet värdefulla funktioner. På en grundläggande nivå fungerar det 

som en beskrivning av vad företaget faktiskt erbjuder. För kunder fungerar ett 

varumärke som ett löfte för kvalitet och förtroende. Ett varumärke beskrivs även 

reflektera hela upplevelsen med den erbjudna produkten/tjänsten. Melin (1999) förklarar 

att det finns två grundläggande krav för att ett objekt ska anses vara ett varumärke. 

Objektet måste kunna visas grafiskt och göra det möjligt att särskilja en produkt från 

andra produkter. Grönroos (2008) argumenterar för att varumärket ska ses ur en annan 

vinkel när det handlar om serviceföretag. Detta eftersom kunden deltar i 

serviceprocessen och därför kommer processen att bidra till hur kunden särskiljer olika 

varumärken. Däremot håller han med om att namnet i sig och symboler också bidrar till 

varumärket, men poängterar att det är tjänstens produktionsprocess som utgör 

varumärkets hjärta.  

 

Muylle, Dawar & Rangarajan (2012) argumenterar för att det finns en uppfattning om 

att branding främst hör till konsumentmarknaden då denna bygger på att nå ut till 

många kunder samtidigt med enkla budskap. Business-to-business marknaden är mer 
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koncentrerad till ett färre antal kunder, mer specialiserad  och komplex. Därför är det 

enligt författarna mer vedertaget att företag på denna marknad bör satsa mer på 

personlig försäljning, vilket gör att branding därför hamnar i andra hand. Dock är 

branding enligt författarna minst lika viktigt här. Detta argumenterar även Keller (2010) 

för då han nämner att branding på denna marknad spelar en stor och viktig roll då den är 

väldigt komplex och innefattar stora risker. De Chernatony, McDonald och Wallace 

(2011) diskuterar att det finns studier som visar på att en del företagsledare och 

beslutsfattare tycker att branding är sekundärt och inte så viktigt just av anledningar att 

beslutsfattande och köpbeteende hos organisationer anses vara helt rationellt. Dock bör 

den emotionella aspekten inte glömmas bort då det är vanliga människor som tar 

besluten som inte tänker helt rationellt. Detta argumenterar även Leek och 

Christodoulides (2011) och Baumgarth (2010) för.  

 

Branding handlar enligt De Chernatony (2006) om så mycket mer än att sätta sitt namn 

på en produkt/tjänst/företag. Delvis är det oftast själva namnet och logotypen som syns 

utåt och det som förknippas med varumärket, men det finns så mycket mer “under ytan” 

menar författaren. Detta kan exempelvis vara varumärkets värderingar, intellekt och 

företagskultur. Keller (2010) beskriver vikten av att kommunicera hela varumärket och 

dess vision till anställda och externt. Keller (2010) anser att business-to-business 

branding handlar om att skapa en god image och ett gott rykte av företaget och 

varumärket. Vidare menas att företaget kan öka sina försäljningschanser och chanserna 

att skapa flera värdefulla relationer genom att skapa en sådan goodwill.  

 

Mudambi (2002) menar även att branding inom business-to-business kan skapa 

funktionalitet, känslor och självuttryckta fördelar för kunderna.  Keller (2010) menar att 

det finns sex grundläggande riktlinjer vid business-to-business branding; Det är viktigt 

att försäkra att hela organisationen förstår och stödjer brandingen och förvaltningen av 

varumärket. Sedan bör företaget införa en brandingstrategi samt skapa en väldefinierad 

varumärkeshierarki (om de har fler under-varumärken i olika kategorier. De bör även 

rama in och förmedla varumärkets värdeuppfattningar. Viktigt är även att länka 

relevanta icke-produktrelaterade associationer till varumärket. Följaktligen bör de 

försöka hitta emotionella associationer till varumärket. Enligt den sistnämnda aspekten 

bör de även segmentera väl och utveckla skräddarsydda marknadsprogram efter detta.  
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En lyckad branding inom business-to-business marknaden kommer enligt Keller, Apéria 

och Georgson (2012) göra att hela företaget lyfts fram på ett positivt sätt. Detta är bra 

eftersom kunder på denna marknad oftare kommer i kontakt med företaget i helhet än 

vad kunder på konsumentmarknaden gör. För att arbeta med branding behöver 

företagen, enligt Kapferer (2012), ha ett långsiktigt engagemang samt mycket resurser 

och kompetens. Deras uppgift är att förändra produktkategorin och sticka ut, inte smälta 

in och enbart vara en del i den. Kotler och Pfoertsch (2006) anser att det är viktigt för 

företag att arbeta med branding inom företaget. Alla anställda behöver veta vilka värden 

företaget värdesätter för att kunna vara de bästa tänkbara ambassadörerna. Att arbeta 

aktivt med branding kan medföra positiva aspekter för varumärket och det kan därmed 

hjälpa till att stärka varumärket samt göra det mer framgångsrikt.  

 

3.1.1 Framgångsrika varumärken med hjälp av branding 

De Chernatony (2006) argumenterar för att ett välbyggt varumärke är en viktig tillgång 

då det bidrar till att skapa en inkomstström i fortsättningen. Detta då välformade 

varumärken får ett gott rykte och därmed lojalitet. Aaker (2010) styrker detta samt 

beskriver att för att lyckas bygga ett framgångsrikt varumärke måste företaget även 

lyckas med att skapa en tydlig varumärkesidentitet samt kunna förmedla denna på ett 

tydligt sätt. Vidare beskrivs det att företag på denna marknad därför oftast lägger stora 

resurser på att bygga starka försäljningsteam och välarbetade säljprocesser där 

varumärket inte har någon roll. Det finns dock ett tillfälle då även dessa företag måste 

befatta sig med branding, nämligen vid uppköp eller sammanslagningar med andra 

företag då varumärket måste omarbetas. 

 

Ett framgångsrikt varumärke med avvägning till både funktion och känslor kan enligt 

De Chernatony, McDonald och Wallace (2011) beskrivas som en anhopning av både 

funktionella och emotionella värden som gör det möjligt för ett företag att leverera 

något unikt. För att lyckas skapa ett starkt varumärke anser Kotler och Pfoertsch (2006) 

att det är viktigt att arbeta med de “tre C:na”, överensstämmelse (consistency), 

transparens (clarity) och kontinuitet (continuity). De menar att överensstämmelse är den 

viktigaste av alla regler gällande branding. Detta innebär att allt som kunden möts av 

måste stämma överens för att det ska kunna leverera samma budskap till kunden. I detta 

innefattas även att det sociala ansvar företag tar också ska stämma överens med det 

kunden möts av gällande produkter/tjänster och marknadsföring. Det är även viktigt att 
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ha transparens i företaget så att kunderna vet vad företaget står för och vad de inte står 

för. Transparensen består av att de ska veta företagets vision, mission och vilka värden 

de står för. Vidare förklarar de att kontinuitet innebär att ett företag inte ska ändra vad 

de står för utan anledning och utan att ha en genomtänkt plan. Kunder vet vad de kan 

förvänta sig av starka varumärken och därför kan det vara riskfyllt att ändra på det. 

Även Balmer (2013) argumenterar för vikten av kontinuitet i varumärket och menar att 

det kan skapas genom att bevara ett arv från förr hos varumärket. Varumärket har då 

enligt författaren vissa drag som kopplar samman då, nu och framtiden, för att skapa en 

grund för kontinuiteten.  

 

En viss kontinuitet kan även, enligt Van Hulst (2012), uppnås med hjälp av storytelling. 

Storytelling innebär att man använder sig av olika historier och element från tiden för 

att skapa en bild av vad som hänt och hur varumärket blivit som det är idag. Detta kan 

enligt författaren användas för att skapa en helhetsbild, av exempelvis varumärket, som 

kopplar ihop förr med nu och framtiden.  

 

Keller, Apéria och Georgson (2012) menar att företag även ska försöka bygga 

varumärket kring immateriella värden, så som hur enkelt det är att ha kontakt med 

företaget, tillförlitlighet och expertis. Detta gör att de förhoppningsvis kan utmärka sig 

mot konkurrenterna. De betonar även vikten av att se till att alla på företaget arbetar 

med branding mot samma mål, samt att alla vet deras roll.   

 

Framgångsrika varumärken genererar enligt Doyle (1989) avkastning och en förbättrad 

räntabilitet. De Chernatony, McDonald och Wallace (2011) instämmer och 

argumenterar för att framgångsrika varumärken förbättrar lönsamheten genom att 

styrkan lockar kunder att välja just det varumärket. Ett framgångsrikt och starkt 

varumärke skapar en solid grund att stå på vid expansioner och konkurrenssituationer 

samt att det hjälper organisationen att få ett ansikte som attraherar både kunder och 

personal. Det bästa sättet att skapa ett sådant varumärke enligt Doyle (1989) är att 

främst sätta service och kvalitet i första rummet, annonsering och annan marknadsföring 

är underordnat. Dessa varumärken kan definieras som: 
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“Ett framgångsrikt varumärke är ett namn, symbol, design, eller en 

kombination, som identifierar och definierar den produkt/tjänst från en 

särskild organisation som har en differentiell fördel8”. 

(Doyle 1989, s. 78) 
 

Ett framgångsrikt varumärke kan skapas på flertalet sätt, dock har de en gemensam 

nämnare, enligt Hatch & Schultz (2008). Det alla framgångsrika varumärken delar är en 

samstämmighet mellan företagets strategiska vision, företagskulturen samt företagets 

image. För att lyckas krävs alltså att företagsledningens tankar och mål i framtiden 

stämmer överens med det de vet och tror på inom företaget samt vad omvärlden 

förväntar och önskar sig. Doyle (1989) beskriver framgångsrika varumärken som de 

som lyckas skapa samstämmighet mellan strategisk vision och organisationskultur. 

Detta skapas genom att utveckla en förenlighet mellan image och organisationens 

identitet.  Vidare beskriver Hatch & Schultz (2008) att ju starkare samband och 

samstämmighet mellan vision, företagskultur och image, desto starkare blir varumärket. 

Keller (1998) menar att när varumärket är starkt så blir det även väldigt bekant hos 

kunder och omgivningen. Varumärket karaktäriseras då med starka, gynsamma och 

unika associationer. Kotler och Pfoertsch (2006) anser även att det är viktigt för 

varumärken att vara det första valet när ett köpbeslut ska fattas. Detta kan uppnås 

genom att varumärket finns i kundernas undermedvetna.  

 

Hatch och Schultz (2008) beskriver vidare att ett underpresterande varumärke som ej 

anses som starkt på marknaden, oftast har gap mellan komponenterna vision, 

företagskultur och image. När gapen existerar mellan komponenterna är de 

osammanhängande, d.v.s. ingen av de tre bidrar ensamt till ett starkt varumärke. 

Däremot när de sammanfogas integrerar de till en helhet som bidrar till ett enat 

varumärke. Om det inte råder samstämmighet finns det flertalet utredningsområden och 

frågeställningar att reda ut enligt Hatch & Schultz (2008). Detta för att upptäcka de 

existerade gapen och hitta de områden de ska fokusera på att förbättra. Dessa 

presenteras i bilaga 2. 
 

Ett företags varumärke kan, enligt Balmer (1998) och Morsing och Kristensen (2001), 

anses vara som mest effektivt när det håller en hög nivå av samstämmighet över tiden 
                                                
8  Differentiell fördel beskrivs i detta sammanhang som att kunderna har en anledning till att föredra just  
 detta varumärke över andra konkurrerande varumärken. 
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och hos intressenterna. Denna samstämmighet uppnås enligt Balmer och Soensen 

(1999) genom att minska gapen mellan det som kommuniceras ut om varumärket och 

det som faktiskt görs. Keller (2002) menar att detta tillsammans med att regelbundet 

investera i varumärkets namn kan effektivisera varumärket.  
 

Keller (2009) beskriver att forskning visar att branding och att som företag ha ett starkt 

varumärke ger vissa fördelar. Det leder till bättre uppfattningar om produkt-

/tjänsteprestationen och till större lojalitet hos kunderna. Det kan även göra så de blir 

mindre sårbar mot konkurrenternas marknadsaktiviteter. Detta diskuteras även av Aaker 

(2007) som menar att branding ger mer legitimitet åt produkten/tjänsten och företaget 

samt att det kan göra det lättare att motstå konkurrens. Keller (2009) nämner även att 

kunder kan bli mer flexibla när det kommer till prishöjningar samt att det kan ge större 

effekt vid marknadsföring och möjliggöra utvidgningar av varumärket. Aaker (2007) 

tillägger att branding kan styrka själva kännedomen och igenkännandet hos varumärket. 

Vidare menar Keller (2009) att det varierar mellan företag hur väl de förstår dessa 

fördelar. Detta beror på deras egna marknadsföringsskicklighet och erfarenheter samt 

hur förhållandena på marknaden ser ut. För att göra ett varumärke starkare kan ibland 

vissa förändringar behöva göras, stora som små. Detta trots att varumärket redan 

besitter en stark position.  
 

3.1.2 Rebranding - en förändring av varumärket 

Rebranding handlar enligt Muzellec, Doogan och Lambkin (2003) om att ändra eller 

uppdatera bilden av ett varumärke för dess intressenter. Merrilees och Miller (2008) ger 

en liknande definiering och menar att rebranding är själva förändringen mellan hur ett 

varumärke har formulerats om till en ny formulering. Daly och Moloney (2004) menar 

att dessa ändringar kan vara av både materiell och immateriell karaktär. Ändringarna 

kan således beröra allt från de fysiska aspekterna av varumärket till värderingar och 

vision. Shetty (2011) beskriver även detta och poängterar förändringar som 

ompositionering, namnbyte samt byte av logo och design. Muzellec och Lambkin 

(2006) beskriver att rebranding kan betyda både små och väldigt stora förändringar i 

varumärket samt att de kan vara både interna och externa. 

 

Aaker (1996) och Holt (2004) menar att rebranding kan ses som något naturligt 

fenomen då varumärken konstant förändras på grund av de evigt ändrade 
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marknadsförhållandena, men riktigt så är det inte. Stuart och Muzelec (2004) och Hatch 

och Schultz (2003) beskriver att rebranding som är ett resultat av exempelvis uppköp, 

hopslagningar eller spin-offs ofta innebär stora förändringar och involverar nya namn, 

ny vision samt nya värderingar. Detta är således inte något som sker naturligt endast då 

marknaden ändras. Muzellec och Lambkin (2006) menar därför att rebranding handlar 

om att definiera om hela företagets identitet som en respons på de förändringar som 

görs i företagets struktur, strategi och uppgift. Dunham (2002) argumenterar för att 

bortsett från att rebranding är väldigt dyrt, kan det även skada företaget genom att 

tillintetgöra flera år av marknadsaktiviteter för att skapa ett varumärkesvärde. 

 

Rebranding kan enligt Muzellec, Doogan och Lambkin (2003) behöva göras på grund 

av en ökad konkurrens så att företag måste ompositionera sig på marknaden. Författarna 

beskriver även att det görs på grund av ny strategi för företaget, ändringar i det externa 

klimatet (på marknaden) samt i samband med ändringar i ägarstrukturen. Ändringar i 

ägarstrukturen kan exempelvis ske vid uppköp. Muzellec och Lambkin (2008) beskriver 

att den vanligaste strategin vid rebranding är den så kallade integrationsstrategin. Detta 

innebär att ena samtliga delar av företaget samt dess produkter under ett företagsnamn. 

Detta är främst vanligt vid uppköp och hopslagningar av organisationer. Författarna 

beskriver att för att kunna utnyttja fördelen av ökade marknadsandelar behöver företaget 

synas mer och det är då vanligt att de samlar samtliga uppköp/sammanslagningar under 

ett och samma varumärkesnamn. Oftast samlas det under det uppköpande företagets 

namn. Ett varumärkesnamn är bland det första kunden möts av samt är det man minns 

och talar om.  

 

3.2 Val av varumärkesnamn och logotyp 

Enligt Lee och Baack (2014) finns det studier som visar på att själva namnet är viktigt 

vid byggandet av ett framgångsrikt varumärke. De argumenterar för att ett effektivt 

namn är en av de viktigaste byggstenarna vid skapandet av ett varumärkes värde. Melin 

(1999) håller med Lee och Baack om detta och hävdar att det är den allra viktigaste 

egenskapen för ett varumärke. Ett effektivt varumärkesnamn bör enligt Lee och Baack 

(2014) vara kort, lättförståeligt samt enkelt att komma ihåg. På så sätt kan varumärket 

enklare stanna i minnet och det skapar enklare ett samband med vad företaget bakom 

varumärket gör. Då namnet är tankeväckande och har en mening skapas enklare en 

medvetenhet om varumärket vilket i sin tur leder till att skapa en identitet för företaget. 
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Att välja ett bra varumärkesnamn är faktiskt ett av mest effektiva sätten för att skapa 

medvetenhet hos kunder och andra aktörer på marknaden. Även Keller och Lehmann 

(2006) diskuterar detta och tillägger att det finns forskning inom hörselsymbolik som 

visar på att vissa bokstäver kan skapa mening hos människor och de bör därför 

användas vid skapandet av ett nytt varumärkesnamn. 

 

Melin (1999) menar att ett varumärkesnamn även bör påminna om produktens 

egenskaper eller vad den används för. De Chernatony, McDonald och Wallace (2011) 

argumenterar för att varumärkesnamnet anses vara en viktig källa till information för 

kunderna. Därför styrker de innebörden att ha ett lättförståeligt namn som 

sammanstämmer och kommunicerar vad företaget står för och gör. Muzellec (2006) 

nämner att detta främst har blivit vanligare med tiden. Företag går mer och mer åt att 

skapa nya namn som skapar associationer till vad de gör och vilken vision de har med 

mera. Det man dock har svårt med idag är, enligt författaren, att differentiera sig med 

hjälp av namnet. 

 

Kapferer (2012) förklarar att ett varumärkesnamn ska symbolisera långsiktigt 

engagemang och stå för ett antal unika värden som finns representerat i deras produkter, 

service och personalens uppförande. Detta gör att varumärket kommer särskiljas från 

mängden och stå över de som inte lyckas med detta. Ett varumärkesnamn ska således 

representera hela företaget och vad det gör. 

 

Det finns enligt Balmer och Greyser (2002) mycket att ta ställning till vid val av ett nytt 

varumärkesnamn. Gör företaget ett dåligt arbete med detta, särskilt om namnet ej varit 

bra innan, kan detta bara förvärra gapet till företagets identitet. Muzellec (2006) menar 

att ett företag som går igenom en rebrandingprocess och byter namn måste tänka på att 

behålla en del av arvet från det gamla, men ändå tänka på framtiden. Om 

varumärkesnamnet byts helt kan mycket av historien bakom varumärket och företaget 

gå förlorad. Även Ind (2003) och Stuart (1999) argumenterar för detta och menar att 

mycket av känslorna bakom ett varumärke och dess namn sitter i historien. Delattre 

(2002) nämner en annan aspekt att tänka på vid val av varumärkesnamn. Författaren 

menar att om namnet formas efter personen som skapade det eller efter var geografiskt 

det skapades, så kommer detta alltid att spegla företagets identitet väl.   
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Det är inte bara namnet i sig som representerar företaget, även logotypen är viktig i 

detta sammanhang, menar Van der Lans, Cote, Cole, Leong, Smidts och Henderson 

(2009). De menar att denna symbol kommunicerar till varumärkets kunder. Logotypen 

skapar enligt Mazzone (2012) relationer mellan personer och varumärket om det 

återspeglar företaget väl. Logotypen ska, enligt honom, tydligt visa vad företaget arbetar 

med för att helhetsbilden av företaget ska bli mer tydlig. Detta argumenterar Van Riel, 

van den Ban och Heijmans (2001) för och även att logotypen ska återspegla företagets 

identitet väl. Även Van der Lans et al. (2009) beskriver detta och menar att logotypen 

ska fånga uppmärksamhet, samt vara lätt att känna igen. 

 

Balmer och Gray (2000), menar att en välgenomtänkt logotyp kan signalera och stärka 

bilden av ett varumärke. Detta leder i sin tur till att fler känner igen varumärket och vet 

vilket företag det representerar. En viktig aspekt vid detta är då, enligt Van den Bosch, 

de Jong och Elving (2005), färgvalet i logotypen och i varumärkets övriga symbolik. 

Färger kan enligt författaren stärka bilden av vad varumärket gör, samt att det kan få 

människor att känna på ett visst sätt. Även varumärkets identitet kan kommuniceras 

med hjälp av färgvalet samt att fungera som en differentieras aspekt. 

 

Kleefeld (1999) diskuterar logotypens betydelse vid rebranding och hopslagningar av 

företag. Författaren argumenterar för att antingen väljer företaget en helt ny logotyp 

eller så övertas logotypen från något av företagen som det går ihop med. När företag 

väljer att skapa en helt ny logotyp bör de vara uppmärksamma på det faktum att det kan 

förstöra värdet i varumärket som byggts upp under en längre tid. En ny logotyp 

signalerar dock nytänkande och en nystart. Klink (2001) menar att ett nytt namn 

tillsammans med en ny visuell identitet kan hjälpa till att skapa nya associationer till 

företaget hos intressenterna. Namnet och det visuella bör då, enligt Kapferer (2012), 

återspegla och framhäva företagets och varumärkets identitet. 

 

3.3 Varumärkets identitet 

Melin (1999) beskriver identitet som det märkesinnehavaren vill att produkten och 

tjänsten ska stå för. Det innefattar även vad som ger varumärket mening och vad som 

gör det unikt. Identiteten innehåller, enligt Melewar och Karaosmanoglu (2006), allt 

från kultur, design och beteende och är starkt kopplad till personligheten och imagen. 

Det är enligt Melin (1999) viktigt att identiteten är konkurrenskraftig och för att uppnå 
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detta behöver det finnas kontinuitet och uthållighet i identitetsutvecklingen. Även 

Balmer (2013) förespråkar detta och menar att själva arvet i ett varumärkes och företags 

identitet är viktig att ta vara på. Arvet innehåller ett värde för varumärket och det är 

därför viktigt att vårda det och föra det vidare. Burghausen och Balmer (2014) anser att 

om företaget bevarar ett arv från förr i varumärkets identitet får de en helt annan 

kontinuitet. Med detta kan de även visa på sin unikhet och differentiera sig med hjälp av 

varumärkesarvet gentemot sina konkurrenter. 

 

Enligt Grönroos (2008) kan identiteten förklaras som den image marknadsföraren vill 

att kunden ska ha i sina tankar när de tänker på varumärket. Han förklarar vidare att det 

är viktigt att varumärkets identitet marknadsförs internt så alla anställda vet hur 

företaget vill upplevas. Detta nämns även av De Chernatony (2006) som förklarar 

vikten av att kommunicera identiteten till de anställda så de förstår innebörden av hur de 

ska kommunicera det vidare till omvärlden.  Detta bör, enligt Grönroos (2008), göras 

för att det behöver finnas en intern överensstämmelse mellan de existerande interna och 

önskade externa företagsvärderingarna. Just ordet kommunikation är centralt i Hatch, 

Schultz och Larsen (2000) beskrivning av identitet. Enligt dem är ett varumärkes 

identitet den centrala idén bakom ett varumärke samt hur de kommunicerar detta till 

intressenter och omvärlden.  

 

Otubanjo och Amujo (2012) menar att många stora företag idag planerar och 

strukturerar sin identitet formellt och följer vissa riktlinjer mer strikt för att skapa en 

mer enad bild utåt sett. Författarna menar även att om ett företag misslyckas med att 

kommunicera ut identiteten på ett enat sätt, till både ledning och anställda, kan det leda 

till gap och oenigheter i varumärkets identitet. Kommuniceras identiteten olika, kan 

därmed själva kärnan i företaget påverkas. Författarna menar att detta oftast sker hos 

tjänsteföretag.  
 

De Chernatony (2006) beskriver vidare att identiteten består av flera komponenter. Det 

absolut centrala är företagets vision som tidigare nämnts beskriver vart de vill nå i 

framtiden. Detta hör starkt samman med kulturen i företaget. Andra komponenter 

beskrivs av författaren vara företagets positionering, presentation och personlighet men 

även relationer med kunder samt relationer internt. Positioneringen uttrycker de 

funktionella värderingarna medan personligheten behandlar de emotionella. 
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Presentationer handlar om hur varumärket presenteras på ett unikt sätt för 

intressenterna.  Alla dessa komponenter skapar tillsammans varumärkets identitet. 

Alsem och Kostelijk (2008) beskriver att ett varumärkes identitet är en unik 

sammansättning av alla de attribut varumärket har som företaget strävar efter att skapa, 

underhålla och bevara. Aaker (2010) anser att en av de viktigaste uppgifterna ett företag 

har är att skapa en tydlig varumärkesidentitet.  

 

Melewar och Karaosmanoglu (2006) menar att identiteten är en presentation av 

företaget och varumärket. Det är den som skapar unikhet. Identiteten innehåller allt från 

kultur, design samt beteende och är starkt kopplad till personligheten och imagen. 

Vidare förklarar Aaker (2010) att identiteten består av en kärnidentitet och en utvidgad 

identitet. Kärnidentiteten visar vad företaget står för på sikt och är den delen som inte 

ändras fast nya produkter kommer in i sortimentet eller om företaget entrar nya 

marknader. Detta är den del av identiteten som Melin (1999) beskriver när han säger att 

den ska visa vad som är unikt med varumärket. Aaker (2010) förklarar vidare att den 

utvidgade identiteten kan vara mer detaljerad för att ge en mer komplett bild av 

varumärket. Ett varumärkes och/eller företags identitet bottnar i dess vision vilken 

sammanfattar ståndpunkterna och vilken position de vill nå i framtiden. 

 

3.3.1 Varumärkesvision – en del av identiteten 

Ingenhoff och Fuhrer (2010) beskriver att en viktig aspekt vid skapandet och 

hanteringen av företagets identitet är att uppmärksamma företagets personlighet som 

består av organisationens filosofier och värderingar. Leuthesser och Kohli (1997) och 

Yamauchi (2001) nämner vidare att visionen och uttalandet av denna är viktig för att 

förmedla värderingarna samt för att visa sin unikhet och differentiering gentemot 

konkurrenterna. Leuthesser och Kohli (1997) säger även att uttalandet av visionen 

formar företagets policy utåt, därför är visionen så viktig.  

 

Enligt Leuthesser och Kohli (1997) är en välförmedlad och stark vision ett sätt att skapa 

ett gott rykte för sitt varumärke. Ingenhoff och Fuhrer (2010) argumenterar för att ett 

företags och/eller varumärkes vision oftast beskrivs som det mest centrala i själva 

identiteten. Även De Chernatony (2006) beskriver detta och menar att visionen är 

centralt för alla varumärken. Visionen ger företaget en riktning i framtiden och hur 

företaget når dit, vilket även beskrivs av Campbell och Tawaday (1990). Vidare 
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beskriver De Chernatony (2006) att varumärkesvision beskriver vad företaget visionerar 

för varumärket i framtiden. Varumärket innefattar och byggs därmed av vad man 

visionerar för organisationen i framtiden. Detta anses viktigt då denna vision om 

framtiden leder till att varumärket får en definierad roll, dvs. vad det ska uträtta. 

Melewar, Karaosmonoglu och Peterson (2005) argumenterar för att det även är ytterst 

viktigt att man kommunicerar visionen både extern och internt samt att den då 

förmedlas på samma vis. 

 

Detta visionära perspektiv på branding anses enligt De Chernatony (2006) som den 

första frågan att reda ut vid skapandet av nya varumärken. Vidare beskriver författaren 

att en varumärkesvision består av tre sammanlänkade komponenter: den framtida 

omgivningen som företaget tycker att varumärket ska skapa, det vill säga själva syftet 

med varumärket. Den andra komponenten är syftet med varför det finns och vad 

företaget anser att varumärket ska uträtta. Den sista är värderingarna som utmärker 

varumärket och möjliggör dess syfte. De Chernatony (2006) argumenterar vidare att 

utan en varumärkesvision så finns det stor risk för att företaget tar till kortvariga 

lösningar som i slutändan kan resultera i att varumärket blir något det inte var tänkt att 

vara. Även Powell och Dodd (2007) diskuterar detta och nämner att stora företag oftast 

lyckas bättre med att kommunicera ut sin varumärkesstrategi till anställda och olika 

delar av organisationen. Om det dock inte har kommunicerats ut väl så de anställda inte 

vet riktlinjerna, finns det risk för att det uppstår visionsgap och personalen börjar då 

arbeta enligt egna riktlinjer och skapar egna visioner. De Chernatony (2006) beskriver 

att detta kan leda in varumärket på fel banor. Lyckas företaget dock att skapa en stark 

varumärkesstrategi som alla förstår kan det sporra både chefer, anställda och 

intressenter. Det är viktigt att varumärkesstrategin följs enhetligt av hela företaget så 

löftet till kunderna uppfattas och levereras enhetligt. 

 

3.3.2 Identitetens värdeproposition – varumärkets löfte till kunderna 

En varumärkesidentitet måste enligt Aaker (2010) förmedla en värdeproposition (Value 

proposition) till kunderna. Kotler och Armstrong (2010) förklarar att en 

värdeproposition innehåller de fördelar och värden som företaget och/eller varumärket 

lovar till sina kunder. Det är enligt Keller, Apéria och Georgson (2012) viktigt att dessa 

är relevanta för alla som är inblandade i köpprocessen. Ofta är det på business-to-

business marknaden flera som kan påverka köpbesluten och därför är det viktigt att 
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värdepropositionerna tilltalar deras behov och angelägenheter. Aaker (2010) beskriver 

att dessa ska visa vad varumärket har för funktionella och emotionella fördelar. De 

företag som lyckas skapa starka värdepropositioner använder dessa för att skapa 

köpincitament samt goda relationer med kunderna. Funktionella fördelar är direkt 

kopplade till produkten eller den service företaget erbjuder. Dessa ska vara något som 

kunderna själva kan uppleva när de kommer i kontakt med dem. De emotionella 

fördelarna är kopplade till en positiv känsla som varumärket lyckas skapa hos kunderna. 

Kotler och Armstrong (2010) anser att en stark värdeproposition kan ge en stor fördel 

på marknaden då den hjälper företaget och/eller varumärket att verkligen synas. Aaker 

(2010) hävdar att de varumärken som har starkast identitet nästan alltid inkluderar 

emotionella fördelar. De emotionella fördelarna handlar om hur kunder knyter an till 

och känner med/för varumärket. Upplevs dessa aspekter som positiva av kunderna 

skapas en god bild av varumärket. 

 

3.4 Varumärkets image – hur kunderna uppfattar varumärket 

Aaker (2010) beskriver image som den bild kunden har av ett varumärke. Detta påstås 

också av Hatch & Schultz (2008) som även menar att image är det omgivningen önskar 

och förväntar sig av företaget och varumärket. Gray och Balmer (1998) gör även 

liknande definition och menar att image är det övergripande intrycket av ett företag eller 

varumärke som fastnar hos kunden. En positiv image kan förstärka den upplevda 

kvaliteten av tjänsten medan en negativ image kan förstöra upplevelsen för köparen. 

Kunder kan uppleva imagen av samma varumärke olika beroende på vilka värderingar 

de förknippar med företaget. I de fall där kunderna inte har en positiv image av ett 

varumärke behöver det inte betyda att de har en negativ. Det kan vara så att varumärkets 

image är obekant för dem och det finns då ett problem i kommunikationen till dess 

kunder. Detta kan uppstå i de fall där företaget ändrar sätt att arbeta genom att 

exempelvis bli mer serviceinriktade och kundmedvetna än tidigare och även när de ska 

ge sig in på en ny marknad. 
 

Det finns enligt Grönroos (2008) flera nivåer av image; övergripande, lokal och “egen” 

image. Ett företag som finns representerat på flera ställen har en övergripande image 

vilken innebär hur kunderna uppfattar företaget i stort. Hur kunderna uppfattar företaget 

på den lokala marknaden, exempelvis det lokala kontoret benämns med lokal image. I 

de fall där företaget finns representerat på flera ställen inom samma ort kan varje kontor 
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även ha en egen image. Kunderna kan uppfatta de olika kontoren olika inom samma ort 

olika och föredra att gå till ett framför de andra. Han förklarar vidare att ett företags 

övergripande image och dess lokala image inte nödvändigtvis är densamma. Däremot är 

det bra om de upplevs liknande varandra så det inte blir för stora skillnader.  

 

Vidare förklarar Grönroos (2008) att varumärkets image har flera uppgifter däribland att 

förmedla förväntningar samt att spegla både erfarenhet och förväntningar. Om den 

upplevda kvaliteten av tjänsten motsvarar eller är bättre än den förväntade kan 

varumärkets image förbättras. Imagen ska även ha både en intern effekt på de anställda 

och en extern effekt på kunderna samt fungera som ett skydd som påverkar kundernas 

upplevelser. Detta sker genom att om varumärket har en positiv image kan kunderna 

vara mer förlåtande över mindre problem under en kortare tidsperiod. Detta gäller även 

tvärt om, i fall varumärket har en dålig image kommer kunderna vara mindre förlåtande 

även vid små fel.   

 

Dowling (1986) förklarar att imagen beror på personers tro, känslor, idéer och intryck 

av varumärket. Detta skapas av informationen från företaget, ledningen attityder samt 

företagets beteende och filosofier. Abratt och Mofokeng (2001) menar även att image 

byggs upp med tiden och att den översätts från företagets identitet och dess rykte. Image 

är även starkt kopplat till lojalitet enligt Andreassen och Lindestad (1998), speciellt i 

servicebranschen. Lojala kunder har en god image av varumärket och företaget eftersom 

de återvänder till det. Lojalitet bygger på förtroende, vilket företag kan uppnå genom 

relationskapande samt vårdande av befintliga relationer.  

 

Det som påverkar detta och helhetsimagen är, enligt Sweeney, Soutar och Mazzarol 

(2008), word-of-mouth. Författarna beskriver detta som en process av inflytelserik 

kommunikation mellan personer som kan ändra och påverka uppfattningar och 

beteenden hos den ena parten. Uppfattningarna berör, enligt Dick och Basu (1994), 

produkten, tjänsten, företaget och/eller varumärket. Roth, Money och Madden (2004) 

menar att word-of-mouth inte bara är viktigt på konsumentmarknaden, utan även inom 

business-to-business. De menar att det påverkar beslut och relationer minst lika mycket 

här. Kumar och Grisaffe (2004) diskuterar även de detta och menar att även om mycket 

handlar om pris på denna marknad så spelar word-of-mouth stor roll, speciellt om det 

finns viss osäkerhet hos ena parten. Det påverkar inte enbart köpbeslutet utan även 
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relationer, enligt Sun (2010). Han menar att fenomenet har stor inverkan på relationers 

fortsatta utveckling och lojaliteten hos kunderna.  

 

3.5 Långsiktiga relationer mellan varumärke och kund  

Muylle, Dawar och Rangarajan (2012) argumenterar för att företag överlever idag på 

grund av sina nätverk och relationer. Zineldin (2012) beskriver detsamma och menar att 

det är oerhört viktigt för företag att ha en marknadsstrategi som bygger på att utveckla 

långsiktiga relationer med kunderna för att säkra fortsatta affärer. Riley och De 

Chernatony (2000) gör liknande antagande och beskriver att företag på dagens marknad 

är mer och mer involverade i sina kunder. De förmedlar och säljer inte bara längre, utan 

lägger mycket fokus på kommunikation, att dela kunskap med varandra och främst satsa 

på långsiktighet. Denna långsiktighet är enligt De Chernatony, McDonald och Wallace 

(2011) speciellt viktigt inom business-to-business relationer. Coviello, Winklhofer och 

Hamilton (2006) samt Grönroos (2008) argumenterar även för att relationer och 

långsiktiga sådana är främst viktiga inom servicebranschen. 

 

Långvariga kundrelationer och omhändertagandet av dessa har enligt Blomqvist, Dahl 

och Haeger (2004) varit viktigt sedan långt tillbaka i tiden. All form av verksamhet 

bygger på att hantera och se efter företagets relationer. Det är dock under de senaste två 

decennierna som detta har fått mer och mer uppmärksamhet. Detta argumenteras bottna 

i att både den samhälleliga och teknologiska utvecklingen verkligen tog fart under 

1990-talet vilket i sin tur ledde till stort nytänkande inom all marknadsföring. Vidare 

beskrivs att det är vissa specifika förändringsfaktorer som anses betydande i 

sammanhanget; informationssamhällets framfart, kundbehoven blir mer sofistikerade, 

den ökade konkurrensen både nationellt och internationellt samt all ny teknologi. 

 

Aktivt relationsskapande ger, enligt Holmström och Wikberg (2010) företag mycket att 

vinna. Genom att vårda sina relationer skapar företag lojalitet hos sina kunder, vilket 

kan bidra till ett bättre resultat. Lojalitet kan enligt Bowen och Shoemaker (1998) även 

leda till att kunderna blir mindre priskänsliga. Innehas en god relation som innefattar 

mycket lojalitet, menar författarna att det är mindre risk att kunden byter leverantör 

enbart på grund av priset. Relationer leder enligt Sheth och Parvatiyar (1995) till att 

företag förstår kunderna och deras behov bättre, de får möjligheten att skräddarsy 

lösningar till kunden samt att de kan minska valet för kunden. Relationer skapar även en 



  
 

 45 

helt annan långsiktighet i verksamheten vilket ger mer stabilitet än att enbart rekrytera 

nya kunder.  

 

Vidare anses relationsfokus främst ha haft sitt genomslag vid skapandet av 

kundrelationer till den breda målgruppen, på konsumentmarknaden. Dock anses det inte 

som någon nackdel att tillämpa detta inom business-to-business, snarare tvärtom. Att 

fokusera på långvariga relationer anses mer lönsamt än korta transaktioner. Vid 

business-to-business är beslutsfattarna och därmed målgruppen mindre, men viktigare. 

Affärer här är större och mer omfattande, vilket gör det viktigt att i längden vårda sina 

kunder och behandla dem väl. Ford, Gadde, Håkansson och Snehota (2011) anser att det 

inte handlar om att göra saker för kunderna utan tillsammans med dem. Därför är det 

enligt dem viktigt att ha goda relationer med kunderna för att underlätta framtida 

samarbete. Även Prahalad och Ramaswamy (2004) är även dem inne på detta och menar 

att genom att arbeta med kunderna, kan företag lära sig mycket om marknaden samt få 

nya kommunikationsvägar och möjligheter.  

 

Grönroos (2008) anser att när kundens tankar och hjärta har fångats av en tjänst och det 

företag som utför denna så har en varumärkesrelation skapats. Det som utmärker denna 

relation är att kunden känner en känslomässig attraktion och en intimitet med 

varumärket. De Chernatony (2006) argumenterar för att denna relation skapar mening 

för både kunden och företaget. Då kunden har en relation till ett varumärke innebär det 

att den knyter an till det på ett sådant sätt att det blir en del av denne (kundföretaget). 

Relationen med varumärket kan även stärka kunden och leda fram till nya idéer och 

möjligheter. Från företagets sida sett så leder varumärkesrelationer till att de involverar 

sig mer i branding processen och lägger mer tid på branding överlag. Detta förklarar 

författaren med att anställda kan ha svårt att förstå och förmedla varumärkesvärderingar, 

men relationer anses mer lätta. Ford et al (2011) poängterar att det inte alltid är lätt att 

skapa goda relationer med alla kunder och komma till en gemensam förståelse. Detta 

gör att vissa relationer kan bli kostsamma för företaget och ge fler nackdelar än fördelar. 

I dessa fall kan det skada varumärket genom att kunderna aldrig blir nöjda med det 

varumärket erbjuder. Vidare beskriver De Chernatony (2006) att varumärken och 

företag har en egen personlighet. Då varumärken har en egen identitet anses det logiskt 

att kunder kan ha en relation till det.  
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Grönroos (2008) nämner att företag även med hjälp av relationsskapande med sina 

kunder kan förvänta sig positiv word-of-mouth då kunden känner sig bunden till 

tjänsten och gärna berättar för vänner och bekanta om hur bra den fungerar. För att 

etablera kundrelationer och ses som den främsta leverantören i kundens ögon krävs 

dock att företaget kan leverera något unikt, de måste kunna differentiera sig från 

mängden. 

 

3.6 Differentiering – möjligheten att vara unik 

De Chernatony (2006) beskriver svårigheten med att skapa och upprätthålla en 

differentiell fördel då marknaden hela tiden utvecklas och nya företag etableras. Även 

McQuinston (2004) anser att företag måste jobba extra hårt för att kunna differentiera 

sig från andra aktörer och för att inte bli en i mängden. Detta kan de enligt författaren 

göra med hjälp av branding. Även De Chernatony, McDonald och Wallace (2011) 

nämner detta och menar att branding är ett viktigt verktyg vid differentiering bland 

liknande erbjudanden. Varumärket är enligt Melin (1999) samt Keller och Lehmann 

(2006) ett bra verktyg för att differentiera sig på marknaden. Melin (1999) hävdar att det 

är viktigt att arbeta med branding för att kunna särskilja sig från mängden.  

 

McQuinston (2004) argumenterar för att det inte enbart handlar om att sätta sitt namn på 

en produkt eller tjänst och att sedan marknadsföra detta. Det handlar om hur produkten, 

tjänsten eller själva företaget uppfattas, dess kundsupport, företagets image samt 

företagets policy. Hatch och Schultz (2008) beskriver detta som att ett företags 

differentiering har sina rötter i själva känslan av tillhörighet som ett varumärke kan 

skapa för sina kunder. Därför argumenterar de även för att differentiering och 

tillhörighet är starkt relaterade. Författarna menar att genom att differentiera sitt 

varumärke på ett specifikt sätt kan de locka och knyta an till de kunder som känner 

tillhörighet till detta och är likasinnade. När det kommer till specifikt business-to-

business går det att se på detta som att företaget bjuder in sina kunder till att skapa en 

större familj och därigenom differentiera sig från andra med tanke på unika samarbeten.  

 

Michel, Naudé, Salle och Valla (2003) argumenterar för ett visst sätt att differentiera sig 

när ett företag arbetar med både produkter och tjänster. Enligt dessa författare, kan 

företag då erbjuda viss service som är nära kopplade till företagets erbjudanden. 

Frohlich och Dixon (2001) beskriver dessa serviceerbjudanden som att exempelvis 
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erbjuda speciell support, installation, uppgraderingar eller annan service efter köp. Gör 

de detta kan företag, enligt Michel et al. (2003), skapa konkurrensfördelar och denna 

extra service gör företaget mer unikt.  

 

De Chernatony (2006) beskriver att en del av differentieringen av varumärket sker på 

det fysiska planet. Design, logotyp och färgsättning ska göra varumärket attraktivt och 

fastna i huvudet på potentiella kunder. En annan faktor för differentiering är enligt 

författarna företaget och varumärkets identitet. Hatch och Schultz (2008) beskriver just 

identiteten som det mest centrala för ett varumärke och det är även identiteten som 

kommunicerar ut den centrala idéen bakom varumärket till intressenterna. Därmed blir 

identitet ett viktigt differentieringsverktyg för en organisation och dess varumärke. 

Trout (2000) menar att differentiering kan åstadkommas genom att erbjuda kunder mer 

än vad de önskar och kan förvänta sig. Genom att erbjuda det där extra kan företag 

skapa ett viktigt differentieringsverktyg. Exempel på detta kan vara speciella 

servicetjänster eller unika speciallösningar. Att vara unik kan sedermera skapa 

svårigheter för konkurrenter att närma sig det aktuella företaget. 

 

3.6.1 Inträdesbarriärer genom differentiering 

Det är enligt Aaker (2007) bra om företaget kan skapa inträdesbarriärer för konkurrenter 

på marknaden, vilket gör det dyrt, riskabelt och svårt för dem att närma sig. Ett sätt att 

göra detta på är att eftersträva unikhet, vilket är en viktig källa till differentiering. Att 

uppnå detta menar författaren är oerhört viktigt då både produkter och tjänsteutbudet i 

många branscher går mer och mer mot att bli lika. Kapferer (2012) anser att starka 

varumärken utgör ett inträdeshinder för nya företag på marknaden då det starka 

varumärket blir ett referensvarumärke inom sin kategori.  Melin (1999) menar att de 

starkaste barriärerna är varumärkeskännedom och varumärkeslojalitet.  
 

Aaker (2007) nämner att de tre delarna som illustreras i figur 1 nedan är viktiga 

barriärer att skapa. I första hand bör företaget skapa ett väl definierat erbjudande som 

både är innehållsrikt och dynamiskt. Med detta menas att erbjudandet ska vara svårt att 

kopiera. Om erbjudandet därefter även utvecklas konstant och ligger i framkant på 

marknaden ses det då som det ledande och konkurrenterna blir följare. I andra hand 

måste de verkställa och utföra detta erbjudande väl och göra detta storskaligt. Det 

betyder att om erbjudandet levereras så pass väl blir det väldigt svårt för konkurrerande 
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aktörer att matcha detta. Om de därefter även gör detta storskaligt kommer de flesta 

önskvärda kunderna att välja det ledande varumärket. Det tredje steget handlar om att 

äga kategorin som erbjudandet levereras till. När skapandet och utförandet är klart ska 

det fortsätta att utvecklas och uppmärksammas för att företaget inte ska förlora sin 

position.   

 

 
 
 

Figur 1 - Att skapa barriärer med ett erbjudande 

(Aaker 2007, s. 50) 

 

Aaker (2007) poängterar att även om de blir det föredragna varumärket så finns det 

alltid en risk för att positionen inte kan hållas gentemot konkurrenterna. Ett sätt att göra 

det genom och för att förstärka ett unikt erbjudande, är att involvera sig i olika CSR-

aktiviteter. 

 

3.6.2 Differentiering med hjälp av CSR 

Kotler och Pfoertsch (2006) förklarar att under de senaste åren har social branding blivit 

allt större. Det innebär att företagen tar ett större etiskt och socialt ansvar (Corporate 

social responsibility = CSR). Även Hack, Kenyon och Wood (2014) beskriver detta och 

menar att fokus på CSR har växt enormt i takt med att företag och marknader växer. Det 

har blivit ett verktyg med många användningssätt för att presentera hur ett företag 

jobbar med ansvarsfulla uppgifter gentemot omvärlden. Många arbetar, enligt Kotler 

och Pfoertsch (2006), med CSR för att stärka sin image och inte för att ledningen anser 

att det är viktigt ur andra aspekter. Miljöaspekterna avser hur företaget tar hand om 

avfall och hur de arbetar mot föroreningar. Detta kan vara ett bra sätt för företag att 

differentiera sig mot konkurrenterna då många kunder på business-to-business 

marknaden undersöker vilka CSR aktiviteter företaget de vill köpa en produkt eller 

tjänst av involverar sig i. Även Shinkle och Spencer (2011) argumenterar för att CSR 

kan användas som differentieringsverktyg. De menar att den volontära naturen av CSR 
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kan användas för att berätta en unik historia om företaget och varumärket. Yan (2003) 

beskriver att organisationen fokuserar på specifika element i sin CSR-strategi och att 

denna bör vara enad med varumärkesstrategin. Detta nämner även Vallaster, Lindgreen 

och Maon (2012), då de anser att speciella CSR-teman bör användas som grundar sig i 

företagets värderingar.   

 

Chernev och Blair (2015) beskriver även de framfarten av CSR under senare år och 

menar att det oftast uppfattas som ett verktyg enbart för att förbättra företagets rykte och 

skapa goodwill. Deras studie visar även att den upplevda kvaliteten på produkten eller 

tjänsten kan påverkas positivt då kunder har kännedom om företagets CSR aktiviteter. 

En positiv uppfattning om företaget och vad de gör för omvärlden ses kunna påverka 

hur kunder utvärderar deras produkter/tjänster. Jahdi och Ackidilli (2009) samt Maignan 

och Ferrell (2004), menar att man kan fånga uppmärksamhet med en välformulerad 

CSR-strategi. Om företaget uppfyller de CSR-löften de avgett kan detta skapa 

förtroende hos kunder och dylikt.  

 

Van Riel och Fombrun (2007) argumenterar för att CSR kan användas för att presentera 

organisationen och varumärket, en så kallad ”corporate self-storying”. CSR-strategin 

berättar om organisationen/varumärket och blir därmed starkt kopplad till identiteten. 

Till detta kan då även differentieringsstrategin kopplas, som Shinkle och Spencer 

(2011) beskrivit. Van de Ven (2008) diskuterar i samband med detta att en CSR-strategi 

bör stämma överens med varumärkets värderingar och identitet. Gör det ej det kan 

oenigheter dessa emellan skapa misstro, då olika budskap kommuniceras. En lyckad 

CSR-strategi beror, enligt Kitchin (2003), även på hur och om den når fram till företaget 

alla intressenter.  
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3.7 Undersökningsmodell 

 

 
Figur 2 - Undersökningsmodell 

(Källa: Egen) 
 

Undersökningsmodellen tar sin utgångspunkt i det stora teoretiska området för 

undersökningen, vilket är branding. Begreppet rebranding står sida vid sida med 

rebranding vid denna undersökning då de är starkt kopplade till varandra i fallföretaget 

G4S nuvarande situation. Modellen representerar de viktiga fokusområden vi valt att 

studera både teoretiskt och empiriskt för detta område. Modellen representerar således 

utgångspunkterna till de områden vi ämnar studera i vårt fallföretag och dess 

konkurrenter. 

 

Vid studerandet av branding och till viss del rebranding, har fokus delvis lagts på 

begreppen identitet och image. Mot bakgrund av vad författare som Melin (1999), 

Melewar och Karaosmonoglu (2006) samt Hatch, Schultz och Larsen (2000) diskuterar 

kring identitet har detta begrepp identifierats som en viktig variabel att studera vid 

branding. Detta då dessa författare beskriver identitet som det som uttrycker vad 

varumärket står för samt vad som gör det unikt. Identiteten är således vad den mest 
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grundläggande idén är bakom varumärket. Identitet är ett omfattande begrepp och vi 

valde därmed att undersöka två begrepp inom detta - vision och värdeproposition. Detta 

grundas i De Chernatonys (2006) och Yamauchis (2001) beskrivning av vision som det 

mest centrala i ett varumärkes identitet och att den är viktig när företaget formar vad de 

står för. Värdepropositionen identifierades som ett viktigt begrepp då det, enligt 

Armstrong (2010) och Aaker (2010), beskriver vad företaget och varumärket lovar samt 

vad det emotionellt och funktionellt förmedlar. Begreppet image identifierades som en 

viktig variabel med bakgrund av hur författarna Aaker (2010), Hatch och Schulz (2008) 

och Gray och Balmer (1998) beskriver det. Image är enligt dem bilden omvärlden har 

av varumärket och det som förväntas av det. Image är även bilden av varumärket som 

fastnar i kundens huvud. 

 

Utöver identitet och image identifierades även begreppen varumärkesnamn, 

relationsskapande samt differentiering som viktiga variabler att studera i samband med 

branding. Varumärkets namn ansågs som en viktig del då Lee och Baack (2010) samt 

Melin (1999) beskriver namnet som något väldigt vid byggandet av varumärke samt 

som en av dess viktigaste egenskaper. Relationsskapande ansågs sedermera som viktigt 

mot bakgrund av att Muelle, Danwar och Rangarajan (2012) ser detta som livsviktigt 

för ett varumärkes överlevnad. De Chernatony (2006) ser en varumärkesrelation som ett 

fenomen som gör att företag involverar sig mer i sin branding. Slutligen såg vi 

differentiering som en viktig variabel då McQuinston (2004) anser att branding är ett 

viktigt differentieringsverktyg. De Chernatony, McDonald och Wallace (2011) 

förstärker även att branding är extra viktigt i branscher med liknande erbjudande, precis 

som säkerhetsbranschen. 

 

De utvalda begreppen har valts att presenteras med branding samt det besläktade 

begreppet rebranding som de överstående begreppen då detta är centralt i vår 

undersökning. De andra begreppen ligger sedan underordnat de centrala begreppen för 

att illustrera att vi anser att de alla är en del av branding och rebranding, samt att de 

tillsammans bildar det vi ämnar undersöka och utgå från i vår undersökning. Begreppen 

kan således ses som egna begrepp fristående från branding och rebranding och att vi 

sedermera identifierat dem som en del av brandingprocessen. Hur dessa begrepp har 

använts vid vår empiriska insamling och som intervjugrund presenteras i avsnitt 2.8, 

Operationalisering. 
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4 Empiriskt resultat 
Detta avsnitt presenterar våra empiriska resultat som framkommit från våra intervjuer 
med Fallföretaget G4S, Securitas samt ÖBT. Läsaren introduceras först till en kort 
presentation av företagen och därefter följer en mer allmän syn på branding och 
rebranding från respektive företag. Efter detta presenteras även resultat som berör 
begreppen varumärkesnamn, identitet, image, relationsskapande samt differentiering. 
 
 
4.1 Presentation av företagen 

 
G4S – Undersökningens fallföretag 

G4S Sverige (2014) startade år 1964 under namnet ABAB (Allmänna 

bevakningsaktiebolaget) och har sedan starten förvärvat och slagits ihop med ett flertal 

bolag vilket har lett till att de bytt varumärke ett flertal gånger. Det varumärke som 

använts under längst tid är namnet ABAB. G4S har idag ungefär 3600 anställda i 

Sverige och är det näst största säkerhetsföretaget i landet. De är verksamma i 120 länder 

runt om i världen och har över 618 000 anställda. Företaget är en helhetsleverantör på 

säkerhetsmarknaden. De har ett brett sortiment och erbjuder exempelvis brandlarm, 

inbrottslarm och övervakning. 

 

Securitas – Global och nationell konkurrent till G4S 

Securitas (u.å.b.) är ett verksamma inom 53 länder och har i dessa fler än 320 000 

medarbetare. Den svenska verksamheten har enligt Securitas (u.å.a.) över 170 kontor 

spridda över landet med över 9000 anställda. År 2014 firade Securitas 80 år inom 

säkerhetsbranschen i Sverige och de är idag Sveriges största privatägda säkerhetsbolag. 

Företaget är, som G4S, en så kallad helhetsleverantör inom sitt segment och levererar 

allt ifrån personskydd till hemlarm.  

 

ÖBT – Lokal konkurrent till G4S 

ÖBT (u.å.) är ett svenskt bevakningsföretag som är verksamma inom regionen Öland 

och Kalmar sedan 2008. Företaget har för tillfället 7 heltidsanställda och 27 

timanställda. ÖBT har främst företagskunder och är verksamma inom områdena 

ordning, bevakning och till viss del parkering. De har även flertalet samarbetspartners 

när det gäller försäljning av larm. 
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4.2 Branding och rebranding 

“Jag tror man måste börja med vad är det för värdegrund man står på. 

Alltså vad ska man bygga det på. Hur kan man som företag associera 

varumärket med det man gör.” 

(Gustafsson, 150511) 

 

År 2014 förvärvade säkerhetsföretaget Sector Alarm AS aktören G4S. Detta innebar en 

början på en stor förändring för det sistnämnda företaget som bland annat ska få ett nytt 

namn och varumärke utvecklat av Sector Alarm som ska vara mer kopplat till 

koncernen de nu tillhör (G4S, 2014). Andersson och Nilsson9 på G4S menar att 

företaget i skrivande stund är mitt uppe i processen att byta varumärke. Enligt 

Gustafsson10 innebar även detta uppköp att det nya G4S enbart ska arbeta på business-

to-business marknaden. Gustafsson11 berättar även att G4S har genomgått stora 

förändringar och rebrandingprocesser förut. Bolaget har genomfört namn- och 

varumärkesförändringar hela fyra gånger sedan början av 1990-talet. Den senaste 

rebrandingen innan Sector Alarm AS förvärv skedde när just G4S skapades. Gustafsson 

menar att de vid denna process hade mycket resurser och valde därför att gå ut väldigt 

stort som han benämner det. Trots detta var det Enligt Gustafsson inte många som visste 

vad G4S var om de frågade utanför storstäderna. Nämnde de dock gamla ABAB eller 

senare, helikopterrånet i Västberga, så kände allmänheten till det. De hade sett 

varumärket och hört namnet men kopplade det inte riktigt till ett säkerhetsföretag.  

 

Ser man till konkurrenten Securitas så ser bilden väldigt annorlunda ut. Granath12 

trycker på att Securitas har varit väldigt konsekventa i sitt erbjudande och varumärke 

genom åren. Han anser att det är viktigt att ha kontinuitet i hur varumärket används och 

menar att de har haft det sedan i slutet av 70-talet vilket han tror är en faktor som bidrar 

till att allmänheten har så hög kännedom om dem. Från början hette de enligt Granath 

Svensk Nattvakt och många lokala bolag köptes upp under en period. Det var sedan  

                                                
9   Andersson och Nilsson är en pseudonym för två medarbetare på G4S som intervjuats via e-mail  
  150508 
10  Intervju med Niclas Gustafsson, försäljnings- och marknadschef på G4S (2015-01-26) 
11  Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
  G4S (2015-05-11) 
12  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
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under senare delen av 70-talet som de samlade alla bolag under namnet Securitas och 

skapade den logotyp de fortfarande använder idag.  

 

“När alla bolagen gick ihop gjorde man en ganska så omfattande 

annonseringskampanj där man köpte helsidor i de stora dagstidningarna. 

Så det var en ganska kraftfull insats faktiskt“  

(Granath, 150508)  

 

Granath13 beskriver att när Securitas gick igenom sin rebrandingprocess på 70-talet gick 

de ut stort och satsade mycket på annonsering. Han berättar även att det var en lång 

process där alla småbolag fick ha en dialog med kunderna kring detta. Detta var också 

en stor insats och de var noga med att tala om att de bytte namn, men att erbjudandet 

består och är detsamma. Han menar att företaget och det de gör alltid har varit starkt 

kopplat till deras grunderbjudande och att det är det än idag, men att de kontinuerligt 

laddar det med nya värden. Vidare menar Granath att han inte ser att Securitas skulle 

kunna byta varumärke, inte heller vad som skulle kunna orsaka att en sådan förändring 

skulle bli aktuell. Inte heller företaget ÖBT har genomgått någon rebrandingprocess. 

Enligt Karlsson14 har företaget haft samma varumärke, logotyp och utformning sedan 

start.  

 

“Ett varumärke måste komma inifrån, man skall alltså kunna leva 

varumärket (värderingar, mission och mål). Då blir vårt varumärkeslöfte 

väldigt starkt.” 

(Andersson och Nilsson, 150508) 

 

Ovanstående citat är det som Andersson och Nilsson15 på G4S beskriver som viktigt vid 

starten av ett nytt varumärke och vid byggandet av varumärket. G4S (2012) beskriver 

även att innehavandet av endast ett varumärke på den globala nivån är fördelaktigt för 

att då man kan uttrycka samma värderingar världen över. Det sägs även kunna vara 

fördelaktigt vid utvecklingen av ett gott rykte bland kunder och medarbetare. De uttalar 

i samband med detta att den starka varumärkeskännedom som kommer från detta vinner 

förtroende, stärker profiler och förstärker möjligheten att bli igenkända som ett företag 
                                                
13  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
14  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
15  E-mailintervju med Andersson och Nilsson, Medarbetare på G4S (2015-05-08) 
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som är den globala ledaren inom säkerhetslösningar. Det Securitas har byggt sitt 

varumärke på är som tidigare nämnt av Granath16 deras kontinuitet genom alla de år de 

har varit aktiva. Han menar även att de bygger på att vara noggranna. Detta anser han 

hänga ihop med kontinuiteten då de aldrig misslyckats och på så sätt behövt omprofilera 

sig. På 90-talet tog Securitas dock ett aktivt val att kapa av den del av företaget 

(Securitas värde) som arbetade med värdetransport och gjorde denna del till ett separat 

bolag. Anledningen till detta var periodens många värdetransportrån och de genomförde 

då denna förändring för att det etablerade varumärket Securitas inte skulle associeras 

med dessa negativa händelser. När vi ser till ÖBT bygger deras varumärke mycket på 

enkelheten. Karlsson17 nämner att namnet ska vara enkelt och något som alla kan säga, 

även telefonnummer och liknande har utformats på ett enkelt sätt så att kunder lätt ska 

kunna komma ihåg dem. Karlsson menar att allt utförs på ett sådant sätt så att de gör det 

enkelt för kunden. 

 

Vid skapandet och byggandet av ett varumärke trycker Gustafsson18 återigen på 

värdegrunden. Den måste vara på plats så alla i företaget vet vad varumärket ska byggas 

vidare på. Det är även viktigt att lyckas få varumärket associerat med det företaget gör. 

Om detta lyckas går det att vid en första anblick direkt förstå vad företaget är 

verksamma inom. Detta leder i sin tur enligt Gustafsson till storytelling och hur man 

kan prata kring varumärket. Att sedan koppla ihop det med värdegrunden anser han som 

de viktigaste aspekterna vid branding och rebranding. Han menar att företaget vid 

rebranding måste fråga sig om de ska satsa mycket pengar och gå ut med en stor 

kampanj eller med flera mindre kampanjer. Gustafsson tror att det kan vara fel om man 

kör på för stort och kör en “Big Bang”. Han menar att de stora effekterna fås ändå när 

företaget exempelvis byter bilar och uniformer. Han tror att det är viktigt att gå ut i 

landet på mindre orter och jobba sig in mot storstäderna, inte tvärtom. Då skapas mer 

kontinuitet i varumärket. Han menar även att varumärket kan visa upp sig i 

sammanhang med sport och hälsa då exempelvis cykling har blivit väldigt populärt att 

tävla i. På så sätt får det mycket exponering efter en rebranding. Gustafsson ger ett 

exempel på något han själv startat i ett annat sammanhang där företag sponsrar sina 

                                                
16  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
17  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
18  Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
 G4S (2015-05-11) 
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anställda och betalar deras startavgifter i cykellopp och att medarbetarna då cyklar i 

sponsrade kläder från företaget. 

 

4.3 Val av varumärkesnamn och logotyp 

“Vi har ju hållit på med den här verksamheten så länge så att i Sverige är 

ju Securitas synonymt med bevakning och väktare.”  

(Granath, 150508)  

 

Granath19 menar att det i säkerhetsbranschen är unikt att som i Securitas fall ha samma 

varumärke under mer än fyrtio års tid. Detta eftersom många företag har bytt namn ett 

flertal gånger. Karlsson20 berättade att ÖBT under sina sju år som verksamma haft 

samma namn och samma logotyp. Han tror dock att varumärkesnamnet hade kunnat 

vara bättre. Vid uppstarten av företaget hade de först valt ett annat namn som de sedan 

av okända anledningar, för oss, plötsligt behövde byta. Karlsson satt då inne på 

Skatteverkets kontor och skulle snabbt komma på ett nytt namn och valde Ölands 

Bevakningstjänst. Så här i efterhand önskar han att de inte hade tagit med “Öland” i 

namnet då många frågar om de har kört fel när de ser dem i Kalmar eller på uppdrag i 

Blekinge respektive Malmö.  

 

Gustafsson21 berättar att G4S en gång i tiden hette Svenska Vakt. Sedan har företaget 

hetat ABAB, Partena, Falck och till sist G4S innan nuvarande namnbytesprocess. 

ABAB var de namn de hade längst, säger Gustafsson och det är det som rotat sig väldigt 

väl i samhället, alla vet vilka gamla ABAB är. Han menar även att när ett företag går 

igenom så många namnbyten som G4S har gjort är det svårt att skapa hög 

varumärkeskännedom kring varumärket, det hinner aldrig rota sig. Gustafsson berättar 

även att G4S nuvarande varumärke skapades när Falck gick ihop med engelska 

Securicor. Global 4 var benämningen på Falcks icke nordiska verksamhet, vilken 

kallades för G4, och S:et kommer från Securicor. Vid sammanslagningen hette företaget 

först Group for Securicor, men då det ofta blev missförstånd gällande stavning med 

mera så det blev enklare att förkorta det till G4S.  

 
                                                
19  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
20  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
21  Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
 G4S (2015-05-11) 
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Gustafsson tycker att en nackdel med varumärket G4S var att det inte fanns någon 

historia bakom namnet, vilket försvårade storytelling om varumärket. Han menar att 

andra varumärken inom säkerhetsbranschen har en historia som sträcker sig långt 

tillbaka, vilket gör att det med hjälp av detta går att skapa stolthet i varumärket. Detta 

anser han var svårt med G4S varumärke. Andersson och Nilsson22 förklarar att G4S vill 

att kunderna ska tänka på säkerhet, trygghet och tillförlitlighet när de hör 

varumärkesnamnet. Gutafsson23 menar även att G4S ville förknippas med flexibilitet, 

både gällande erbjudanden och i relationen. Securitas vill enligt Granath24 att kunderna 

ska associera varumärket med säkerhet, trygghet och kunskap. 

 

“Det är viktigt att de förstår att vi både har kunskap och erfarenhet med 

samtidigt även är drivande och utvecklande och inte vill stå still. Vi leder 

säkerhetsbranschen i Sverige och vi ska fortsätta göra det”  

(Granath, 150508) 

 

Granath fortsätter och berättar att han tror att kunderna förknippar namnet med säkerhet 

och väktare, samt att många tänker på bevakningsbilarna de har sett köra runt på 

kvällarna under stora delar av sitt liv. Väktare blir i detta fall synonymt med bevakning 

och trygghet. ÖBT vill enligt Karlsson25 associeras med trygghet, närhet och god 

service. Han trycker hårt på att de både har en annan närhet till sina kunder än vad större 

företag har, samt att de alltid ska erbjuda jättegod service. Karlsson menar att ett bra 

varumärkesnamn ska vara enkelt att säga, neutralt och fungera nationellt, vilket är 

anledningen till att de pointar ÖBT istället för Ölands Bevakningstjänst. ÖBT är även 

namnet de själva benämner företaget med och försöker kommunicera till både 

potentiella och nuvarande kunder.   

 

De tre prickarna Securitas har i sin logotyp stod, enligt Granath, vid skapandet av 

märket för bokstaven “S” i morse kod, se bilaga 3. Idag väljer de istället att se det som 

att de står för deras tre ledord; ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. Vidare berättade 

han att logotypen fick ett ansiktslyft för sex till sju år sedan då färgen på namnet 

                                                
22  E-mailintervju med Andersson och Nilsson, Medarbetare på G4S (2015-05-08) 
23  Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
 G4S (2015-05-11) 
24  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
25  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
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ändrades från guld till vit samt att teckensnittet moderniserades. Varken Gustafsson26 

eller Granath27 vet om det låg någon speciell tanke i att välja just rött, svart och vitt till 

G4S respektive Securitas logotyper. Vad gäller deras vetskap så finns det inte heller 

något dokumenterat om varför dessa valdes. G4S (2012) presenterar att deras logotyp 

kan användas med vit, blå och svart bakgrund, men däremot aldrig mot en röd 

bakgrund, se bilaga 3. Karlsson28 berättade att deras färgval av svart och grått var 

taktiskt då de vill ha reflexer på en stor del av märket och mer reflex innebär en högre 

kostnad, se bilaga 3. För att minska kostnaden behövde de endast tillsätta 3 % ljus färg i 

den svarta för att få något som reflekteras. Valet av logotyp är Karlsson väldigt nöjd 

med och tycker att den sticker ut mot andra säkerhetsföretags, eftersom de har valt en 

rektangulär form med en ram av hårda kanter medan majoriteten av alla andra har 

ellipsformade märken. De valde att ha ÖBT i större teckensnitt överst i logotypen och 

under står det Ölands Bevakningstjänst i mindre teckensnitt.  

 

4.4 Varumärkets identitet 

“Vi har ju våra kundorienterade värderingar hur man ska möta kunder och 

responstid och att vi liksom har kundernas intresse. När det gäller anställda 

och vad som är viktigt i bolaget, de frågorna har man inte jobbat så mycket 

med.”  

(Gustafsson, 150511) 

 

Gustafsson tror att detta berodde på att företaget under en lång tid var i en 

förändringsprocess där de försökte vända ett negativt resultat till positivt och då 

prioriterades inte de interna värderingarna. G4S (u.å.) säger tvärt om. Här presenteras att 

de arbetar aktivt med företagskulturen och sina värderingar. Andersson och Nilsson29 

redogör för att G4S har fyra grundbultar som de arbetar efter, vilka är; hjälpsamhet, 

trovärdighet, noggrannhet och nytänkande. För att tydliggöra vilka riktlinjer de arbetar 

efter har de ett koncept som de kallar för “Good guys”. Det handlar om hur de ska 

bemöta andra människor samt att de tror på människors lika värde. Gustafsson 

poängterar att alla väktare kände till detta koncept och frågar de några väktare spontant 
                                                
26 Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
 G4S (2015-05-11) 
27 Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
28  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
29  E-mailintervju med Andersson och Nilsson, Medarbetare på G4S (2015-05-08) 
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på stan om de vet vad Good guys är så får de som svar “att det är något som G4S har”. 

En fördel med att använda detta anser Gustafsson30 var att de anställda inte behövde lära 

sig exakt vilka ord värderingarna står för. Utan istället kunde medarbetarna göra en egen 

värdering av hur en Good guy skulle vara. De skulle vara en  Good guy helt enkelt, 

sedan fick de själva formulera det hur de vill. För majoriteten förstod ju ändå att det 

betydde någonting bra. Tyvärr blev det ingen riktig vidareutveckling av detta 

framgångsrika koncept även om det fortfarande finns. Gustafsson menar att de var bra 

på att presentera det, men det var svårare att använda i praktiken.   

 

Securitas satsar enligt Granath31 mycket på att de anställda ska utbilda sig och hålla sig 

uppdaterade gällande företagets värderingar. När de blir anställda får de en bok som 

diskuterar etik och moral utifrån ledorden i verksamheten. Sedan förväntas de 

kontinuerligt hålla sig uppdaterade via deras interna webb-tv-kanal. Här visas reportage 

gällande verksamheten samt att medarbetare som har gjort extra bra saker lyfts fram här. 

De har valt att ha ett poängsystem där varje film ger olika poäng baserat på hur ofta 

ledningen vill att filmen ska ses av de anställda. Granath berättade att de får bra gensvar 

för denna satsning och att de anställda motiveras att hålla sig uppdaterade för att känna 

sig trygga när de sätter sig i bilen på kvällen och vet att de har kunskap om vad de 

förväntas. För att motivera dem ytterligare till att se filmerna samlar de poäng till att 

vinna exempelvis en Ipad eller en upplevelse. Karlsson32 poängterar att en av företagets 

viktigaste värderingar är att alla ska bli behandlade lika, detta gäller både medarbetare 

och kunder. Det spelar ingen roll om kunderna är stora eller små, alla ska känna att de är 

lika värda hos dem. För att visa medarbetarna att de är lika värda försöker han ge dem 

mycket ansvar samt att alla går in på samma lön. 

 

“Det är väldigt viktigt för mig att oavsett om man är ny eller har varit med i 

femton år så har man samma värde.”  

(Karlsson, 150428) 

 

På anställningsintervjun får de potentiella medarbetarna information av Karlsson om 

hur företaget är uppbyggt samt dess ideologi och vad de står för. Han anser att det är 

                                                
30 Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
 G4S (2015-05-11) 
31  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
32  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
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väldigt viktigt att alla i företaget håller samma ståndpunkt samt att de förstår värdet i 

företaget. För att skapa känslan och förståelsen hos medarbetarna lägger de mycket tid 

på att sitta ner och prata och han berättar hur företaget startade. En annan viktig del i 

företagets framgång skulle kunna vara att de är som en familj. När någon behöver hjälp, 

även privat så vill de andra medarbetarna hjälpa till vilket skapar en god stämning. När 

en av de anställda hade köpt hus skickade Karlsson33 ett meddelande till de andra 

medarbetarna och frågade om de skulle åka upp och hjälpa honom att måla och 

renovera.  

 

“Jag hade då köpt med mig grillat och personens syster hade förberett 

grillen. Det känns som att vi är en familj.”  

(Karlsson, 150428) 

 

Detta tror han inte händer i stora företag utan skapar en bättre gemenskap i de mindre. 

Han menar även att tilliten är oerhört viktig i den här branschen. De behöver veta att de 

kan lita på dem de är ute och jobbar med, för när det händer något så är det oftast 

allvarliga händelser och då är det viktigt att veta vart man har de andra medarbetarna. 

 

Andersson och Nilsson34, samt Granath35 och Karlsson anser alla att de anställda känner 

till sitt företags identitet väl. Karlsson tycker däremot att han får påminna de anställda 

om småsaker som blivit vardag för dem men som de kan förbättra. Granath ser en 

utmaning i att förmedla affärsmålen och strategin till de enskilda medarbetarna. 

Däremot är han säker på att de kan värderingarna och yrkesetiken som ett rinnande 

vatten. Gustafsson36 uttrycker att det var svårt att ha en uppsättning värderingar, 

kommunicera dessa tydligt och försöka leva efter dem. Detta tror han berodde på alla 

namnbyten som hade skett hos G4S genom åren vilket medförde att det var svårt att 

behålla samma kontinuitet i varumärket. Han tycker att de var duktiga på att presentera 

värderingar men att det var svårare att implementera i praktiken och få medarbetare att 

arbeta efter det. En anledning tror han kan ha varit att det var kostsamt. Däremot tror 

han att de hundra högsta cheferna inom företaget var väldigt väl införstådda i vilka 

                                                
33  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
34  E-mailintervju med Andersson och Nilsson, Medarbetare på G4S (2015-05-08) 
35  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
36  Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
 G4S (2015-05-11) 
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värderingarna var. Svårigheten ligger i att kunna förmedla det på ett sätt så att 

medarbetarna kan applicera det i sin vardag. Han poängterar även att identiteten 

presenterades för kunderna, i försäljningsprocessen, men att G4S sedan inte jobbade så 

mycket mer med det, de tog det inte steget vidare.  

 

Karlsson37 berättar att de arbetar utifrån orden trygghet, närhet och god service. Han 

menar att många säger att om man är ett stort företag så behöver man vara ödmjuk, men 

att han anser att som liten så behöver man vara bäst. De behöver anstränga sig lite mer i 

servicen till kunderna. Securitas ledord har enligt Granath38 varit med sedan starten av 

företaget och dessa är ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. Han menar att ärligheten 

kommer fram i allt i deras verksamhet. Kunderna måste känna ett förtroende för dem 

eftersom de lämnar sin nyckel till dem. Vaksamheten menar han också är lätt att förstå 

då väktarna behöver vara vaksama eftersom de arbetar med bevakning. Hjälpsamheten 

innebär att de ska ingripa för allmänheten även om de inte har någon kundrelation. 

 

“Vi är trots allt en väldigt stor samhällsaktör i Sverige och syns på gator 

och torg och en del av vår tanke är att vi ska vara hjälpsamma mot 

allmänheten.”  

(Granath, 150508)  

 

Alla tre företagen använder sociala medier för att kommunicera ut sin identitet till 

kunderna. Granath menar även att de använder exempelvis Facebook för att visa sig för 

och attrahera potentiella nya medarbetare. Han anser att medan de berättar för de 

potentiella nya medarbetarna vad de gör så höljer de även stoltheten hos sina nuvarande 

vilket är oerhört positivt. 

 

4.4.1 Varumärkesvision - en del av identiteten  

“Framtidsvisionen är såklart att vi hela tiden ska expandera.” 

(Karlsson, 1504228) 

 

Karlsson berättar att ÖBT har som mål att vara enda säkerhetsleverantören på Öland 

samt att utöka i Kalmar med fler företagskunder. För att lyckas med detta behöver han 
                                                
37  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
38  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
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lyckas minska sitt kontrollbehov, vilket han jobbar på. De skulle behöva ha en till som 

sitter på kontoret och arbetar med planering och så vidare. En annan framtidsvision 

Karlsson39 har för ÖBT är att de ska ha en egen larmcentral. I nuläget håller de på att 

bygga upp den, men det är en miljonkostnad så det tar tid. Han har även som mål att se 

att så många som möjligt har arbete samt att alla ska trivas med det de gör. G4S vill 

enligt Andersson och Nilsson40 vara Sveriges ledande säkerhetsföretag och vara det 

självklara valet för både kunder och potentiella medarbetare. Konkurrenten Securitas 

har enligt Granath41 visionen uppdelad i två mål. Det första är att de självklart vill 

behålla de positiva associationer som finns med varumärket idag. De märker att kunder 

tänker trygghet, säkerhet och i någon utsträckning erfarenhet och kunskap. Detta är ord 

Securitas värdesätter högt och vill att kunderna ska fortsätta associera dem med. Sedan 

vill de även ladda varumärket med nya associationer, som exempelvis brandlarm samt 

att de faktiskt är en av Sveriges största teknikintegratörer. Han menar att det faktum att 

de tillhandahåller tekniska lösningar inte associeras alls lika starkt med varumärket.  

 

Granath anser att det är viktigt att förmedla visionen till kunderna så de vet vart 

företaget vill nå. När de ska lansera nya tjänsteområden använder de säljmaterial som 

presenterar tjänsterna samt att de försöker arbeta mer och mer med contact marketing i 

sociala medier. Till det producerar de reportage och videor som visar upp de nya 

tjänsterna och det kan även vara för att visa kunderna vissa områden de vill stärka deras 

uppfattning kring. Securitas har två videoproducenter anställda “in-house” för att skapa 

denna typ av material. G4S la enligt Gustafsson42 stort fokus på att förmedla sin vision 

internt så alla skulle känna till den. Främst skedde förmedlingen till chefer, men även 

till viss del till medarbetarna. De utförde det till störta del via intranätet och via möten. 

Gustafsson tycker även de var aktiva med detta förfarande.  

 

4.4.2 Identitetens värdeproposition - varumärkets löfte till kunderna  

“Löftet vi ger är att vi behandlar alla lika. Detta är jättekänsligt för att alla 

vill ju att deras egendom är det viktigaste.” 

(Karlsson, 150428) 

                                                
39  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
40  E-mailintervju med Andersson och Nilsson, Medarbetare på G4S (2015-05-08) 
41  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
42  Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
 G4S (2015-05-11) 
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Enligt Karlsson43 är det viktigt att alla behandlas lika och det är därför de har byggt sitt 

löfte till kunden kring detta. Detta anser han som någorlunda unikt i branschen. Han 

menar att han är väldigt tydlig redan från början vid första kontakt med kunden, att alla 

är lika värda. Enligt Gustafsson44 kommunicerade G4S det inte riktigt på det sättet, som 

ett löfte det vill säga. Dock nämner han att det de gav kunderna och därmed lovade dem 

var att G4S var deras helhetsleverantör. Kunderna kan få alla de säkerhetstjänster de var 

i behov av genom G4S och detta skräddarsyddes som en lösning till dem. Gustafsson 

trycker på att G4S var de som på marknaden kunde leverera en helhetslösning och att de 

där var strået vassare än övriga aktörer. Även Securitas ger löfte om att förmedla en 

helhetslösning enligt Granath45. Detta är även förekommande hos konkurrenter men till 

skillnad från dem kan Securitas verkligen stå bakom det menar han. Som kund hos 

Securitas behöver du inte komplettera sina behov hos någon annan leverantör, de tar 

hela ansvaret. Vi är inte alltid billigast, säger Granath men det förmedlar vi inte heller. 

Vi vill ta hela ansvaret och sedan behöver kunden inte oroa sig. Vi emballerar tjänster 

där vi har ett avtal, ett pris och sedan en kontaktperson. Det är det vi kommunicerar ut, 

menar Granath.  

 

“Då vet du vad det kommer kosta, och det behöver som jag sa inte vara det 

billigaste. Men du vet att vi tar ansvaret för att det fungerar, så du kan 

släppa det.” 

(Granath, 150508) 

 

Granath berättar att utöver att Securitas ger ett löfte om att vara en kunds 

helhetsleverantör lovar de även att leverera kvalitet och kunnande. Även ÖBT har flera 

löften till sina kunder än att just behandla alla lika. De lovar även kunderna 

noggrannhet. Karlsson berättar att någon som har låstjänst aldrig samtidigt kan bli 

inkallad på ett larm, då blir situationen för slarvig. Karlsson menar även att ÖBT är 

snabba. Vi förmedlar och lovar att vi kommer! ÖBT har haft utryckningar där de har 

varit på plats inom fyra till fem minuter. G4S löften till kunderna finns även 

återspeglade i deras fyra grundbultar. Enligt G4S (u.å.) handlar bulten hjälpsamhet om 

att lova marknadens bästa garantier, vilket har med svarstider att göra. Trovärdigheten 

                                                
43  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
44  Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
 G4S (2015-05-11) 
45  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
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lovar att de vågar säga nej och därmed håller vad som lovas. Även att de är lyhörda, 

tydliga och uppriktiga. Löftet att rätta fel inom 24 timmar hör till noggrannheten vilket 

innebär att de ger sig inte förens det är rätt. Sista grundbulten är nytänkande och med 

det lovar G4S marknadens bästa produktmix till kunderna. De vill utmana branschen.  

 

“Vi har lanserat en ny webbsida ganska nyligen och där pratar vi väldigt 

mycket om helhetslösningar och att vi tar över ansvaret för 

säkerhetsarbetet.” 

(Granath, 150508) 

 

Löftet till kunderna förmedlas enligt Granath46 delvis genom att kommunicera ut det via 

Securitas nylanserade webbsida där de trycker mycket på helhetslösningar och deras 

ansvarstagande så att det syns. De har valt att inte förmedla och fokusera på enskilda 

tjänster utan fokuserar på helheten. Granath berättar även att mycket av förmedlingen 

sker vid kontakten där de kan berätta att vi vet hur problem uppstår och löses i och med 

att vi varit verksamma i branschen så länge. Karlsson47 menar även att mycket av 

förmedlingen ligger i kontakten med människor. Han berättar att ÖBTs kunder vet att 

de strävar efter snabba utryckningar och att de vet att den väktare som har låstjänst av 

dem aldrig hastigt kan kallas in på en utryckning och därmed stressa situationen. 

Andersson och Nilsson48 menar att förutom personlig kontakt förmedlas mycket av 

löftet via säljorganisationen på G4S. De satsar på olika framträdanden som 

frukostseminarier med mera för att förmedla löftet till sina kunder. Förutom detta de att 

de använder sig av externa webben, Linkedin och Facebook för detta ändamål. Vid 

företagets presentationer står även löftet alltid längst ner så alla ser det tydligt och 

klart.   

 

4.5 Varumärkets image – vad som kan påverka kundens bild av ett 

varumärke 

“Så fort du kommer i kontakt med människor kan du få olika 

beskrivningar.” 

(Gustafsson, 150511) 

                                                
46  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
47  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
48  E-mailintervju med Andersson och Nilsson, Medarbetare på G4S (2015-05-08) 
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Enligt Gustafsson49 var det svårt att kommunicera en enhetlig image för G4S. Han 

tycker att företaget behöver arbeta mer digitalt för att lyckas med det. Han beskriver 

vidare att G4S diskuterade att strukturera mycket för att uppnå en mer enad image av de 

olika delarna i företaget men att det i slutänden krockade med att de är en 

relationsbusiness. Därför blev det därmed svårt att uppnå detta, då de inte strukturerar. 

G4S tog därmed risken enligt Gustafsson att man som kund fick olika beskrivningar av 

företaget. Du fick helt enkelt det personliga mötet istället för en systematisering.  

 

Securitas har i denna fråga, enligt Granath50, istället valt att arbeta med en strikt grafisk 

profil och en global koncernägd logotyp för att åstadkomma en enad image av företaget. 

De är alltid noga med att följa denna strikta profil. När organisationen är så pass stor, 

decentraliserad och det på grund av det faktum att varje kontor i princip drivs som egna 

bolag blir det väldigt viktigt att alla använder samma grafiska uttryck. Granath beskriver 

att kontoren runt om i landet aldrig uppmanas att skapa egna annonser och dylikt. Det 

finns en central avdelning för detta. De jobbar även med textmallar med mera vid 

skriftliga ärenden. Enhetligheten är viktig även för ÖBT när det kommer till en enad 

bild av företaget. Enligt Karlsson51 är det väldigt viktigt att alla medarbetare arbetar på 

samma sätt. Han beskriver vidare att han besöker alla kunder och undersöker vad de 

behöver enligt hans bild. Detta gås igenom mycket noggrant och förmedlas sedan 

vidare. Alla vill ha det på sitt sätt och det ska de få med men det ska vara på ett enhetligt 

sätt från vårt håll sett.  

 

“Det handlar mer om att vi i början har fått höra av andra bolag att vi är 

ingenting och vi kan ingenting. Det enda jag har gjort är att vara tyst. Jag 

lärde mig det tidigare.” 

(Karlsson, 150428) 

 

Samtliga av företagen G4S, Securitas och ÖBT har någon gång upplevt någon form av 

negativitet kring sitt varumärke, en negativ word-of-mouth, dock har detta visat sig på 

olika sätt och hanterats på olika sätt. Karlsson berättar att det inte har förkommit någon 

negativ word-of-mouth mellan ÖBTs kunder. Visst kanske man inte får och kan höra 

                                                
49  Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
 G4S (2015-05-11) 
50  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
51  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
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allt, men han har aldrig hört något negativt från kunder. Han har heller inte hört att 

någon anställd har sagt något negativt om företaget till en kund och det är viktigt, menar 

Karlsson52. Däremot har negativiteten kommit från andra håll i form av andra aktörer. 

Andra bolag har enligt Karlsson menat att ÖBT inte är någonting och heller inte kan 

någonting. Detta har de bemött genom att vara helt tysta. Karlsson har konsulterat 

jurister kring detta och han lärde sig att de inte ska gå ut och dementera och försvara i 

dessa situationer. Därför väljer han vid dessa situationer att inte bemöta detta och arbeta 

i tystnad. 

 

“Även om man inte gör något fel vid gripandet så ser det ju tyvärr aldrig 

trevligt ut när man omhändertar någon som inte vill det. Så det är klart att 

sådant kan ju alltid ställa oss i dålig dager i pressen och vi möter sällan 

det.” 

(Granath, 150508) 

 

Granath53 berättar att det finns flertalet händelser som har kunnat skapa negativitet kring 

Securitas och deras varumärke. Han menar att de är underordnade polisen och har därför 

en ingripandeskyldighet. Sker detta på exempelvis ett varuhus så kan det synas i 

pressen. Han ger sedan några exempel på sådana situationer som skett i verkligheten. 

De gjorde för ett tag sedan ett ingripande vid Göteborgs skattekontor som vid anblicken 

såg våldsamt ut och uppmärksammades därför i media. Granath talar även om det 

välkända ingripandet vid Malmö station som det skrevs väldigt mycket om i media. Det 

var inte Securitas vakter, men sådant kan påverka negativt ändå. När dessa händelser 

sker går Securitas sällan ut i pressen och möter kritiken. Enligt Granath lönar det sig 

inte då folk ändå inte är intresserade av att lyssna på oss. Istället väljer de att gå ut och 

berätta mer allmänt från deras perspektiv hur de arbetar och de kommenterar därmed 

inte enskilda enstaka händelser.  Ett exempel på detta berättar Granath är att Securitas 

har gjort ett reportage om deras ordningsvakter i Nordstan där de plockar fram 

människan bakom uniformen och visar hur utsatta de faktiskt är i denna typ av miljö. 

Sammanfattningsvis menar Granath, att visst tar Securitas stryk i samband med negativa 

situationer och uttalanden men han anser inte att det har skadat deras kundrelationer på 

något märkbart sätt, även om varumärket har ställts i ett dåligt sammanhang.  

                                                
52  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
53  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
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“Det där slog väldigt hårt generellt och det dr fick vi bekämpa på olika sätt 

genom att i media då.” 

(Gustafsson, 150511) 

 

Gustafsson54 berättar om den negativa händelsen och problematiken kring Gazaremsan 

och G4S aktiviteter där. Då G4S är en stor global koncern så finns de över hela världen, 

bland annat i Gaza. De förvärvade sedan även bolag i Israel, vilket skapade mycket 

uppmärksamhet. Gustafsson nämner hur det under denna period fanns 

vänstergrupperingar i Sverige och Norden som drev väldigt starkt emot detta. De dök 

upp på G4S kontor, infann sig på deras auditions och rekryteringar och satte 

klistermärken på deras kunders lokaler som uppmanade till bojkott. Enligt G4S (2012) 

ansågs dock att detta hade fått en missvisande bild i media och att de i samband med 

detta rådfrågade flera socialt ansvarsfulla grupper om råd för att inte bryta mot regler.  

 

De rådgivande organisationerna var bland annat GES Investment Services och Ethixs 

SRI. Enligt Gustafsson slog detta ändå väldigt hårt och de valde att med koncernens 

hjälp gå ut och bekämpa detta i media. Egentligen var de emot att vara aktiva i Gaza, 

just för att det bröt mot företagets etiska policy. Det var detta de byggde sin 

kommunikation till kunderna på menar Gustafsson och det togs emot positivt. G4S 

(2012) menar att de har för avsikt att minska ner sin verksamhet i denna region avsevärt 

och det har de även gjort, enligt Gustafsson. Dock nämner båda dessa källor att det inte 

är helt lätt, för de kan inte bara lämna en kund. G4S (2012) nämner även att denna 

situation ledde till införandet av Human Rights projekt nere i regionen med avsikt att 

skapa en koncerngemensam politik för mänskliga rättigheter och operativa riktlinjer.  

 

En del händelser kan av många kanske anses ha haft en negativ inverkan på företaget, 

men i slutändan blev det enbart positiv. Gustafsson nämner i detta fall det dramatiska 

helikopterrånet i Västberga som skedde 2009 mot G4S stora värdedepå. Han berättar att 

det hela hanterades väldigt bra av både medarbetare och hela organisationen. Alla 

förstod enligt honom tidigt vad som skulle ske och de kunde därför gömma personal, 

låsa in personal och även så mycket pengar som möjligt. Gustafsson menar att än idag 

pratas det om detta just för att det var ett så dramatiskt rån och för att det fick så väldigt 

                                                
54  Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
 G4S (2015-05-11) 
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mycket uppmärksamhet i internationell press. G4S har aldrig skämts för att prata om 

detta. Nämner de idag helikopterrånet vet alla precis vilka G4S  är.  

 

4.6 Långsiktiga relationer mellan varumärke och kund 

“Så återigen så är det här med mötet till kunden och det var väldigt viktigt. 

Att få träffa en kund, lyssna på kunden och komma med en lösning så att 

säga.” 

(Gustafsson, 150511) 

 

Enligt Gustafsson55 har G4S varit duktiga på relationsbyggande med sina kunder rent 

generellt, sedan fanns det självklart policys kring detta. Dessa rör exempelvis 

representation, så som middagar och resor, men detta har minskat väldigt mycket sedan 

90-talet. Både företaget och kunder har en helt annan inställning till detta nu för tiden 

upplever Gustafsson. Ingen har tid på samma sätt längre. Karlsson56 berättar att ÖBTs 

relationsbyggande börjar med att de anpassar sig efter kunden, alla är inte “tjena hallå” 

som han uttrycker sig. Det kanske han inte heller själv är men de måste som sagt 

anpassa sig, menar han. ÖBT utmärker sig enligt Karlsson just för de uppmärksammar 

kunden på ett annat sätt än andra aktörer. De skickar t.ex. julklappar till alla sina kunder 

och Karlsson själv är väldigt noga med att åka ut till kunderna. Han berättar att han 

besöker dem, lyssnar på dem, frågar hur allting fungerar eller bara pratar lite. På så sätt 

får alla ÖBTs kunder en helt annan uppmärksamhet och de uppskattar de verkligen 

menar han. Karlsson nämner att han en gång i tiden miste en kund just på grund av att 

han inte besökte dem och åkte ut till dem, efter det lärde han sig en läxa.  

 

Securitas bygger enligt Granath57 sina relationer med mycket kundaktiviteter. Han 

berättar om ett lite speciellt koncept som heter Securitas Forum. Vid denna aktivitet 

bjuds kunder in från alla möjliga segment, det kan vara en säkerhetschef från en 

matvarubutik och en annan från en hamn. Granath berättar vidare att här får Securitas 

kunder träffas, lösa uppgifter tillsammans och prata säkerhet, men de själva modererar 

bara själva aktiviteten. Granat menar att detta ger kunderna en chans att lyssna på 

varandra och inte bara på vad Securitas har att säga.  
                                                
55  Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
 G4S (2015-05-11) 
56  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
57  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
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“Men jag tycker att det är jätteviktigt att de aldrig ska behöva ta en dispyt 

med någon i personalen som de inte tycker om. Och jag lägger jättemycket 

tid på att pussla med vem som ska åka och jobba vart.” 

(Karlsson, 150428) 

 

Karlsson58 berättar att han lägger mycket tid att pussla med rätt person till rätt kund. 

Han anser det viktigt för att hålla en god relation då det är viktigt att parterna går ihop 

väl. Det är tidskrävande, men högst prioriterat menar han. Förutom detta och att 

uppmärksamma blir det mycket umgänge mellan företaget och krogbranschen genom att 

de blir bjuda på deras personalfester med mera. Detta uppskattar Karlsson, men menar 

att det inte passar genom alla kundrelationer. Denna typ av umgänge är just mest med 

krogarna. I övrigt blir det mycket besök och lunchmöten. Kundmöten förekommer även 

mycket inom G4S relationshantering menar Andersson och Nilsson59. Detta sker på 

både taktisk och operationell nivå. Utöver detta anordnar G4S olika kundevent. 

Andersson och Nilsson berättar att det handlar om golftävlingar, frukostmöten och deras 

Spin of Hope - ett jättestort spinning-event som går av stapeln varje år. Vidare berättas 

att under dessa kundaktiviteter tas olika ämnen i samhället upp, t.ex. hälsa, ledarskap 

med mera. Granath60 berättar att mycket av Securitas kundaktiviteter även sker på lokal 

nivå, just för att de är en så pass decentraliserad organisation. Detta varierar mycket från 

stad till stad, men det kan vara t.ex. olika slag av frukostmöten. Granath berättar även 

att de just nu håller på att införa ytterligare en eventkoordinator för att strömlinjeforma 

de lokala aktiviteterna mer, dock ska det fortfarande vara lokala initiativ.   

 

“Det är ju ett sätt att bygga relationer med kunder och potentiella kunder 

som där du inte egentligen pratar om säkerhetslösningen utan man ska 

känna en stolthet att vara med om någonting bra med G4S. Det bygger 

också relationer.” 

(Gustafsson, 150511) 

 

 

                                                
58  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
59  E-mailintervju med Andersson och Nilsson, Medarbetare på G4S (2015-05-08) 
60  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
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Gustafsson61 menar att mötet med kunden var viktigt för relationen mellan denna och 

G4S. Han berättar vidare att de satsade mycket på sport, hälsa och CSR för att komma 

närmare sina kunder. G4S sponsrade dem att vara med i ”Spin of Hope” och andra 

cykelaktiviteter. Gustafsson menar att detta också byggde relationer fast de inte pratade 

så mycket säkerhet. De satsade inte så mycket på jättestora event utan det var mest 

egenmötet med kunder som ansågs viktig för relationen.  

 

4.7 Differentiering - möjligheten att vara unik  

“Vi har hela spektret. Så vi kan lösa alla behov och du har en leverantör för 

allt. Vi finns från Kiruna till Ystad, och det är vi de enda som gör.” 

(Granath, 150508) 

 

Securitas är enligt Granath62 en av de få som kan erbjuda en helhetslösning till sina 

kunder i Sverige. Vi kan leverera allt från ronderingsvakter, inbrottslarm och väktare till 

räddningstjänst på Arlanda menar Granath. I denna helhetslösning ingår att kunden har 

en kontaktperson för allt istället för flera för olika funktioner. Kontakten ska vara enkel 

för kunden enligt honom. Han berättar även att Securitas finns på mer än 500 orter i 

Sverige och det är det ingen annan aktör som gör. Helhetslösningar nämns även av G4S, 

Andersson och Nilsson63, menar att G4S anser att de är den enda helhetsleverantören av 

säkerhet på den svenska marknaden. De förklarar att de levererar bevakning, teknik, 

larmcentraler samt så kallade risksolutions vilket innefattar personskydd och liknande. 

Karlsson64 menar att ÖBTs sätt att sticka ut är att de försöker vara lite bättre med de 

medel de har.  Vi är ju inte lika stora som en del andra aktörer och kan då exempelvis 

inte vänta med att fakturera stora summor på ett halvår, det kan vi bara inte menar 

Karlsson. Därför förklarar han att ÖBT försöker göra alla så nöjda som möjligt med de 

medel företaget har.  

 

 

                                                
61 Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
 G4S (2015-05-11) 
62  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
63  E-mailintervju med Andersson och Nilsson, Medarbetare på G4S (2015-05-08) 
64  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 
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“Vårt sätt att differentiera oss var att vara en helhetsleverantör av alla 

tjänster och att man ska en kontaktperson och det är inte olika avdelningar i 

bolaget som hanterar dig.” 

(Gustafsson, 150511) 

 

Gustafsson65 menar att G4S sätt att differentiera sig från övriga aktörer var att vara en 

helhetsleverantör av alla tjänster och att kunderna i och med detta fick en kontaktperson 

för allt. Han menar att var du kund i Stockholm kunde du köpa teknik och tjänster 

genom samma avdelning. Detta gjorde att allt gick mycket snabbare vilket G4S 

utmärkte sig med menar han. Samtidigt säger Gustafsson att detta var kanske inte ett 

jätteunikt sätt att differentiera sig, hela branschen är ändå på väg mot hållet att vara en 

helhetsleverantör.  

 

4.7.1 Differentiering med hjälp av CSR 

“Som företag vill G4S främja en positiv samhällsutveckling i de områden 

där vi har möjlighet att påverka. Oavsett plats i världen så är arbetet med 

CSR något som G4S värderar högt.” 

(Andersson och Nilsson, 150508) 

 

Andersson och Nilsson66 berättar att eftersom G4S är världens näst största privata 

arbetsgivare måste företaget ta ansvar då det innebär ett stort ansvar. Vidare berättas att 

G4S värdegrund vilar på just socialt och samhällsenligt ansvarstagande. Företaget 

arbetar ständigt med att vara en god arbetsgivare, samhällspartner, leverantör och kund. 

Även Securitas arbetar med CSR säger Granath67. Företaget sponsrar en hel del 

samhällsprojekt. Han berättar att de stödjer och sponsrar bland annat KRIS, Föreningen 

för ett narkotika-fritt samhälle och Tryggare Sverige. Utöver det sker även mycket 

lokala initiativ enligt Granath. På den nivån är de ute mycket bland skolor och möter 

eleverna. Securitas arbetar då med kommunen mot skadegörelse genom att samtala med 

ungdomar. G4S arbetar även de med en rad samhällsprojekt enligt Andersson och 

Nilsson. Företaget stödjer bland annat BRIS, Situation Stockholm, Noll tolerans mot 

mobbning och insamlingar, t.ex. till Haitis katastrofoffer. Andersson och Nilsson 

                                                
65  Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
 G4S (2015-05-11) 
66  E-mailintervju med Andersson och Nilsson, Medarbetare på G4S (2015-05-08) 
67  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
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berättar vidare att G4S även tänker på miljöpåverkan. De ser över det i så stor grad det 

är möjligt när det kommer till deras fordon, vid val av kontorsbyggnader och 

användningen av material, de försöker använda sig av digitalt material så mycket som 

möjligt.  

 

“Alla cyklar då i de här gula kläderna så man ser likadana ut. Finalen är 

att cykla från Barncancersjukhuset i Malmö till Paris och det är då cirka 

1000 cyklister då som har likadana kläder och likadana cyklar och då 

levererar man checken till Barncancerfonden.” 

(Gustafsson, 150511) 

 

Gustafsson68 berättar mer om G4S CSR-aktiviteter och menar att mycket handlade om 

att bekämpa barns ensamhet och utsatthet i samhället och då har hjälpen till 

Barncancerfonden varit central. Han berättar vidare om Team Rynkeby som är ett 

nordiskt initiativ och som utgår ifrån cykling. Man bygger då cykellag i olika städer, 

dessa lag tränar sedan ihop och cyklar ihop under tiden som man samlar in pengar till 

Barncancerfonden på olika sätt. Finalen är sedan att man cyklar från 

Barncancersjukhuset i Malmö till Paris där man levererar checken med de insamlade 

pengarna till Barncancerfonden. Gustafsson nämner även att Barncancerfonden även 

stöddes via ”Spin of Hope” - spinningeventet då man samlar in pengar. Sist samlade 

man in ca 130 000 kronor och året innan 185 000 kronor till detta ändamål. Utöver 

Barncancerfonden fanns även projekt med Stadsmissionen. Man hade bland annat ett år 

ett stort projekt där man delade ut julmat till hemlösa i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Man samarbetade då med kunden Scandic som lagade maten som G4S väktare 

sedan körde ut. Detta projekt menar Gustafsson blev väldigt uppskattat och väldigt 

speciellt för de anställda. Gustafsson rundar av med att påpeka att det var väldigt 

konkreta CSR-aktiviteter. Barncancerfonden har till och med använt företaget som Best 

Practice och berättat om G4S i Dagens Industri.  

 

Securitas har även haft stora globala projekt enligt Granath69. Han berättar om ett 

speciellt projekt de gjorde i Chile där man ville hjälpa personer som har det svårt att få 

jobb på arbetsmarknaden. De anställde rullstolsbundna människor för att patrullera 
                                                
68  Telefonintervju (uppföljning), med Niclas Gustafsson, tidigare försäljnings- och marknadschef på  
 G4S (2015-05-11) 
69  Telefonintervju med Jens Granath, Marknadskommunikationschef på Securitas (2015-05-08) 
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flygplatser då de ansåg att väktare inte behöver kunna springa för att hålla koll. ÖBT 

har, enligt Karlsson70, inte involverat sig i någon form av CSR än, men han får se hur 

det blir framöver.  

 
  

                                                
70  Intervju med Dick Karlsson, VD på ÖBT (2015-04-28) 



  
 

 74 

5 Analys och diskussion 
Detta avsnitt binder samman våra empiriska resultat med den teoretiska referensramen. 
Detta görs genom att analysera och diskutera de likheter och skillnader mellan G4S, 
dess två studerade konkurrenter samt teorier från tidigare forskning. Analys och 
diskussion kommer ske löpande i texten och rubriksättningen följer samma mönster som 
i det empiriska avsnittet.  
 

5.1 Branding och rebranding 

G4S samt dess konkurrenter Securitas och ÖBT har samtliga arbetat med branding på 

olika sätt. Det vi ser skiljer mest är själva kontinuiteten i varumärket, framförallt när vi 

jämför G4S med de andra aktörerna. Securitas och ÖBT har genom åren gjort aktiva val 

att bevara varumärke och logotyp och därmed bygga sitt varumärke på 

kontinuitet.  Securitas och ÖBT har även byggt sitt varumärke på att skapa en enad bild 

av företaget på ett annat sätt än vad G4S har gjort. Kotler och Pfoertsch (2006) 

förespråkar att kontinuitet och överensstämmelse är viktigt vid branding. Även Balmer 

(1998) och Morsing och Kristensen (2001) argumenterar för det och menar att 

kontinuitet och långsiktighet över tiden leder till ett effektivare varumärke.   

 

G4S har ej enligt oss haft kontinuiteten och vad det innebär som prioritet, då de bytt 

varumärke och gjort stora förändringar flertalet gånger. Inte heller har företaget skapat 

överensstämmelse, då bilden och identiteten levereras på olika vis i företaget. 

Kontinuiteten kan kopplas till Balmers (2013) uttalande om att den skapas av att behålla 

ett arv från förr i varumärket. Författaren beskriver att man bör koppla ihop förr, nu och 

framtiden med vissa speciella drag ifrån varumärket och därmed skapa kontinuitet. 

Detta menar även Van Hulst (2012) är viktigt och förespråkar därmed att arvet ska tas 

tillvara på. Vi ser ej att G4S har sett arvet från föregående varumärken som en aspekt att 

bevara i framtiden. Då företagets rebrandingprocesser har varit väldigt omfattande, har 

denna aspekt till synes inte prioriterats, enligt oss. Konkurrenten Securitas har dock 

använt och bevarat arvet i sitt varumärke. De drag vi ser att de valt att föra vidare som 

arv är bland annat namnet och att grunderbjudandet står sig likt.  

 

De Chernatony, McDonald och Wallace (2011) menar att branding inom business-to-

business, av vissa aktörer, ibland kan ses som sekundärt. Keller (2010) argumenterar 

dock för att det bör ses som minst lika viktigt, även i denna bransch. Detta då den 
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emotionella aspekten, enligt Leek och Christodoulides (2011), Lynch och De 

Chernatony (2004) samt Baumgarth (2010), även är viktig här. Vi menar, kopplat till 

detta att Securitas och ÖBT har prioriterar branding mer än vad G4S har gjort. Dessa 

två aktörer har lyckats bättre med att skapa en enad bild av varumärket. G4S har, enligt 

vår mening, haft svårt att bygga upp sitt varumärke då denna process mer eller mindre 

har avbrutits av stora omkonstrueringar i företaget. Grönroos (2007) beskriver branding 

som en pågående process och utifrån detta påstående kan vi anse att denna process har 

blivit avbruten för G4S flertalet gånger. Detta kan i sin tur enligt Dunham (2002) 

tillintetgöra flera år av arbete som skapat varumärkesvärde. G4S har därmed, till viss 

del, fått starta om med dess aspekter vid flera tillfällen. De Chernatony (2006) 

förespråkar att ett välbyggt varumärke även skapar lojalitet. Vi ser därmed att den 

avbrutna brandingprocessen eventuellt kan ha skadat lojalitetsbyggandet. Varumärket är 

en av de viktigaste tillgångarna för ett företag, enligt Keller och Lehman (2006). Om 

byggandet av det tidvis avbryts, ser vi att detta kan kopplas till de teorierna om att 

varumärket tar skada.   
 

G4S har vid tidigare rebrandingprocesser gått ut stort och satsat mycket för att man haft 

just resurser för det. Kapferer (2012) menar att man vid branding bör ha just resurser 

och kompetens, men även långsiktighet. Vi anser i samband med detta att G4S genom 

tiderna inte haft långsiktigheten i åtanke utan genomfört rebrandingaktiviteter just för 

att de har resurserna. Detta kan kopplas till det vi tidigare nämnt, att brandingprocessen 

blivit avbruten flertalet gånger och kan därmed ha skadat varumärkesvärdet. 

Långsiktigheten har prioriterats på ett annat sätt av ÖBT och Securitas, enligt vår åsikt.  

G4S står vid denna rebrandingprocess inför att byta varumärke ytterligare en gång. De 

ska inte anta samma namn och varumärke som dess uppköpare, vilket är det vanligaste 

tillvägagångssättet enligt Muzellec och Lambkin (2008). Vi menar att detta kan göra att 

G4S, samt även dess uppköpare, kan gå miste om fördelen med ökade marknadsandelar, 

vilket Muzellec och Lambkin (2008) anser vara fördelen med att anta samma varumärke 

och namn.  

 

5.2 Val av varumärkesnamn och logotyp 

G4S har haft problem med att skapa varumärkeskännedom bland kunderna utanför 

storstäderna, där allmänheten inte helt förstår vad företaget har för verksamhet när de 

endast hör namnet. Securitas däremot har enormt hög varumärkeskännedom i Sverige, 
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och majoriteten av alla som hör deras namn vet vilken bransch de verkar inom. Detta 

kan kopplas till det som Kapferer (2012) och Melin (1999) diskuterar om att namnet bör 

spegla vad företaget arbetar med. Även Muzellec (2006) och De Chernatony, McDonald 

och Wallace (2011) nämner detta, men att namnet även ska agera som 

differentieringsverktyg. Vi kan då se att G4S namn inte alls kan kopplas till säkerhet 

utan enda möjligheten för kunderna att veta vad de gör, är om de har kommit i kontakt 

med namnet tidigare. Däremot om man säger hela namnet, Group 4 Securicor, vilket de 

aldrig använder, blir sambandet tydligare. Vi ser även att det för G4S kan vara svårt att 

differentiera sig med hjälp av namnet då det inte i första hand tydligt uttrycker vilken 

bransch de är inom. Är det inte tydligt vad de gör ser vi det svårt att använda detta som 

en differentieringsfördel. Muzellec (2006) beskriver just att många företag har svårt att 

differentiera sig med namnet och vi anser att G4S därmed är ett av dem. Detta kan även 

kopplas till Keller och Lehmans (2006) uttalande om att om namnet är enkelt att minnas 

och kan kopplas till företagets verksamhet, så kan man skapa medvetenhet hos 

kunderna. 

 

Vidare menar vi att kunder som inte har hört talas om Securitas tidigare, med hjälp av 

namnet, kan ana inom vilken bransch företaget är verksamma. Det hjälper även att de 

har funnits med under så många år och haft samma varumärke hela tiden. Kontinuiteten 

som uppvisas i Securitas namn visar att företaget, till skillnad från G4S, valt att behålla 

historien bakom varumärket som Muzellec (2006) anser är en viktig aspekt. Författaren 

nämner även avvägningen mellan historia och framtiden vid skapandet av ett nytt 

varumärke. Ser vi till G4S har de ej valt den historiska aspekten, utan skapat något nytt 

inför framtiden vid varje rebrandingprocess. G4S har därmed inte haft långsiktigheten i 

åtanke, vilket Kapferer (2012) beskriver som viktigt vid branding. Vi bedömer att detta 

tillvägagångssätt har bidragit till den låga kontinuiteten i varumärket G4S och företaget 

har därmed förlorat historien bakom namnet, vilket Ind (2003) och Stuart (1999) menar 

är viktig att behålla. Vi kan däremot tycka, då namnet G4S inte verkar fastna såväl som 

Securitas i människors minne, att det är fullt så viktigt att behålla historien bakom just 

det namnet vid skapandet av nästa. Med detta kan vi även se, precis som Muzellec 

(2006) beskriver, att det är viktigt att göra ett väl avvägt val mellan det historiska och 

framtiden.  

 

Att Karlsson väljer att använda ÖBT istället för Ölands Bevakningstjänst finns det både 
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för och nackdelar med. Han har stöd i Lee och Baacks (2014) teorier om att ett namn 

bör vara kort och enkelt att komma ihåg. Däremot säger inte namnet ÖBT något om 

företagets verksamhet, så ur den synvinkeln är Ölands Bevakningstjänst ett bättre val, 

där bevakning finns med i namnet och det inte går att misstolka. Vi håller med Karlsson 

om att det kan vara en nackdel att ha Öland med i namnet då många säkert kan tro att de 

endast är verksamma på Öland. Å andra sidan bedömer vi att det kan vara positivt på 

den lokala marknaden, då kunderna kan känna en samhörighet med namnet. Detta 

argumenterar nämligen Delattre (2002) för, då han menar att en geografisk anknytning 

kopplar väl an till ett företags identitet. Securitas har inte någon geografisk anspelning i 

deras respektive namn men vi anser att de kan kopplas väl till företagets identitet ändå. 

Securitas namn visar, som tidigare nämnt, tydligt vad företaget gör och får då en 

koppling till identiteten.  

 

Karlsson är den enda, för oss känd, som har gjort ett aktivt val gällande logotypens 

färger och valde det för att skyltarna ska reflekteras. Detta bedömer vi var ett klokt val 

med bakgrund av Van der Lans et al. (2009) teori som säger att logotypen ska fånga 

uppmärksamhet och vara lätt att känna igen. Även Jong och Elving (2005) förespråkar 

detta och menar att strategiska val av färger är viktiga för att synas och för att 

differentiera sig. ÖBTs logotyp sticker ut betydligt mer än vad G4S och Securitas gör 

eftersom de båda är lika varandra färg- och formmässigt. Däremot kan det vara en 

nackdel för ÖBT att de har svart och grått i logotypen, eftersom det är relativt dova 

färger och inte sticker ut. Vi kan inte se någon direkt koppling mellan de studerande 

företagens logotyper och vad de arbetar med, förutom att Securitas namn i sig finns med 

på logotypen, vilket säger att de arbetar med säkerhet. Annars anser vi att logotyperna 

endast visar företagens namn och kan inte heller koppla dem till någon av de 

värderingarna företagen säger sig ha. 

 

5.3 Varumärkets identitet 

Både fallföretaget G4S och konkurrenten Securitas presenterar liknande ledord som 

företagen arbetar efter. Även om de inte använder exakt samma ord har de liknande 

innebörd. Detta innebär enligt Melin (1999) och Melewar och Karaosmonoglu (2006) 

att ingen av dem på denna punkt uttrycker en konkurrenskraftig identitet. Det 

förekommer stor skillnad i hur väl medarbetarna, enligt respondenterna, känner till 

företagens identitet. Vi anser i enighet med De Chernatony (2006) och Grönroos (2008) 
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att det är viktigt att identiteten kommuniceras ut till de anställda, samt att de vet hur de 

ska kommunicera den vidare till omvärlden. Här ser vi en svårighet med G4S koncept 

Good guys, eftersom varje anställd skapar en egen bild av företagets identitet och 

kommunicerar ut den till kunderna. Det gör att kunderna möts av olika värderingar och 

bild beroende på vilka de kommer i kontakt med på G4S. I och med detta ser vi att 

företagets aktiva val att låta medarbetarna forma sina egna värderingar till viss del, kan 

vara ett för fritt förhållningssätt. Vi ser därmed att G4S inte planerar och strukturerar sin 

identitet på ett formellt sätt, som Otubanjo och Amujo (2012) argumenterar för, då det 

kan hjälpa till att ena kommunikationen av identiteten utåt sätt. Precis som författarna 

menar, har detta lett till att fallföretaget G4S identitet förmedlas olika, av olika delar av 

företaget. Vi ser att detta fria och osystematiska sätt att kommunicera identiteten på, 

tillsammans med flertalet rebrandingprocesser, förmodligen har skapat gap mellan hur 

G4S ser sin varumärkesidentitet internt och hur den uppfattas externt. 

 

Dock bedömer vi att de anställda borde ha bättre insikt än vad de, enligt Gustafsson, har 

gällande vilken identitet G4S vill förmedla. Det är, enligt vår mening, förståeligt att 

G4S medarbetare inte har bättre insikt, när man anammat så pass fria förhållningssätt i 

denna fråga. Vi anser att om man som anställd kan forma mycket av värderingarna 

själv, kanske man inte sätta sig in djupare i övriga delar av identiteten. 

 

Vi ser att alla tre företagen arbetar med att kommunicera ut sin identitet via sociala 

medier där exempelvis Facebook är viktig del. På alla företagen är det någon i 

ledningen som väljer vad som ska publiceras. Detta gör att väldigt olika bilder 

kommuniceras till kunderna om man inom företaget, som i G4S fall inte har någon 

enhetlig bild. Ledningen är väl införstådd med vad företaget står för, medan de övriga 

medarbetarna har svårare att ta dem till sig och kunna applicera värderingarna i sin 

vardag. Vi är eniga med Grönroos (2008) och De Chernatony (2006) om att det behöver 

finnas en samstämmighet mellan de interna värderingarna och de som kommuniceras 

till omvärlden. Här kan vi se att Securitas, och förmodligen även ÖBT har lyckats bättre 

än vad G4S gjort. Det verkar enligt Granath, som att medarbetarna på Securitas har 

större förståelse för deras identitet, och fördel i att de även utbildas inom det 

kontinuerligt. Detta kommer förmodligen att ge ett bättre och mer enat intryck av 

Securitas som varumärke. ÖBT kan ha lyckats bättre för att de är betydligt färre 

anställda och det kan vara lättare att kommunicera ut en enhetlig bild av identiteten till 
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dem när alla arbetar närmare varandra än man gör i de större företagen. Då G4S har bytt 

varumärke ett flertal gånger ändras även identiteten varje gång, vilket gör att det blir 

svårt att upp nå den kontinuitet som Balmer (1998), Melin (1999) samt Morsing och 

Kristensen (2001) förespråkar. I jämförelse med konkurrenten Securitas som har haft 

samma varumärke och värderingar i över fyrtio år känns det självklart att G4S inte har 

lyckats uppnå samma kontinuitet och uthållighet i identitetsarbetet när det med jämna 

mellanrum har ändrats. G4S har, enligt vår mening, inte arbetat med att bevara arvet 

från föregående varumärken, som Balmer (2013) förespråkar att man bör göra. Precis 

som författaren beskriver så har detta val lett till att man även valt bort kontinuiteten. Vi 

menar att G4S, i och med detta, har gått miste om de fördelar Securitas skapat sig med 

hjälp av att de har bevarat arvet av företagsnamnet och att deras grunderbjudande är sig 

likt. G4S har därmed även gott miste om möjligheterna att utrycka sin unikhet och 

dylikt med hjälp av deras starka varumärkes arv, som Burghausen och Balmer (2014) 

menar är en stor fördel med att bevara ett arv. 

 

5.3.1 Varumärkesvision - en del av identiteten 
 
ÖBTs framtidsvision uttrycker tydligt vart de vill nå i framtiden, vad företaget har för 

mål, vilket De Chernatony (2006) och Campbell och Tawaday (1990) menar att 

visionen bör uttrycka. Vi upplever även att fallföretaget G4S vision är tydlig. Dock är 

Securitas mer utvecklad och detaljerad, men den blir där med inte lika koncis och tydlig 

då den är uppdelad i flera moment. Enligt Leuthesser och Kohli (1997); Yamauchi 

(2001) och Ingenhoff och Fuhrer (2010) är det viktigt att en vision uttrycker och 

förmedlar företagets värderingar och unikhet. Detta kan vi inte direkt se hos G4S eller 

något av de andra två studerade företagen. 

 

Securitas trycker på att det är viktigt att förmedla visionen till kunderna och arbetar 

mycket med det, G4S och andra sidan har varit aktiva med att förmedla den internt. 

Melewar, Karaosmonoglu och Peterson (2005) argumenterar att det även är ytterst 

viktigt att kommunicera visionen både extern och internt, samt att den då förmedlas på 

samma vis. Detta förespråkar även Keller (2010). Vi bedömer att fallföretaget G4S och 

även konkurrenten Securitas, i samband med deras uttalanden, arbetar något olika i 

denna fråga. Vi anser att G4S, trots att visionen förmedlas aktivt internt, bör vara 

uppmärksamma på hur detta sedan förmedlas externt. Som tidigare nämnt har 

förmedlingen av identiteten ett någorlunda fritt förfarande då medarbetare till viss del 
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kan forma den själva. Även om visionen förmedlas väl internt, kan det i detta fall, ändå 

förmedlas helt annorlunda utåt sett. Detta kan även kopplas till Powell och Dodds 

(2007) samt De Chernatonys (2006) argumentation om att visionsgap kan uppstå om 

riktlinjerna inte är helt klara. 

 

5.3.2 Identitetens värdeproposition - varumärkets löfte till kunderna 

Fallföretaget G4S kommunicerar, precis som konkurrenten Securitas att de är 

“kundernas helhetsleverantör”, samt att de båda anpassar tjänsterna efter vad kunderna 

vill ha. Detta ger dem, enligt oss, inte den fördel som Kotler och Armstrong (2010) 

beskriver att starka värdepropositioner kan göra. Det hjälper dem inte heller att synas 

och sticka ut mot konkurrenterna, då de lovar kunderna samma saker. Vi märker 

däremot att G4S, men även Securitas, använder dessa värdepropositioner för att, precis 

som Aaker (2010) beskriver, skapa köpincitament. Keller, Apéria och Georgson (2012) 

nämner precis som Aaker (2010) att värdepropositionen är viktig genom hela 

köpprocessen. Utöver dessa propositioner som de trycker mest på, lovar G4S även 

tydlighet, trovärdighet och nytänkande. Medan Securitas lovar kunderna 

ansvarstagande, kvalitet och kunnande. Vi ser att ÖBT i detta fall sticker ut mer när 

deras huvudsakliga värdeproposition är att de lovar att hos dem är alla kunder värda lika 

mycket, oavsett vilket antal tjänster de köper av dem. 

 

Både fallföretaget G4S och Securitas huvudsakliga värdeproposition, att vara kundens 

helhetsleverantör är, enligt oss, en funktionell fördel. Vilket vi även menar att 

erbjudandet av skräddarsydda paket med tjänster efter kundernas behov är. Dessa 

antaganden baseras på Aakers (2010) teori om att funktionella fördelar är kopplade till 

servicen företaget erbjuder. ÖBTs mest väsentliga värdeproposition, om att alla kunder 

är värda lika mycket för dem, bedömer vi är den mest emotionella av dem som 

företagen presenterar. Vi menar, i enighet med Aaker (2010) att detta kan göra att 

kunder känner starkare för företaget. Då han menar att varumärken med starkast 

identitet nästan alltid inkluderar emotionella fördelar är det även positivt för ÖBTs 

identitet att de har en aspekt som kan tilltala kunder och potentiella kunder emotionellt. 

Den emotionella aspekten av ÖBTs identitet vill vi sätta i jämförelse till De Chernatony, 

Mcdonald och Wallace (2011) uttalande om att många företag ser branding som 

underordnat, då rationalitet råder över emotionallitet inom business-to-business. Enligt 

vår mening visar ÖBT, men även G4S och Securitas visar på ett emotionellt tänkande. 
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Securitas är som nämnt inte billigast, men deras kunder vet att de ger dem något mer. 

Dock uttrycker varken dem eller fallföretaget G4S inte den emotionella aspekten i sin 

värdeproposition, även om de i övrigt visar att de har det i åtanke.  

 

5.4 Varumärkets image – vad som kan påverka kundens bild av ett 

varumärke 

Fallföretaget G4S har haft svårigheter med att skapa en enad bild av företaget. Bilden av 

företaget kan ha levererats olika och därmed kan imagen ha blivit splittrad. Företaget 

valde dock mötet med människan framför att strukturera identiteten. Gray och Balmer 

(1998) nämner att om det finns problem eller oenigheter i kommunikationen till ett 

företags kunder så kan dess image bli obekant just för det inte skapats en enad bild. 

Detta kan ske just vid omstruktureringar. Vi bedömer att det finns en viss problematik 

kring G4S image och hur de har hanterat detta. Det finns en oenad bild av företaget då 

de faktiskt valt att presentera den så. Detta kan, enligt vår mening, ha skapat en obekant 

image av företaget.  Detta kan vi stödja i det faktum att flertalet tillfrågade personer inte 

visste vad G4S var utanför storstäderna vid senaste rebrandingprocessen. Vi kan även 

koppla detta till faktumet att många fortfarande endast känner till dem om deras gamla 

namn ABAB eller helikopterrånet i Västberga nämns. Detta är enligt oss, förmodligen 

inte den image företaget främst har önskat. Hade G4S arbetat mer för att skapa en enad 

image av företaget hade detta medfört vissa fördelar som Solomon (2012) argumenterar 

för. Vi ser att G4S skulle kunna uppnå exempelvis en minskad förvirring kring 

varumärket om de arbetat med detta. Detta kan då medföra, som Solomon (2012) 

beskriver, leda till en ökad kvalitetsförsäkran och en tydligare bild av G4S.  

 

Att G4S valt människan framför systematik kan vi passar in väl passa på beskrivningen 

om att det är en relationsbusiness. Dock anser vi att de kan strukturera till viss del för att 

öka enigheten av G4S bild utåt. Detta grundas i Otubanjo och Amujos (2012) uttalande 

om att företag bör planera och strukturera mer formellt för att skapa en mer enad 

kommunikation av företaget och för att det sedermera ska uppfattas på ett enat vis ute 

på marknaden.  Företaget får inte tappa sin värdering i mötet med människan, men en 

mer enad bild med hjälp av vissa struktureringar skulle möjligen kunna skapa en 

tydligare och mer välkänd bild av företaget, som de idag saknar enligt vår mening. Vi 

kan även anse att denna syn på mötet med människan kan ha orsakat ett något för fritt 

förhållningssätt, då alla medarbetare därmed kan orsaka skapandet av en egen image.    
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Gray och Balmers (1998) argumentation för oenigheter i kommunikationen och 

resulterandet av obekant image ter sig, enligt vår mening, annorlunda hos Securitas och 

ÖBT. Dessa två företag har arbetat mer aktivt för att kommunicera en gemensam bild av 

företaget och därmed erhålla en mer enad image till dess kunder. Securitas har valt att 

arbeta med en strikt grafisk profil och att en del aktiviteter endast koordineras centralt 

för att uppnå detta. Detta tror vi kunna kopplas till deras kontinuitet i varumärket, vilket 

G4S inte haft.  

 

Även ÖBT har under sina verksamma år arbetat med en enad image. Om de som företag 

lyckats med det faktum att alla medarbetare jobbar väldigt likartat kommer detta 

automatiskt leda till att kunder får en tydlig och likartad uppfattning av företaget. ÖBT 

är ett betydligt mindre företag än G4S och Securitas. Detta kan ses som fördelaktigt i 

denna fråga då det bör, till viss del, vara enklare att ena arbetet hos färre anställda. G4S 

och Securitas har även det globala perspektivet i stort att se till, det har inte ÖBT. 

Grönroos (2008) menar i detta sammanhang att företag som finns på flertalet orter eller 

ställen kan erhålla en oenad image då varje ort eller kontor kan förmedla bilden olika. 

Han menar att den lokala imagen bör stämma överens med den övergripande imagen för 

att tydliggöra bilden av företaget och därmed uppfattas på ett specifikt sätt. G4S och 

Securitas finns över hela landet och har därmed fler platser att ena i imagefrågan.  

 

Abratt och Mofokeng (2001) menar att image byggs upp med tiden och att den översätts 

från bland annat företagets rykte. Händelser som påverkar ett företag sker löpande 

genom företagets verksamhetstid och de kan påverka både negativt och positivt. G4S, 

Securitas och ÖBT har samtliga upplevt något negativt i samband till deras respektive 

varumärke, ett negativt word-of-mouth. Lojalitet bygger, enligt Sweeney, Soutar och 

Mazzarol (2008) och Abratt och Mofokeng (2011) på förtroende och detta påverkas av 

just word of mouth. Sun (2010) menar även att fenomenet har stor inverkan på 

relationers fortsatta utveckling och lojaliteten hos kunderna. Detta argumenterar även 

Andreassen och Lindestad (1998) för. I ÖBTs fall ser vi ej att dessa rykten har skadat 

lojaliteten avsevärt hos företagets kunder, och därmed relationerna, då de aldrig hört 

något negativt kring detta från kunderna. Om Securitas relationer och kunder påverkas 

av medierapportering om omhändertagande med mera är svårt att veta. Enligt Kumar 

och Grisaffe (2004) och Roth, Money och Madden (2004), kan dock word-of-mouth 

spela en stor roll på B2B marknaden. Vi tror dock att företagskunder ej byter leverantör 
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i första taget för en enskild händelse som kanske inte ens var så allvarlig som den 

verkade, då även pris är väldigt viktigt på denna marknad.  På business-to-business 

marknaden är affärer betydligt mer omfattande än på konsument marknaden och vi tror 

ej att ett reportage i tidningen av dessa slag påverkar i någon större skala. I G4S fall 

blev Gazaproblematiken väldigt svår och företaget själva uttrycker att det slog väldigt 

hårt. Relationer kan därmed ha påverkats i samband detta, men tack vare att företaget 

gick ut och bemötte detta i media och fick god respons på det anser vi det även kan ha 

räddat många relationer. 

 

5.5 Långsiktiga relationer mellan varumärke och kund  

Fallföretaget G4S samt konkurrenterna Securitas och ÖBT värnar samtliga starkt om 

sina kundrelationer och de har till viss del olika sätt att bygga dem och vårda dem på. 

G4S har enligt vår mening, precis som de andra två aktörerna en strategi för hur 

relationer och långsiktighet ska hanteras. Detta menar Muylle, Dawar och Rangarajan 

(2012) och Zineldin (2012) är väldigt viktigt att ha för att säkra fortsatta affärer. Detta 

anses speciellt viktigt inom business-to-business enligt Winklhofer och Hamilton (2006) 

samt Grönroos (2008). Vi ser att då samtliga av dessa tre säkerhetsföretag argumenterar 

för hur de vårdar relationer därmed även värdesätter långsiktighet och lojalitet. Detta 

kan vi koppla till det faktum Riley och De Chernatony (2000) argumenterar för. De 

menar nämligen att företag i dagens konkurrenssamhälle måste lägga mycket fokus på 

kommunikation och långsiktighet, utöver säljfokus. Vi anser att både G4S, Securitas 

och ÖBT arbetar enligt detta.  

 

G4S skräddarsyr många av sina erbjudanden till sina kunder och har på så sätt därmed 

en anpassad relation till sina olika kunder. Sheth och Parvatiyar (1995) menar att 

företag kan skräddarsy lösningar när de känner kundernas behov. Vi vill även se det 

omvänt, för att kunna skräddarsy lösningar måste man känna sin kund väl. Att G4S gör 

detta ser vi därmed som en indikation på att de har goda och nära relationer med många 

av sina kunder. Annars skulle de inte kunna specialanpassa tjänster som de gör, enligt 

vår mening. Kunden får därmed en lösning som förhoppningsvis passar deras behov 

perfekt och G4S kan därmed erhålla lojalitet då de gjort det där extra för att det ska 

fungera för kunden.  
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Securitas nämner även att de kanske inte alltid är billigast, men är kunden nöjd så är 

priset inte allt som avgör. Detta argumenterar Bowen och Shoemaker (1998) för, då de 

menar att lojalitet kan göra kunder mindre priskänsliga. Därmed innebär även lojalitet 

en mindre chans för byte av leverantör, endast för prisets skull. Får kunden hela 

lösningen och att den därutöver fungerar väl, så ser även vi att detta kan väga tyngre än 

ett lägre pris. Det Securitas dock bör ha i åtanke vid detta uttalande är, enligt oss, att 

även G4S erbjuder helhetslösningar. Att pris är viktigt på buiness-to-business 

marknaden vet vi. Vi ser där att om både G4S och deras konkurrent Securitas levererar 

välfungerande helhetslösningar, kan priset överväga lojaliteten i den mån att kunden 

faktiskt kan få ett liknande erbjudande hos den andra aktören. Detta kan även kopplas 

till Grönroos (2008) uttalande om att företag måste leverera något unikt för att kunna 

etablera framgångsrika kundrelationer. Vi bedömer att i detta sammanhang gällande 

helhetslösningar, bygger varken G4S eller Securitas relationer på grund av att det är ett 

unikt erbjudande. 

  

Priset nämns även av G4S men i ett annat sammanhang. De hjälper sina kunder om de 

har en sämre period. De menar att de ser över avtalen i dessa situationer för de bryr sig 

om sina kunder och vill att de lyckas. Förhoppningsvis leder detta till lojalitet hos 

kunden. De Chernatony (2006) argumenterar för att en relation ska skapa mening för 

både kunden och företaget. Detta anser vi uppfylls i denna situation då relationen här 

leder till speciella positiva fördelar för kunden, som de förmodligen inte kan förväntas 

få hos alla andra aktörer på marknaden. G4S kan erhålla lojalitet tillbaka av 

kundföretaget då de uppvisat en form av omtanke för kunden och dess situation. Denna 

strategi skapar därmed en annan typ relation och lojalitet enligt oss.   

 

Att bygga långsiktiga relationer handlar även om att förbättra för kunden. Securitas 

arbetar i dessa fall med en viss typ av evenemang i denna fråga. Kunder träffas, medan 

de själva enbart modererar evenemanget. Detta argumenterar De Chernatony (2006) för. 

Han menar att en god relation ska stärka kunden och leda dem fram till nya idéer och 

möjligheter. Detta anser vi verkligen att Securitas lyckas ge sina kunder i detta 

avseende. Genom att låta kunder inom lika och olika branscher mötas kan de, enligt vår 

mening, ge dem goda möjligheter att utvecklas och ta del av idéer som de annars 

möjligen inte hade fått erfara. Ford et al. (2011) menar även att det inte bara handlar om 

att göra saker för kunderna, utan även tillsammans med dem. Detta ser vi att G4S, samt 
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konkurrenterna Securitas och ÖBT, samtliga gör då de regelbundet gör saker med sina 

kunder. G4S bygger relationer på ett mer unikt sätt, enligt vår mening, i en aspekt. De 

har satsat mycket på sport och hälsa, vilket utmärker dem från de andra två aktörerna. 

Sport och hälsa är även ett uppskattat forum och detta bör, enligt oss, vara ett lyckat sätt 

att bygga relationer på. 

 

Med grund i Ford et al. (2011) uttalande om att göra saker med kunder, ser vi även 

ytterligare en möjlighet i detta samband. Vår uppfattning är att göra saker tillsammans 

med kunderna även kan innebära att utveckla erbjudanden tillsammans. G4S skulle 

exempelvis kunna utveckla erbjudanden tillsammans med sina kunder eller för sina 

kunder och vice versa. Detta kan stärka relationer ytterligare, enligt vår mening, då det 

leder till nära och unika samarbeten med flertalet fördelar. Vi finner stöd i detta då 

Prahalad och Ramaswamy (2004) argumenterar för att genom att skapa tillsammans 

med sina kunder, kan man lära sig mycket mer om marknaden och får nya 

kommunikationsvägar in till företaget. När det kommer till G4S, menar vi, att detta i sin 

tur kan hjälpa företaget att synas mer och öka varumärkesmedvetenheten hos omvärlden 

bättre. Företaget kan även differentiera sig med hjälp av sina samarbeten och relationer. 

Detta förespråkar Hatch och Schultz (2008) och menar att unika samarbeten leder till 

differentieringsfördelar. 

 

5.6 Differentiering - möjligheten att vara unik  

G4S differentieringstrategi liknar till stor del Securitas. G4S menar att de är det enda 

riktiga säkerhetsföretaget i Sverige som erbjuder helhetslösningar, medan Securitas 

säger att de är ett av få företag som har denna tjänst. Vi tolkar det som att G4S inte har 

full kännedom om att Securitas uttrycker sin differentieringsstrategi så likasinnat som 

dem själva gör. Vi ser även att båda dessa företags differentieringsstrategier inte rotar 

sig så mycket i själva tillhörigheten till varumärket, som Hatch och Schultz (2008) och 

McQuinston (2004) beskriver att det bör göra. G4S samt även Securitas fokuserar 

främst, enligt vår mening, på det funktionella och på att de är stora och levererar en 

helhet. Avsaknaden av tillhörigheten till varumärket saknas för båda aktörerna och de 

går då miste om att differentiera sig med vad just deras varumärke och vad som står 

bakom det.  
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ÖBTs differentieringsstrategi står inte i linje med den av G4S och Securitas. De 

differentierar sig, enligt dem själva, genom att göra det där lilla extra. Enligt Trout 

(2000) är just erbjudandet om det extra och att prestera över förväntan ett bra 

differentieringsverktyg. Det kan innebära exempelvis speciallösningar och liknande. 

G4S nämner, som tidigare beskrivet, att de erbjuder en kontaktperson, vilket utmärker 

dem. Trots att de trycker på det så förlorar det sin unikhet när Securitas erbjuder samma 

lösning. Vi kan anta att dessa två stora aktörer inte känner till respektives 

differentieringsstrategier ingående då de antyder att de mer eller mindre är 

helhetsleverantören i branschen. Inte heller kan vi se en antydan till att de vet att de 

erbjuder samma lösning med en kontaktperson. 

 

Även om G4S skräddarsyr lösningar till sina kunder för att göra erbjudandet unikt för 

just den kunden så har inget av dessa företag en unik differentieringsstrategi, enligt vår 

mening. G4S nämner att deras erbjudande med att ha en kontaktperson gör hela 

hanteringen snabbare och enklare. Detta är även något som utmärker dem, enligt dem 

själva. Dock erbjuder även Securitas endast en kontaktperson och även i detta avseende 

går därmed respektive företags differentieringsstrategier ihop. Enligt McQuinston 

(2004) och De Chernatony (2006) måste företag arbeta extra hårt med sin differentiering 

för att inte bli en i mängden. Varken Securitas eller G4S blir, enligt vår mening, kanske 

inte en i mängden rent generellt, men när vi jämför just dessa två stora aktörer, i detta 

sammanhang, blir de likartade. Ser man enbart till deras differentiering så blir de enligt 

vår mening väldigt lika. Att erbjuda en och samma kontaktperson kan, enligt vår 

mening, vara ett försök till att erbjuda viss extra service i samband med 

grunderbjudandet. Detta förespråkar Michel et al. (2003) samt Frohlish och Dixon 

(2001) då de menar att företag med denna typ av service kan skapa 

differentieringsfördelar, samt konkurrensfördelar. Vi ser inte att denna service helt 

fungerar på det sättet för G4S som ovanstående författare menar, då det är likadant som 

det Securitas erbjuder. Ska G4S kunna skapa differentierings- och konkurrensfördelar 

måste denna typ av service i anslutning till grunderbjudandet bli mer unik, framförallt 

så det utvecklas och tydligt skiljer sig från Securitas.  

 

Securitas kan, enligt vår mening, delvis differentiera sig med sitt kontinuerliga 

varumärke och grunderbjudande. Detta har inte G4S kunnat göra. Att Securitas 

varumärke bestått under en lång period gör det i sin tur unikt i jämförelse med andra 
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konkurrenter. Detta beskriver Melin (1999) samt Keller och Lehmann (2006). De menar 

att varumärket i sig är ett bra differentieringsverktyg. Vi bedömer inte att detta faktum 

måste kommuniceras ut speciellt mycket av Securitas då varumärket redan är såpass 

välkänt och många förmodligen vet att de funnits länge på marknaden. G4S får därmed 

det extra arbetsamt att differentiera sig, då de inte har fördelen av ett kontinuerligt 

varumärke som Securitas har.  

 

Securitas kan enligt vår mening anses som referensvarumärket i branschen då de är en 

helhetsleverantör och även, det förmodligen mest välkända varumärket i 

säkerhetsbranschen. Detta kan därmed skapa barriärer för övriga aktörer. Detta grundas 

i Kapferers (2012) som uttrycker att starka varumärken skapar just hinder för andra 

företag, då det straka varumärket blir referensvarumärket. Vi ser även detta stämma för 

Securitas då det finns en allmänt stark varumärkeskännedom om företaget. Detta 

tillsammans med lojalitet anser Melin (1999) skapa de starkaste barriärerna. G4S har 

inte enligt oss lyckats skapa dessa barriärer, främst för att det inte finns en tillräckligt 

hög varumärkeskännedom om företaget i jämförelse med Securitas. Detta är 

förmodligen ett resultat av G4S flertalet rebrandingprocesser som har hindrat en 

väletablerad kännedom om varumärket. Att uppnå detta på samma sätt som Securitas 

kan anses ta lång tid för G4S, då de nu genomgår en rebrandingprocess och det kommer 

därmed ta lång tid innan samma starka varumärkeskännedom etablerar sig. Aaker 

(2007) menar att ett annat sätt att skapa barriärer för konkurrenter är att eftersträva 

unikhet. Vi ser dock möjligheter i G4S kan skapa barriärer genom att utveckla en mer 

unik differentieringsstrategi. 

 

5.6.1 Differentiering med hjälp av CSR  

Enligt G4S är det viktigt att ta ansvar när de är en sådan stor arbetsgivare som de är. 

Deras värdegrund vilar därmed på socialt och samhällsenligt ansvarstagande och CSR 

blir då en väldigt viktig aktivitet. Även Securitas arbetar med CSR och är involverade i 

en hel del samhällsprojekt. ÖBT ägnar sig ej åt några CSR aktiviteter, vilket vi bedömer 

som en resursfråga i detta sammanhang.  Många arbetar, enligt Kotler och Pfoertsch 

(2006), med CSR för att stärka sin image. Att arbeta i stor utsträckning med CSR kan, 

enligt oss, bidra till en positiv image av både Securitas och G4S. Då ansvarstagande är 

en del av G4S värdegrund kan de använda deras CSR aktiviteter för att presentera 

organisationen, enligt vår mening. Detta beskriver Van Riel och Formbrun (2007) och 
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menar samtidigt att ansvarstagande och CSR då blir starkt kopplat till varumärkets 

identitet. Vi bedömer att G4S arbetar väl med CSR och har en konkret strategi kring 

detta. Detta kan därmed, enligt vår mening, användas som fördel av organisationen för 

att tydligare än vad företaget gör idag, kommunicera ut vilken värdegrund de har. 

 

Vi anser att G4S tydligare har tagit en speciell inriktning på sin CSR än vad Securitas 

har. G4S uttrycker att de främst fokuserar på CSR-aktiviteter för att hjälpa barn. De 

hjälper framför allt Barncancerfonden på flertalet vis, mestadels via sport och hälsa. 

Även stadsmissionen har varit ett strategiskt val. Securitas arbetar mer med globala 

projekt, även om lokala också förekommer. G4S har, enligt vår åsikt, mer konkreta 

teman och inriktningar på sin CSR-strategi och de har som tidigare nämnt 

ansvarstagande inkorporerat i sin värdegrund. Vallaster, Lindgreen och Maon (2012)  

och Yan (2003) anser att just speciella CSR-teman bör användas och som grundas i 

företagets värderingar. Detta bedömer vi att G4S gör väl och deras CSR-aktiviteter blir 

då mer kraftfulla då de har en förankring djupt inom organisationen.  

 

Vi ser även bevis på att G4S har en väldigt lyckad CSR-strategi då de blivit utnämnda 

till best-practice av Barncancerfonden. Detta menar vi är en fin möjlighet till att fånga 

uppmärksamhet från omvärlden. Vi kopplar detta till Jahdi och Ackidilli (2009) samt 

Maignan och Ferrells (2004) uttalande om hur en välformulerad strategi alltid fångar 

uppmärksamhet. Det är även viktigt att företag uppfyller sina löften, vilket vi ser att 

G4S verkligen gjort i detta sammanhang. Vi kan dock inte se att deras framgångsrika 

CSR-strategi framkommer så väl vid första anblick av företaget. Vi ser att detta fina 

arbete skulle kunna användas och kommuniceras mer för att visa vad organisationen 

värdesätter. Att får en best-practise utmärkelse kan, precis som Kotler och Pfoertsch 

(2006) argumenterar för, styrka företagets image. Detta anser vi därmed att man bör ta 

vara på mer.  

 

Genom att uttrycka och kommunicera sin välfungerande CSR-strategi mer till 

omvärlden menar vi att det kan hjälpa företaget att styrka sin unikhet. Kotler och 

Pfoertsch (2006) menar att CSR kan vara ett starkt differentieringsverktyg. Även 

Shinkle och Spencer (2011) argumenterar för att CSR kan användas som 

differentieringsverktyg. De menar att CSR kan användas för att berätta en unik historia 

om företaget och varumärket. Även detta vill vi koppla till föregående stycke. Om man 
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som företag har en välfungerande CSR-strategi som är konkret för företagets 

värderingar, bör man enligt oss, använda den mer aktivt för att differentiera sig. Kotler 

och Pfooersch (2006) nämner att detta viktigt även inom business-to-business, då denna 

typ av aktiviteter kan vara avgörande för valet av leverantör. Enligt vår mening har de 

därför inget att förlora på att lyfta fram det extra mycket.  

 

Då G4S arbetar med CSR-aktiviteter både globalt och mycket lokalt ser vi att de når ut 

mer till den svenska marknaden än vad Securitas gör. Securitas nämnde mer konkreta 

aktiviteter globalt. Vi ser att detta kan skapa förutsättningar för att fortsätta sätta best-

practice avtryck. Detta grundar vi i Kitchins (2003) uttalande att en CSR-strategi är som 

bäst när den når ut till de allra flesta intressenterna. G4S strategiska val att arbeta med 

Stadsmissionen och Barncancerfonder ser vi som något som ligger varmt om hjärtat hos 

de flesta människor. Detta ser vi därför som val som når ut till de flesta. Van de Ven 

(2008) diskuterar även att en CSR-strategi bör stämma överens med varumärkets 

identitet. Gör det ej det kan oenigheter dessa emellan skapa misstro, då olika budskap 

kommuniceras. Vi ser här att även om G4S CSR-strategi är väl förankrad i deras 

värdegrund, har den vissa skillnader med hela varumärkesidentiteten. Identiteten 

förmedlas, som tidigare nämn, mer fritt och den kan därför vara svår att uppfatta. Deras 

CSR-strategi är däremot väldigt konkret och genomtänkt. Vi ser att om dessa två kan 

struktureras mer och kommuniceras på ett mer enat sätt, så kan hela bilden av företaget 

stärkas.  
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6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser vi kommit fram till vid vår undersökning. Först 
redogör vi för vårt empiriska bidrag, där vår forskningsfråga besvaras och där våra 
strategiska rekommendationer för G4S rebrandingprocess presenteras. Efter detta 
följer en beskrivning av undersökningens teoretiska bidrag. Slutligen ges även förslag 
på fortsatt framtida forskning inom ämnet.  
 

6.1 Empiriskt bidrag 

Undersökningens empiriska bidrag ges genom att besvara forskningsfrågan, det vill 

säga, hur ett företag i säkerhetsbranschen, som verkar på en mogen business-to-

business marknad bör agera för att skapa ett nytt starkt varumärke med hjälp av 

branding. Bidraget blir även att besvara den del av syftet som ämnar att identifiera 

strategiska rekommendationer till G4S som de bör ha i åtanke vid skapandet av sitt nya 

varumärke. Hur ett företag bör arbeta med branding blir därmed även våra 

rekommendationer till G4S vid deras rebrandingprocess. Forskningsfrågan och 

rekommendationerna kommer att besvaras och presentera utifrån undersökningens 

centrala begrepp. 

 

Branding och rebranding, övergripande 

Vid branding och vid skapandet av ett nytt varumärke bedömer vi, att företaget i grund 

och botten bör utgå från en kontinuitet i varumärket inför framtiden. Vi bedömer att 

framförallt en av de studerade aktörerna i denna undersökning har byggt sitt varumärke 

på detta och därmed skapat stor varumärkeskännedom. Kotler och Pfoertsch (2006) och 

Balmer (2013) förespråkar att kontinuitet och överensstämmelse är väldigt viktigt vid 

branding, vilket vi även ser i vår undersökning. Företaget bör därmed överväga att även, 

som Balmer (2013) beskriver, bevara vissa drag av varumärket som sedan förs vidare 

som ett arv. Vi ser att om kontinuitet inte eftersträvas, är risken stor att avbrotten leder 

till ett förlorat varumärkesvärde, vilket beskrivs av Dunham (2002). Med grund i 

Muzellec och Lambkins (2006) uttalande, ser vi även att företag som genomgår en 

rebrandingprocess bör överväga hur de inkorporerar de uppköpande företaget i sitt nya 

varumärke. Gör man det kan man dra fördel av att kopplas till det företaget och de 

ökade marknadsandelarna.  
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Vår första rekommendation till G4S blir därmed att arbeta med just kontinuitet i 

varumärket, redan från start. Överväg vilket arv företaget och varumärket vill ta med sig 

in i framtiden. De bär ha i åtanke att stora avbrott, som ytterligare rebrandingprocesser, 

kan skada varumärkesvärdet då man till viss del tvingar börja om. Vi ser även att G4S 

och det uppköpande företaget Sector Alarm  bör överväga hur Sector ska inkorporeras i 

det nya varumärket, exempelvis associationer eller del av namnet. Detta kan företaget 

vinna fördelar på genom att bli associerade till den större helheten och därmed dra nytta 

av de ökade marknadsandelarna.  

 

Varumärkesnamn 

Vi menar först och främst att ett varumärkesnamn tydligt ska visa vad företaget gör, det 

vill säga, vilken typ av bransch de är verksamma inom. Våra empiriska resultat visar att 

en tanke bakom namnet gör så att omvärlden lättare minns varumärket. Securitas namn 

fastnar lättare i minnet än G4S. Vi grundar detta i Kapferers (2012) och Melins (1999) 

uttalande om att ett varumärkes namn bör återspegla vad företaget arbetar med. Vi anser 

även att företaget bör arbeta med namnet så det är kort och enkelt. Vi bedömer att 

namnet G4S inte är enkelt att varken säga eller komma ihåg, även vår empiriska data 

tyder på detta. Vi grundar vår tes om ett simpelt namn i Lee och Baacks (2014) 

argumentation om att ett namn bör vara kort, enkelt och lätt att komma ihåg. 

Varumärkesnamnet ska även representeras av en logotyp, därför menar vi att det är 

viktigt att även ha denna i åtanke vid brandingprocessen. G4S och Securitas har 

liknande färger i sin logotyp, vilket vi inte tycker fångar uppmärksamhet tillräckligt väl. 

Enligt vår mening bör logotypen utformas mer unikt så att omvärlden känner igen den 

direkt, exempelvis med unika färger som ingen annan i branschen använder. Vi bygger 

detta på Van der Lans et al. (2009) teori som argumenterar för att logotypen ska fånga 

uppmärksamhet och vara lätt att känna igen.  

 

Våra rekommendationer blir därmed att G4S nya varumärkesnamn bör utformas så det 

återspeglar branschen man är verksam inom. Namnet kan även utformas så enkelt som 

möjligt utan att det förlorar dess innebörd. Den nya logotypen kan tillsammans med 

detta utformas mer unikt. Den bör skilja sig från exempelvis konkurrenten Securitas 

logotyp avsevärt mycket mer än den i dagsläget gör. Vi ser här att företaget kan satsa på 

mer unika färger för att skapa uppmärksamhet och medvetenhet hos kunder, gärna 

färger som ingen annan i branschen använder i sina illustrationer av sitt varumärket Vi 
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ser även att, som nämnt innan, att de bör överväga hur de kan inkorporera Sector Alarm 

i namnet då fördelar kan finnas att vinna i samband med detta.  

 

Identitet 

Enligt vår åsikt bör ett företag i sitt brandingarbete skapa en stark identitet för sitt 

varumärke. På så sätt blir grunden i företaget unik och kan därmed utmärka företaget 

från sina konkurrenter. Vår empiriska studie visar på att G4S och Securitas identiteter 

och värderingar inte skiljer sig åt markant. Vi ser i detta samband att mer unikhet bör 

efterstävas i detta sammanhang. Detta bottnar i Melins (1999) argumentation för att en 

identitet måste vara konkurrenskraftig. Vi menar även att identiteten bör kommuniceras 

väl till företagets anställda för att de sedan ska kunna förmedla den korrekt till 

omvärlden. Detta bottnar i De Chernatonys (2006) uttalande om att de anställda måste 

känna till identiteten väl för att kunna förmedla den vidare. Stämmer inte den interna 

och externa förmedlingen överens uppstår gap i företagets identitet, enligt Otubanjo och 

Amujo (2012). Vi ser även att företaget, som Oyubanjo och Amuji (2012) förespråkar, 

bör se till formella struktureringar för att minska gapet. 

 

Våra rekommendationer till G4S i denna aspekt är att skapa en mer unik identitet i form 

av mer unika värderingar så att de skiljer sig mer från exempelvis Securitas. De bör 

även förmedla den till företagets anställda bättre och vara vaksamma så att det inte ges 

för mycket svängrum i denna fråga. Genom att överväga vissa systematiseringar och 

struktureringar, kan G4S enligt vår mening, i framtiden minimera gapet i deras identitet. 

Konceptet Good Guys ser vi gärna en vidareutveckling av på något vis. Konceptet är 

enkelt att förstå och till viss del unikt. Överväger man mer struktur inom detta, så att det 

inte får tolkas för fritt, ser vi att denna typ av koncept kan stärka och ena identiteten.   

 

Vision 

Vi bedömer att företag bör tänka på att utforma sitt varumärkes vision så att den 

matchar och förmedlar vad företaget står för, men även vad det är som gör det unikt. 

Våra empiriska studier påvisar enligt oss, att inga av de studerade företagen gör detta 

speciellt tydligt.  Detta grundar vi i Leuthesser och Kohlis (1997) samt Yamauchis 

(2001) uttalande om att en kraftfull vision uttrycker vad ett företag har för värderingar 

och vad som gör det speciellt. När det kommer till förmedlingen av visionen bör den 

förmedlas likasinnat både internt och externt för att undvika eventuella gap i 
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uppfattningen. Vår undersökning tyder på att Securitas mestadels förmedlar sin vision 

externt och G4S mestadels förmedlar sin internt. Vi kopplar detta till Petersons (2005) 

argumentation om att vision absolut ska förmedlas både externt och internt och på 

samma vis.  

 

Vår rekommendation till G4S blir därmed att utforma sin vision med mer unikhet än 

vad de gör idag, samt att den påvisar mer vad företaget står för. Även att de förmedlar 

den likasinnat både externt och internt för att minimera eventuella gap i uppfattningen 

av visionen. Vi ser att precis som vad det gäller identiteten, bör G4S finna mer struktur i 

hur den förmedlas. Även att de ser till att alla anställda känner till visionen väl. 

Inspiration finns att hämta hos konkurrenten Securitas, där de anställda får ta del av 

filmer som utbildar dem i vad företaget står för. Medarbetarna får sedan poäng för de 

filmer de tagit del av och kan belönas därefter. Vi bedömer att G4S kan införa ett 

liknande system för att uppmuntra alla anställda att lära sig mer om företaget.  

 

Värdeproposition 

Vi anser att företag vid branding bör bygga sin värdeproposition på både funktionella 

och emotionella fördelar. Våra empiriska resultat visar att de företag vi studerat främst 

inkluderar de funktionella fördelarna i sitt löfte till kund. De emotionella biten hamnar 

till synes i skym undan. Uttalandet grundas i Aakers (2010) beskrivning av att båda 

aspekterna är viktiga, men att det emotionella är viktigt för det är kopplat till servicen 

företaget ger. Vi vill även koppla detta till De Chernatony, Mcdonald och Wallace 

(2011) uttalande om att det inte råder full rationalitet på business-to-business 

marknaden, då vanliga människor tar besluten. Emotionella fördelar blir då även viktiga 

på denna marknad.  
 

Vår rekommendation till G4S blir därmed att utveckla den emotionella fördelen som 

deras framtida värdeproposition ska förmedla. Vi anser att detta kan göra dem mer 

unika då det funktionella, utifrån vår undersökning sett, är det som prioriteras. Vi menar 

att detta kan tala mer för servicen G4S erbjuder och att de därmed kan nå kunder på ett 

annat sätt om de även inkorporerar den emotionella aspekten.  
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Image 

G4S har, till skillnad från sina konkurrenter Securitas och ÖBT, valt att kommunicera 

varumärket på ett sådant vis att en oenad image kan ha uppstått. Detta kan vara en 

anledning till att varumärkeskännedomen inte är hög för deras varumärke, om det sätts i 

relation till Securitas. Vi menar därför att företag bör arbeta med en mer enhetlig 

kommunikation så imagen blir mer enad, vid brandingprocessen. Detta finner vi stöd i 

vid Solomons (2012) uttalande om att en tydligare och enad kommunikation leder till en 

enad image och till en mindre förvirring kring varumärket. Att strukturera mer formellt 

och systematisera kan enligt Otubanjo och Amujo (2012) hjälpa för att uppnå en mer 

enad image. 

 

Våra rekommendationer för G4S i detta fall, blir att kommunicera en mer enad bild utåt 

och därmed sträva efter att uppnå en enad image för varumärket. Vi bedömer att detta 

kan minska förvirringen kring deras nya varumärke till viss del. Vi ser att eventuella 

struktureringar och systematiseringar bör övervägas för att uppnå detta. 
 

Relationsskapande 

Vi ser att G4S, precis som konkurrenterna Securitas och ÖBT, arbetar aktivt med 

relationsbyggande för att skapa lojalitet hos sina kunder. Vi ser även i vår empiriska 

studie att företag som lyckas skapa lojalitet får mindre priskänsliga kunder, vilket 

Bowen och Shoemaker (1998) förespråkar. Med grund i vad Ford et al. (2011) samt 

Prahalad och Ramaswamy (2004) uttalar sig om ser vi en möjlighet att arbeta med 

kundsamarbeten vid branding, för att skapa fördelar för varumärket. 
 

Vår rekommendation till G4S är att fortsätta med den typ av lojalitetsbyggande som 

minskar priskänsligheten hos kund. Även att de kan utforska möjligheten att samarbeta 

med kunder och utveckla tillsammans med dem. Detta menar vi kan ge dem nya 

kommunikationsvägar in till företaget samt att de kan utforska marknaden på nya sätt, 

vilket eventuellt kan vara nyttigt vid en rebrandingprocess. Nya unika samarbeten kan 

även utvecklas och användas som ett differentieringsverktyg. 

 

Differentiering 

En differentieringsstrategi bör vara unik och väl skild från konkurrenternas, annars 

tappar den delar av sitt syfte, vilket även beskrivs av McQuinston (2004). G4S och 

Securitas har ett väldigt likartat uttalande om hur de differentierar sig. G4S bör därmed 
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arbeta med ett mer unikt erbjudande för att verkligen skilja sig från sina konkurrenter. 

En mer unik differentieringsstrategi kan enligt oss därmed kopplas till Kapferers (2012), 

Melins (1999) och Aakers (2007) teorier om att en sådan differentieringsstrategi, samt 

ett unikt erbjudande kan skapa barriärer för övriga aktörer på marknaden. 
 

Våra rekommendationer i samband med detta är att G4S bör formulera sin 

differentieringsstrategi mer unikt, främst så att den ej liknar Securitas så pass väl. Detta 

tillsammans med ett mer unikt presenterat erbjudande kan därmed, enligt oss, eventuellt 

skapa barriärer mot företagets konkurrenter. Vi ser att G4S konkreta CSR-strategi kan 

användas mer aktivt som differentieringsverktyg i framtiden (se nedan). 
 

Differentiering med hjälp av CSR 

Att inkludera en CSR-strategi anser vi vara en viktig aspekt vid branding. Inte enbart för 

att det är för en god avsikt, utan även för att det stärker företagets image, vilket Kotler 

och Pfoertsch (2006) argumenterar för att CSR gör. Företaget bör då se över så CSR-

strategin är väl förankrad i dess identitet och värdegrund, som Van Riel och Fombrun 

(2007), Vallaster, Lindgreen och Maon (2012) samt Yan (2003) förespråkar. En mer 

enad och stark bild av varumärket kan då skapas, bedömer vi. Vi menar även att CSR är 

viktigt för att kunna utmärka sig från sina konkurrenter. Vår empiriska studie visar på, 

som även Kotler och Pfoertsch (2006) samt Shinkle och Spencer (2011) beskriver, att 

CSR kan användas som ett differentieringsverktyg. Vi ser framförallt att G4S arbetar 

med väldigt konkreta och unika typer av CSR-aktiviteter. Företag kan enligt vår mening 

utnyttja sina CSR-strategier för att skapa uppmärksamhet och utmärka sig.  
 

Vi anser att G4S har en stark CSR-strategi. Vi rekommenderar därmed att de efter 

genomförd rebrandingprocess fortsätter i samma anda som de gör idag. Vi ser även att 

de kan använda sin välutvecklade CSR-strategi mer konkret för att skapa 

uppmärksamhet och utmärka sig. Vi bedömer därmed att de kan använda det i olika 

marknadsaktiviteter och göra det mer synligt allmänt. På så sätt menar vi att G4S kan 

utmärka sig från b.la. Securitas och därmed gå ifrån den likartade 

differentieringsstrategi dessa två företag har idag.  
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6.2 Teoretiskt bidrag 

Vårt teoretiska bidrag med denna undersökning är främst att påvisa att branding är 

viktigt inom business-to-business och att det därför bör få mer uppmärksamhet inom 

forskningen än vad det hittills fått. Detta uttalande grundar sig i De Chernatony, 

McDonald och Wallace (2011) argumentation om att branding inom business-to-buiness 

ofta blir oprioriterat och sekundärt för företag och därmed även inom forskningen. De 

nämner att orsaken till detta är uppfattningen om att näst intill full rationalitet råder när 

det inte handlar om konsumenter. Vi anser att våra empiriska resultat, samt 

analyserandet av dessa, visar på annat. Vårt teoretiska bidrag kopplar vi även till den 

andra delen av vårt syfte som är att analysera vikten av branding och betydelsen av att 

utforma ett starkt varumärke inom business-to-business i säkerhetsbranschen.  
 

De Chernatony, McDonald och Wallace (2011) beskriver i samband med ovanstående 

argument att det man inte ska förnimma, är det faktum att bakom rationella 

företagsbeslut, finns vanliga delvis rationella människor. Detta påstående finner vi 

grund för i våra intervjuer när det gäller samtliga av G4S, Securitas och ÖBT.  Vid 

analyserandet av vårt empiriska material har vi registrerat flertalet uttalanden som tyder 

på att de intervjuade personerna, samt företagen de uttalar sig om, behandlar sina 

kunder med en emotionell åtanke. G4S, Securitas och ÖBT, uttrycker samtliga hur de 

arbetar med bevarandet av kundrelationer genom att genomföra och medverka vid 

flertalet aktiviteter som sträcker sig utanför ramarna för rationalitet. Det finns en 

antydan till omtanke och andra emotionella aspekter. Ett exempel är hur G4S har hjälpt 

kunder och justerat deras avtalat då kunden haft en svårare tid. Det vi även ser tala emot 

rationalitet är att allt inte handlar om pris. Detta grundar vi i Securitas uttalande om att 

de inte erbjuder alltid sina kunder det lägsta priset, utan de erbjuder något mer, ett löfte 

om tillit att de tar hand om kundens behov. Dessa exempel, tillsammans med en röd tråd 

genom vårt empiriska materiel, säger därmed oss att företag på business-to-business 

marknaden, bör ha i åtanke mer att branding inte bör väljas bort eller hamna i 

bakgrunden på grund av uppfattningen av rationalitet inom denna marknad. Det 

teoretiska bidraget blir sammanfattningsvis att branding bör ses som viktigt även 

inom business-to-business. Ämnet i denna kontext bör därför bli mer uppmärksammat i 

forskningssammanhang, för att sedermera kunna nå ut till företag verksamma på 

business-to-business marknaden.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

För framtida forskning inom ämnet branding inom business-to-business, samt vikten av 

detta, föreslår vi att studier även utförs på flertalet olika branscher. Vårt empiriska 

material talar om att säkerhetsbranschen är en relationsbusiness och branding kan då ha 

en större betydelse här, med stöd i att vi finner tecken på emotionella och icke rationella 

aspekter. Studier över flertalet branscher kan därmed möjliggöra en eventuell påvisning 

av att branding har en större betydelse för vissa typer av business-to-business 

verksamheter, än för i andra.  
 

För att vidareutveckla det vi tar upp i vårt teoretiska bidrag föreslår vi vidare studier av 

rationalitet och graden av rationalitet för företag verksamma på business-to-business 

marknaden. Vi anser i samband med detta, att det vore av intresse att studera hur 

rationaliteten och synen på detta eventuellt skiljer sig mellan olika verksamhetsområden 

och typer av företag. Dessa studier kan sedan tas in som en aspekt vid studerat av 

branding inom business-to-business, för att utveckla de studierna ytterligare och se hur 

rationalitet spelar in, samt hur det påverkar vikten av branding.  
 

Ytterligare förslag och utveckling för studier inom detta ämne är att även undersöka fler 

synvinklar. Förslagsvis kan även kundperspektivet och medarbetarperspektivet 

undersökas. Detta föreslår vi för att kunna studera hur detta spelar in och även hur 

samstämmigheten mellan kunder, medarbetare och ledning spelar in vid vikten av 

branding inom business-to-business.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Intervjuguide  

(Källa: Egen) 
 
Intervjuguide till företag inom säkerhetsbranschen 
Nummer Fråga 

1 Beskriv ert företags grundläggande värderingar och varför just därför är så 
viktiga. 

2 Hur gör ni för att förmedla ert förtags identitet till de anställda? 
3 Anser ni att de anställda känner till företagets identitet väl? 

- Samt vad gör ni för att de ska arbeta efter den i deras dagliga arbete? 
4 Beskriv företagskulturen i er organisation 
5 Hur utformar ni er marknadsföring i linje med företagets identitet? 
6 Hur kommunicerar ni företagets identitet till omvärlden? 
7 Hur ser gestaltningen av företagets identitet ut? (Hur syns den i er design) 
8 Hur tänker ni kring kontinuitet i ert varumärke? 

- Har ni bytt varumärke eller bevarat det ursprungliga med åren? 
- Varför? 

  
9 Beskriv ert företags vision samt era framtidsplaner för varumärket 
10 Hur gör ni för att förmedla er vision till kunder och omvärlden? 
  

11 Vad är löftet till era kunder? 
12 Hur gör ni för att förmedla ert löfte till omvärlden? 
  

13 Hur vill ni att ert varumärke uppfattas av era kunder och omvärlden? 
14 Hur anser ni att ni faktiskt uppfattas av omvärlden? 
15 Har ni upplevt någon negativ händelse som skapat dålig word-of-mouth för 

er? 
- Om ja, hur och vad gjorde ni för att vända detta? 

16 Hur arbetar ni för att kunden ska få en enhetlig image vid kontakt med 
företaget? (D.v.s. samma ”budskap” i alla kanaler) 

  
17 Berätta lite historien bakom ert nuvarande varumärkesnamn. 

- Vad ska namnet förmedla och vad är tanken bakom namnet? 
18 Vad vill ni att kundernas första tanke ska vara när de hör 

varumärkesnamnet? 
19 Hur har ni gjort med varumärkets namn vid uppköp och 

sammanslagningar? 
- Om ni har bytt: Varför? Hur har ni då arbetat för att skapa ett nytt starkt 
varumärke? 

20 Vad vill ni att er logotyp ska signalera? 
(Vad ska kunderna tänka på när de ser den?) 

  
21 Vad gör ni för att skapa goda relationer med era kunder? 

(exempelvis aktiviteter, speciella riktlinjer m.m) 
22 Hur arbetar ni med att skapa goda relationer internt? 

(Exempelvis aktiviteter, samarbetsövningar) 
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23 Hur differentierar ni er mot era konkurrenter? 

-Vad anser ni vara företagets mest unika egenskaper? 
24 Arbetar ni med CSR? 
  

25 Vilka faktorer anser ni är de viktigaste vid skapandet av ett nytt starkt 
varumärke? 
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Bilaga 2 – Frågor angående gap 

(Hatch & Schultz 2008, s. 13) 
	  
 
	  
	  
	  
	  

	  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  

Organisations 
identitet 

Är företagets vision och 
kultur differentierad från 
konkurrenterna? 
 
Inspirerar företagets vision 
alla delar av organisationen? 
 
Praktiserar verkligen 
företaget de värderingar det 
förespråkar? 

Vilka är egentligen 
företagets intressenter? 
 
Vet man vad 
intressenterna önskar av 
företaget? 
 
Är företagets vision och 
värderingar attraktiva 
för intressenterna och 
stödjer dem dessa? 

Vilken image förknippar 
intressenterna med 
företaget? 
 
På vilka sätt och hur 
interagerar  de anställda 
med företagets 
intressenter? 
 
Bryr sig företagets 
anställa om vad kunder 
tycker om företaget? 

Vi
sio

n 
– K

ul
tu

r g
ap

 

Image – Kultur gap 

Vision – Im
age gap 

Uppstår när 
omgivningens 
image inte 
stämmer överens 
med ledningens 
strategiska vision. 

Uppstår när 
anställda inte 
förstår och 
stödjer den 
strategiska 
visionen. 

Uppstår när 
företaget inte 
levererar det 
som lovats. 
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Bilaga 3 - Logotyper 

 
 

 
G4S (2015)  

 
 

 
Securitas (2015) 

 
 

 
Ölands bevakningstjänst (2015) 

 


