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Sammanfattning 
Titel: Internt varumärkesarbete i tjänsteföretag; En studie om det interna varumärkesarbetet i 

fastighetsmäklarföretag utifrån ett ledningsperspektiv 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Anna Nilsson & Emmy Blinke 

 

Handledare: Lars-Johan Åge, Jens Eklinder Frick & Jonas Molin 

 

Datum: 2014 – Maj 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur ledningen i tjänsteföretag praktiskt 

arbetar med att internt kommunicera företagets kärnvärden, vision och företagskultur med hela 

organisationen. 

  

Metod: Empirisk data har samlats in genom intervjuer och studien omfattas därför av 

kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med respondenter på fyra olika 

fastighetsmäklarföretag. Datainsamlingen har sedan analyserats genom en abduktiv 

analysmetod med inspiration från A well grounded theory.  

 

Resultat & slutsats: Resultaten i denna studie visar att det främst handlar om att få alla i 

organisationen att leva företagets identitet i vardagen. För att lyckas med det använder sig 

företagen av olika kommunikationskanaler, utbildningar och inspiration, så som föreläsningar 

och tävlingar. Viktigt är också att ledningen uppträder föredömligt och att budskapen i 

varumärket genomsyras i alla företagets aktiviteter.   

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi föreslår att framtida studier kan riktas mot tjänsteföretags 

uppföljning av dess interna varumärkesarbete. Ytterligare ett förslag är att studera effekterna 

av det interna varumärkesarbetet utifrån de anställdas perspektiv då tidigare forskning tyder på 

att de anställda kan uppfatta varumärket på olika sätt. 



 

 

Uppsatsens bidrag: Då det saknas empiriska studier rörande internt varumärkesarbete anser vi 

att vårt bidrag med denna studie är at vi har skapat förståelse för hur ledningen i tjänsteföretag 

kommunicerar företagsidentiteten internt inom organisationen. Vi har heller inte funnit någon 

tidigare studie som inriktat sig på det interna varumärkesarbetet enbart inom 

fastighetsmäklarföretag och anser därför att vi har bidragit med kunskap till denna bransch.  

 

Nyckelord: Varumärken, Internt varumärkesarbete, Intern kommunikation, Corporate 

identity, Tjänsteföretag 

  



 

Abstract  

Title: Internal branding in service companies; A study of the internal brand management in a 

real estate brokerage firm from a management perspective 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Anna Nilsson & Emmy Blinke  

 

Supervisor: Lars-Johan Åge, Jens Eklinder Frick & Jonas Molin 

 

Date: 2014 – May 

 

Aim: The purpose of this study is to create an understanding of how management in service 

companies work practically with the internal communication of the company's core values, 

vision and culture of the entire organization. 

 

Method: Empirical data were collected through interviews and therefore subject to the 

qualitative approach. Semi-structured interviews have been conducted on four different real 

estate brokerage firms. The collected data is then analyzed by an abductive method of analysis 

inspired by A well grounded theory. 

 

Result & Conclusions: The results from this study shows that it’s mainly about getting the 

organization to live the corporate identity in the everyday life. In order to succeed with this, 

companies is using different communication channels, training programs and inspirational 

activities, thus lectures and competitions. It is also important that the management appears 

admirably, and that the message of the brand is imbued in all corporate activities. 

 

Suggestions for future research: We suggest that future studies can be dedicated to how 

corporate brands monitoring its internal branding. Another proposal is to study the effects of 

internal brand building based on employees' perspective, as previous research indicates that 

employees may perceive the brand in different ways. 



 

Contribution of the thesis: Since there is no empirical studies related to internal branding, 

we believe that our contribution of this study is that we have created an understanding of how 

management in service companies communicates corporate identity internally within the 

organization. We have neither found any previous study that focused on the internal branding 

work exclusively in the real estate brokerage firm, and therefore believe that we have 

contributed knowledge to this industry. 

 

Key words: Corporate brands, Internal branding, Internal communications, Corporate 

identity, Services firms. 
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”When you think of marketing, you more than likely think of marketing to your customers: How 

can you persuade more people to buy what you sell? But another ‘market’ is just as important: 

your employees, the very people who can make the brand come alive for your customers.” 

(Mitchell, 2002, s. 99) 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenterar vi en kort bakgrund till studiens ämne. Därefter följer en 
problemdiskussion kring området som mynnar ut i studiens syfte. Vidare redogör vi vilka 
avgränsningar vi valt att göra.  

 

1.1 Bakgrund 
Ända sedan 1980-talet då upptäckten av det ekonomiska värdet som varumärken utgör har det 

rönt ett stort intresse bland forskare (de Chernatony, 1999). Idag är varumärken en av de mest 

värdefulla immateriella tillgångarna för företag och finns överallt omkring oss (Wallström, 

Karlsson, & Salehi-Sangari, 2008). Ett starkt varumärke kan enligt Hatch & Schultz (2001) ha ett 

marknadsvärde på mer än två gånger dess bokförda värde och kan markant reducera 

marknadsföringskostnader genom att utnyttja skalfördelar. Keller (2003) förklarar att ett välkänt 

varumärke fungerar som en garanti för kvalitet och funktion, vilket är en fördel för kunden då 

den inte behöver lägga tid eller kapital på att testa alla tillgängliga produkter eller tjänster. 

Känner kunden igen varumärket bidrar det till beslutet om vad kunden väljer att köpa (ibid.).  

  

Traditionellt har marknadsföringsteori baserats på konsten att att sälja fysiska ting. Balmer 

(2001) hävdar, liksom Hatch & Schultz (2003), att det under tidigt 90-tal började ske en 

förskjutning inom marknadsföringen. Från att forskare till största del uppmärksammat marknads-

föring på produktnivå där fokus låg på yttre miljön, till att istället börja fokusera på problem på 

företagsnivå, såsom betydelsen av anställda och företagskulturen. Denna förskjutning menar 

Balmer (2001) väckte intresse för ett antal andra områden inom marknadsföringen, såsom 

relationsmarknadsföring, tjänstemarknadsföring, integrerad marknadskommunikation samt PR, 

som sedan studerats i förhållande till corporate branding. Denna utveckling har enligt Balmer 

(2001) visat vägen till framväxten av ett nytt marknadsförings- och managementparadigm, ”the 

corporate marketing studies”. 

 

 I takt med att marknaderna blir allt mer komplexa, blir produkter och tjänster allt snabbare 

imiterade och homogeniserade. Nutidens företagsklimat sätter hög press på organisationer att 

skapa unika produkter och tjänster för att särskilja sig gentemot sina konkurrenter. Ett sätt att 

göra detta är genom att bygga starka varumärken (Kay, 2006). För att skapa konkurrensfördelar 
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behöver företag upprätthålla en trovärdig produktdifferentiering vilket kräver placering av hela 

företaget och inte bara sina produkter (Hatch & Schultz, 2003). En flitig citerad definition 

formulerad av Stephen King (2007) belyser skillnaden på en produkt och ett varmärke: 

 “A product is something that is made in a factory, a brand is something that is 

bought by a customer.  A product can be copied by a competitior; a brand is unique. 

A product can be quickly outdated; a successful brand, properly managed, can be 

timeless.” (Stephen King, 2007, citerad efter Falonius, 2010, s.15) 

 

Inom det svenska språket används till vardags i princip bara en benämning för alla varumärken 

vilket gör att begreppet kan beskrivas och uppfattas på lite olika sätt. Om vi jämför det med 

engelskans ”brand” så finns det en tydligare uppdelning av olika slags varumärken, t.ex. product 

brands, service brands och corporate brands för att nämna några. Falonius (2010) påpekar vikten 

i att skilja på produkten och varumärket då de lätt associeras till varandra. Den typ av 

varumärken vi kommer fokusera på i detta arbete är de som är av intresse när man för 

resonemang kring internt varumärkesbyggande och är dem som är direkt kopplade till företag 

och organisationer, nämligen corporate brands. Denna företagsorienterade syn på varumärken är 

enligt Balmer (2001) en varumärkesstrategi som syftar till att framhäva företagets eller 

organisationens värderingar och identitet. 
 

I jämförelse med exempelvis product brands, är corporate brands per definition kopplade till 

företaget eller organisationen ifråga (Harris & Chernatony, 2001). Varumärkesbyggande kan 

således skapa immateriella värden som inget annat företag kan kopiera vilket är ett karaktärdrag 

för corporate brans. Det är därför av vikt att funktionen av interna varumärkesbyggandet i 

företag är så klanderfri som möjligt och att dess anställda är medvetna om vad dess varumärke 

står för. I takt med att organisationer insett de anställdas betydelse vid förmedlandet av 

varumärket mot externa intressenter har intresset för fenomenet har ökat. (Harris & Chernatony, 

2001). 

 

1.2 Problematisering 
Det interna varumärkesbyggnadet i tjänsteföretag är en process för att engagera anställda och få 

dem att agera i linje med varumärkets värderingar. Det vanligaste perspektivet man kan urskilja i 
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litteraturen rörande varumärkesbyggande intar dock ett externt perspektiv. Detta fastän flertalet 

författare (bl.a. Keller, 2003; Hatch & Schultz, 2001) hävdar att ett internt perspektiv bör var 

minst lika intressant då organisationen är företagtes ansikte utåt. Genom att arbeta med intern 

kommunikation samt marknadsföring och därmed förmedla företagets värderingar till de interna 

intressenterna, det vill säga de anställda, kan stora fördelar uppnås (Hatch & Schultz, 2001). 

 

Papasolomou & Vrontis (2006) förklarar att arbetet med internt varumärkesbyggande kan skilja 

sig åt mellan olika slags företag. Ett stort företag står förmodligen inför en större utmaning än ett 

litet företag. I ett tjänsteföretag utgör tjänstens unika upplevelse den till en utmaning för alla 

organisationer. Detta på grund av att kundernas uppfattningar om varumärket då till största del 

beror på individuella interaktioner med de anställda. Där av finns ett behov av att säkerställa 

enigheten i kvaliteten på leverans av tjänster (ibid.). 

  
För att skapa en enhetlig bild av varumärket internt är det av vikt att alla de aktiviteter som utförs 

inom organisationen speglar varumärket och dess värderingar. Ingram, LaForge, Locander, 

MacKenzie & Podsakoff (2005) definierar ledarskapet inom säljande organisationer som; 

“Activities performed by those in a sales organization to influence others to achieve common 

goals for the collective good of the sales organization and company.” (s.137). Ingram et al. 

(2005) menar att det är en vanlig förekomst att säljare arbetar under social, psykologisk och 

fysisk isolering från övriga anställda i företaget. Med isolering syftar de på att säljarna arbetar 

effektivt mot utomstående intressenter i företaget så som leverantörer och kunder. En sådan miljö 

försvårar ledarskapet i organisationen och det krävs då ett mer självutvecklat ledarskap av 

säljarna än normalt sett. Detta ställer på så vis krav på ledningen i just säljande tjänsteföretag där 

säljarna jobbar både inom och utanför organisationen. Likaså gäller säljare med geografisk 

separation, ledarna måste då kunna kommunicera varumärkets identitet och se till att säljarna i 

sin tur förmedlar värdegrunderna till kunderna ute på fältet. 

                                                          

För att minska klyftan mellan företagets önskade varumärkesidentitet och hur den till facto 

uppfattas av företagets intressenter krävs en helhetssyn på varumärkeshanteringen där alla 

medlemmar i organisationen beter sig i enighet med den önskade identiteten (Harris & de 

Chernatony, 2001;  Balmer & Soenen, 1999). Flera studier rörande internt varumärkesarbete 
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lyfter fram vikten av att varumärket måste genomsyra de aktiviteter och kommunikationsmedel 

som används internt inom en organisation. Dock så ges det sällan konkreta beskrivningar av hur 

detta arbete går till i praktiken, samt vilka skillnader och utmaningar som kan föreligga mellan 

olika typer av företag inom olika branscher, som till exempel tjänsteföretag. Wallström et al. 

(2008) anser att befintlig forskning till största del fokuserar på planeringsfasen av varumärkes-

byggande. De förslår således att framtida forskning även bör tillämpas på själva genomförandet 

av arbetet. Även Punjaisri & Wilson (2007) poängtetar att det har funnits begränsat med 

forskning om hur företaget bör agera för att få medarbetare att uppträda på ett 

varumärkesfrämjande sätt. Detta framhäver även de Chernatony (1999) då han menar att 

majoriteten av forskningen fokuserat på samspelet mellan varumärket och konsumenten. 

Åtskilliga forskare påpekar att fokus bör flyttas från utanför organisationen till att studera 

processen inom organisationen och interaktionen mellan varumärket och de anställda (Harris & 

Chernatony, 2001). 

  
Det är alltså tydligt att det finns många forskare som förespråkar att organisationer bör lägga mer 

fokus på internt varumärkesbyggande än vad som gjorts tidigare. Hur ska då företag gå tillväga 

för att på ett effektivt sätt arbeta med internt varumärkesbyggande? Givetvis så finns det här 

skilda åsikter bland forskare. Vallaster & Chernatony (2006) konstaterar att det inte finns någon 

generell strategi som fungerar i alla organisationer, i alla olika sammanhang, då implemen-

teringen kan se annorlunda från företag till företag. Att få de anställda att agera och handla i 

enighet med de värderingar som varumärket representerar kräver mycket mer än att enbart 

förklara för anställda vilka kärnvärden de har och visionen för varumärket, och att de ska uppföra 

sig och leva efter dessa. För att skapa ett levande och starkt varumärke internt krävs det att 

organisationens ledning aktivt kommunicerar varumärkets identitet mot de anställda. 

 

Keller (2003) beskriver att all association och identitet en kund har med ett företag och dess 

produkter påverkas av tidigare upplevelser och erfarenheter som denna har med varumärket. Ett 

företag kan således med små misstag från en enskild anställd lyckas skada sitt varumärke vilket 

kan resultera i stora förluster och bidra till ett minskat förtroende som tar år att vinna tillbaka. 

Det är därför viktigt att lägga ned resurser för att undvika dessa misstag som skadar varumärket. 

Trots att en majoritet av de svenska tjänsteföretagen är medvetna om vikten av att ha ett starkt 
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varumärke och att teorin vid återkommande tillfällen poängterar detta, så saknas det empirisk 

forskning inom området kring hur företagen genomför sitt arbete med varumärket för att undvika 

dessa misstag (Wallström et al., 2008). 

 

Med denna studie vill därför vi skapa en överblick och lyfta fram det som är viktigt för hur 

tjänsteföretagen arbetar för att lyckas uppnå ett hållbart internt varumärkesarbete. Mer specifikt 

hur dem långsiktigt levererar och upprätthåller sitt rykte, lever upp till sitt varumärkeslöfte och 

överlever som företag på en konkurrensfylld marknad, detta genom att studera hur företag 

kommunicerar sin identitet internt. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur ledningen i tjänsteföretag praktiskt arbetar 

med att internt kommunicera företagets kärnvärden, vision och företagskultur med hela 

organisationen. 
 

1.4 Avgränsningar 
Då syftet är att skapa förståelse för det interna varumärkesarbetet i tjänsteföretag så kommer vi 

utelämna produktföretag i detta arbete. Vi kommer heller inte att fokusera på extern 

marknadsföring eller hur utomstående intressenter uppfattar varumärket, utan enbart hålla oss 

inom organisationen. Vidre kommer varumärkesarbetet att studeras ur företagets perspektiv, 

vilket innebär att varumärkets image, vilket syftar på hur kunderna uppfattar varumärket inte 

innefattas i denna studie. Vi har även valt att avgränsa oss till ledningens perspektiv och hur de i 

ledningen arbetar med dessa frågor, vi berör således inte de anställda eller mellanchefers 

perspektiv och studien kommer således inte innefatta deras syn.   
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel är vår avsikt att presentera aktuell forskning inom ramen för vår studie. Vi 

kommer beröra olika delområden där centrala begrepp och tidigare forskningresultat lyfts fram 

för att få en bild över befintlig kunskap inom ämnet. Till en början reder vi ut definitionen av ett 

varumärke och vad det har för värde för företaget. Vidare kommer vi att kartlägga de metoder 

och verktyg som teorin behandlar när det gäller internt varumärkesbyggande, nämligen intern 

kommunikation och intern marknadsföring.  

  
2.1 The Corporate brand  
När det talas om varumärken i allmänhet är det lätt att man relaterar till en produkt eller en 

logotyp. I avseende vad gäller corporate branding handlar det snarare om värden som är knutna 

till en organisation Balmer & Gray (2003). Forskningen har gått från att mestadels uppmärk-

sammat marknadsföring på produktnivå med fokus på yttre miljön, till att istället börja fokusera 

på problem på företagsnivå, såsom betydelsen av anställda och företagskulturen. Corporate 

branding sträcker sig längre än till de fysiska och funktionella attributen som är knutna till en 

produkt, vilket gör det till något unikt för varje organisation (Balmer, 2001). Detta gör det till ett 

effektivt sätt att skapa relationer till kunder på. Ett starkt varumärke ger konsumenterna en 

känsla av gemenskap, varför konsumenterna är villiga att betala mer för ett märke det kan 

identifiera (ibid). 

  
Corporate branding skiljer sig från product branding i flera avseenden. Först och främst så skiftar 

fokus inom organisationen från produkten till företaget. Detta synsätt förflyttar varumärkes-

tänkandet långt bortom produkten och dess förhållande till konsumenten, och landar i ett mycket 

bredare perspektiv där organisationen och dess medlemmar sätts under större granskning (Hatch 

& Schultz, 2003). Som en följd av detta sker det även en förflyttning av ledarskapet inom 

organisationen. Hatch & Schultz (2003) likväl Balmer (2001) menar att vid product branding 

ligger ansvaret vanligtvis hos olika ”mellanchefer” någonstans i mitten av hierarkin, medan det i 

corporate branding ligger högst upp hos den verkställande ledningen, då ur ett strategiskt 

perspektiv. Balmer (2001) definerar karaktärdragen hos corporate branding som: 
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”A corporate brand involves the conscious decision by senior management to distil and 

make known the attributes of the organisation’s identity in the form of a clearly defined 

branding proposition. This proposition underpins organisational efforts to communicate, 

differentiate, and enhance the brand vis-à-vis key stakeholder groups and networks. A 

corporate brand proposition requires total corporate commitment to the corporate body 

from all levels of personnel. It requires senior management fealty and financial support. 

On going management of the corporate brand resides with the chief executive officer and 

does not fall within the remit of the traditional directorate of marketing.” (Balmer, 2001, 

s.281) 

  
Som man kan utläsa så drar Balmer (2001) drar en tydlig gräns mellan ledarskapet i corporate 

brands respektive traditionell marknadsföring och belyser företagsledningens roll i processen. 

Även Mitchell (2002) menar att det är upp till ledande befattningshavare att ge de anställda en 

anledning att bry sig. Vad vi kan konstatera är således att ledarskapet är av stor betydelse i 

corporate branding och är något vi kommer återkomma till längre fram i detta arbete. Enligt Urde 

(2003) kan corporate branding både ses som ett organisatoriskt verktyg som hjälper till att forma 

en organisations värderingar och kultur, samt som ett strategiskt verktyg för ledningen som kan 

vägleda organisationsprocesser för att skapa värden. Detta motiverar han genom att corporate 

branding bygger på grundläggande värderingar som delas av olika produkter, men med en 

gemensam och övergripande varumärkesidentitet som spelar en avgörande roll för att samordna 

varumärket. 

  
Hatch & Schultz (2003) tydliggör att corporate branding inte bara handlar om att få en plats i 

externa aktörers medvetande, utan likväl att skapa en mening inom organisationen:”The strategic 

importance of corporate branding lies not only in its positioning of the company in its 

marketplace, but in creating internal arrangements (e.g. organizational structure, physical 

design and culture) that support the meaning of the corporate brand.”( s. 1046) Harris & De 

Chernatony (2001) instämmer att en av de viktigaste skillnaderna mellan product branding och 

corporate branding är att de senare kräver större fokus inom organisationen och därmed en ökad 

samordning av verksamheten. Harris & De Chernatony (2001) definerar corporate brands som “a 

cluster of functional and emotional values which promises stakeholders a particular experience”. 
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Definitionen belyser de immateriella komponenterna i varumärket, det vill säga funktionella och 

emotionella värden, vilket är ytterligare en skillnad från product branding. 

  
En annan avvikelse från product branding är att corporate branding inte bara riktar sig mot 

konsumenter eller kunder utan till stor del koncentrerar sig på intressenter inom organisationen 

som t.ex. medlemmar, leverantörer och partners (Hatch & Schultz, 2003). Det starkaste 

elementet i corporate brands menar ett flertal författare är de anställdas roll, som utgör en mycket 

central plats organisationen (te.x. Hatch & Schultz, 2003; Balmer & Gray, 2003; de Chernatony, 

1999). Det är de anställda som respresenterar varumärket och har som uppgift att förmedla det 

till externa intressenter. Ansvaret att leva upp till varumärkets utlovade löften är således deras 

främsta uppgift och det är deras beteende och attityder som har den slutgiltiga påverkan hur 

varumärket uppfattas av konsumenterna. Hatch & Schultz (2003) vågar till och med påstå att det 

är de anställda som är corporate brands. Ur ett företagsperspektiv är det därför av allra största 

betydelse att de anställda, ut mot externa intressenter, kommunicerar den bild eller identitet av 

varumärket som är önskvärd för organisationen. 

  
Flera författare (bl.a. Harris & Chernatony, 2001; Urde, 2003, Balmer, 2001) är överens om att 

fenomenet kräver en helhetssyn på varumärkeshanteringen där alla medlemmar i en organisation 

beter sig i enighet med den önskade varumärkesidentitet. Då det handlar om samverkan mellan 

flera olika aktörer och organisationens anställda så hänger företagets framgång till stor del på 

medarbetarnas attityder, beteenden och deras förmåga att kunna leverera varumärkeslöfte till 

externa intressenter (Harris & Chernatony, 2001). Företagets värderingar och budskap bör 

återspeglas i medarbetarna för att skapa en homogen bild av varumärket hos konsumenterna 

(Vallaster & Chernatony, 2006; Punjaisri & Wilson, 2007; Hatch & Schultz, 2003). Dessa krav 

har lett till att internt varumärkesbyggande vuxit fram som en viktig process för att anpassa de 

anställdas beteenden efter varumärkets identitet och har fått särskilt med uppmärksamhet i den 

senaste forskningen. 

  
Trots det växande intresset så observerar Punjaisri & Wilson (2007) att det har funnits begränsat 

med forskning om hur företaget bör agera för att få medarbetare att uppträda på ett 

varumärkesfrämjande sätt. Enligt de Chernatony (1999) har majoriteten av forskningen fokuserat 
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på samspelet mellan varumärket och konsumenten. Forskare påpekar att fokus bör flyttas från 

utanför organisationen till att studera processen inom organisationen och interaktionen mellan 

varumärket och de anställda (Harris & Chernatony, 2001). 

  
Det är alltså tydligt att det finns många forskare som förespråkar att organisationer bör lägga mer 

fokus på internt varumärkesbyggande än vad som gjorts tidigare. Hur ska då företag gå tillväga 

för att på ett effektivt sätt arbeta med internt varumärkesbyggande? Åsikterna skiljer sig mellan 

forksarna. Vallaster & Chernatony (2006) konstaterar att det inte finns någon generell strategi 

som fungerar i alla organisationer, i alla olika sammanhang, då implementeringen kan se 

annorlunda från förtag till företag. Att få ett företags anställda att agera och handla i enighet med 

de värderingar som varumärket representerar är nämligen inte alltid en lätt uppgift. Ofta krävs 

det mycket mer än att enbart förklara för anställda vad som är kärnvärden och visionen för 

varumärket, och att de ska uppföra sig och leva efter dessa. För att skapa ett levande och starkt 

varumärke internt krävs det att organisationen ledning aktivt kommunicerar varumärkets identitet 

mot de anställda. 

  
2.1.1 Corporate Identity 
I interna varumärkesbyggande aspekter har funktionen och innebörden av företagets varumärke 

en betydande verkan för dess identitet eller inom engelska ”corporate identity”. Corporate 

identity är ett begrepp som är ett av de mest betydelsefulla inom varumärkesforskningen och är 

en faktor som ofta används för att fastställa ett varumärkes framgång eller misslyckande 

(Kapferer, 1997). Det är denna identitet som Hatch & Schultz (2003) förklarar att ledningen ska 

kunna förmedla till sina anställda i organisationen och få dem att efterleva. Varumärket är 

bäraren av företagets identitetoch att det uppfattas och efterlevs på samma sätt internt av alla de 

anställda i organisationen menar Einwiller & Will (2002) är avgörande för hur organisationen 

sedan kommer att upplevas externt. Det är de anställda som ska kommunicera ut detta till de 

externa intressenterna, så som konkurrenter, leverantörer och kunder. Schuiling & Kapferer  

(2004) menar att identifikationen av ett företag och dess tjänst byggs upp av alla tidigare 

erfarenheter och upplevelser som berörts i samband med produkten. Där av är det av största vikt 

att alla de anställda är medvetna om vad de ska förmedla till intressenterna och gör detta på ett 

konsekvent sätt. 
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Modell 1, Coporate identity (egen) 

 

Modellen visar en översikt över Corpporate identity eller varumärkesientitet. Enligt teorin 

corporate identity främst av tre olika komponenter. Dessa komponenter hjälper varumärket att 

skapa en betydelse och helhet som sedan formar dess identitet och innebörd. De beskrivs i teorin 

vara kärnvärden, vision och kultur. Ett flertal författare berör just dessa komponenter (bla Harris 

& Chernatony, 2001; Urde, 2003; Collins & Porras, 1996;  Hatch & Schultz, 2001) som 

varumärkesidentitetens viktigaste byggstenar. Funktionen i värden, vision och kultur är tydligt 

sammanlänkande och är beroende av varandra för att kunna leva upp till sin funktion. Det är till 

exempel svårt att leva upp till företagets vision utan att ha några kärnvärden eller skapa 

varumärkets identitet utan en kultur. 

  
2.1.1.1 Kärnvärden 
Varumärkesidentiteten inom en organisation omfattas av ett antal värden. Harris & De 

Chernatony (2001) belyser detta i sin studie och förklarar att det är av stor vikt att alla i företaget 

är medvetna om dessa värden, det är då viktigt att ledningen kan kommunicera dessa ut i 

organisationen på ett konsekvent sätt. I varumärkesidentiteten är det just kärnvärden, benämns 

ofta i teorin som core values, som har den mest grundläggande verkan. Ett företags kärnvärden är 

en liten uppsättning av tidlösa guidande principer som inte är i behov av någon annat stöd, d v s 
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de kan stå för sig själva utan någon yttre påverkan. Dessa kärnvärden har ett inre väsentligt värde 

för alla anställda inom verksamheten de huserar inom (Collins & Porras, 1996). 

  
Dessa värden fungerar enligt Collins & Porras (1996) beskrivningar som principer för 

organisationens alla nivåer och är bestående. Det vill säga att de förändras inte med tiden oavsett 

marknad och dess föränderliga miljö. Dessa kärnvärden, påverkas alltså sällan av marknadens 

aktörer utan har sitt ursprung från företagets grundare. För att beskriva kärnvärden använder sig 

Urde (2003) av en liknelse där han jämför det med en melodi som ska kännas igen oavsett 

instrument eller genre den spelas i. Han menar därför att det råder konsekvent information inom 

organisationen om vilka kärnvärden som varumärket innehar och vad dessa värden står för. Det 

anses enligt Urde (2003) inte vara helt problemfritt utan ofta är en stor utmaning då värdena lätt 

kan tolkas på fel sätt då det är svårt att få informationen helt entydig eftersom den ska 

kommuniceras ut till olika personligheter och kulturer. Kapferer (1997) förklarar att kärnvärdena 

i ett varumärke bör verka som en handbok och vägledning för de anställdas uppförande och 

beteende som ger inspiration och förståelse för deras roll och hur denna är relaterad till 

varumärkets syfte. Urde (2003) poängterar att innehållet inte bör missbrukas externt i till 

exempel marknadsföring och kommunikation då det lätt förvandlas till ord utan en egentlig 

innebörd. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att kärnvärden bygger en grund för företagets identitet och ger en 

viktig bild internt av vad företaget står för. Denna grund avspeglar sig vidare i komponenterna 

kultur och vision. 

  
2.1.1.2 Vision 
Varumärkesvisionen är en annan viktig komponent i varumärkesidentiteten. Visionen syftar till 

att skapa en enhetlig syn över hur varumärket skall utvecklas i framtiden, detta görs genom att 

skapa långsiktiga mål för företaget och dess varumärke. Visionen är ett sätt att beskriva 

långsiktiga mål inom företaget. Urde (2003) beskriver företagsvisionen som företagets ledstjärna. 

En grundläggande förutsättning för att varumärkesvisionen ska kunna uppfylla sin funktion är att 

alla medarbetare är väl förtrogna med den och dess mål och är medveten om hur han eller hon 

kan bidra för att verkliggöra visionen (Harris & De Chernatony, 2001). När ett varumärkes 
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identitet skapas är det enligt Kapferer (1997) viktigt att företaget redan har en vision det vill säga 

företaget måste överväga vad det är de specifikt kan och vill ge marknaden.	  Visionen inom 

varumärken anses enligt Collins & Porras (1996) vara märkets grundläggande syfte i samband 

med dess kärnvärden. Liksom kärnvärden är även varumärkets syfte lika viktigt att ledarna 

lyckas kommunicera ut i företaget under ett konsekvent budskap. Detta tydliggör Harris & de 

Chernatony (2001) i sin text där de förklarar att ledarna måste hjälpa medarbetarna med 

inspiration och hjälpa dem att förstå hur deras roller ska hanteras och arbeta mot visionen. En 

vision har även som funktion enligt Collins & Porras (1996) att visa vad företaget strävar efter 

förvänats att uppnå inom en viss framtid. Det är därför viktigt att ledningen vet vad de vill nå för 

mål och prestationer. Som Hatch & Schultz (2001) tar upp så måste dessa mål dock gå hand i 

hand med organisationens kärnvärden. Detta menar dem även gör det lättare för organisationen 

att bibehålla sin identitet och leder på så vis till tydligare visioner, inte minst för de anställda. 

 

Visionen är med detta sagt stark kopplad till organisationens kärnvärden. Hatch & Schultz 

(2001) teorier förklarar även en annan viktigt komponent inom varumärkesidentitet som visionen 

påverkas av, nämligen företagskultur. Visionen måste alltså skapas utifrån företagens kärnvärde, 

syfte och den rådande företagskulturen. 

  
2.1.1.3 Företagskultur 

“Culture can be analyzed as a phenomenon that surrounds us at all times, being 

constantly enacted and created by our interactions with others” (Schein, 2010) 

 

Att kulturen är avgörande för ett företags framgång och överlevnad vittnar många forskare 

författare om (bl.a. Hatch & Schultz, 2003; Harris & de Chernatony, 2001). I denna studie där vi 

berör intern kommunikation och internt varumärkesbyggande, är den av stor vikt då den inverkar 

på all kommunikation och alla processer som sker inom företaget. 

 

Chatman & Eunyoung Cha (2003) beskriver kultur som ett system med gemensamma 

värderingar, som definierar vad som är viktigt och normer, som definierar lämpliga attityder och 

beteenden. Detta är en likvärdig syn med Hatch & Shultz (2003) som beskriver företagskulturen 

som interna värderingar, övertygelser och grudläggande antaganden. Wilkins & Ouchi (1983) 
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ger även dem en liknande beskrivning där de definierar företagskulturens innebörd som de 

anställdas värderingar och antaganden. Speciellt påtagligt blir detta i medarbetarnas beteende och 

reaktioner när de ställs inför nya och okända situationer som de måste hantera. 

  
Företagskulturen kan enligt Schein (2010) också ses som en process där individerna i 

organisationen lär sig rådande beteendemönster, normer, regler, värden och traditioner. En 

företagskultur handlar på så vis inte endast om hur man ska tänka utan även om hur man ska 

känna. Positiva effekter på företagens resultat av starka kulturer anses vara att de förväntas 

aktivera anställda genom att få dem att känna tillhörighet genom gemensamma och enhetliga 

mål. Det förbättrar på så vis motivationen och skapar en mer stabil organisation genom att 

samordna de anställdas beteende. Hatch & Schultz (2003) menar därför att det är viktigt att 

resurser läggs på att övertyga och motivera de anställda för att skapa en förståelse för kulturen 

hos medarbetarna och betydelsen av att alla är enade och arbetar i samma riktning. Företagets 

kultur har även påverkan för motståndskraft inför konkurrenter. Konkurrensfördelarna anser 

Moorthi (2002) har ett samband med att företagskulturen är starkt knyten till innovation. Med 

innovation menar han inte att det behöver innebära stora förändringar utan att med små medel 

ständigt försöka erbjuda kunderna något nytt. Men han förklarar även att ett företag som 

förmedlar tilltro och kompetens i sin kultur kan vara de som skapar den största fördelen 

konkurrensmässigt på marknaden. 

 

Även om det är viktigt att från ledningen förmedla värderingar som ska bidra till 

företagskulturen så är det de anställdas egenskaper och personligheter som skapar klimatet inom 

organisationen (Hatch & Schultz, 2003; Harris & de Chernatony, 2001). Företagskulturen är 

enligt Fill (2005) även viktig i diskussioner kring intern marknadsföring och intern 

varumärkesbyggnad då det är kulturen som skapar sammanhang och förutsättning för det interna 

varumärkesbyggandet möjligheter att utföras. Fill (2005) belyser även en negativ del i starka 

företagskulturer då han menar att de till viss del kan hämma initiativtagande och entreprenörskap 

från de anställda. Det är även sällan företag har enhetliga, välavgränsade och tydliga kulturer. 

Hatch & Schultz (1997) förklarar att det nämligen inte är ovanligt att det förekommer en del 

avvikelser inom kulturen, så som subkulturer. Det bildas små grupper inom företaget där 
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medlemmarna bildar sina egna kulturer inom gruppen och blir på så vis avvikande från resten av 

företaget (ibid). 

 

2.3 Intern kommunikation 
För att vara effektiva och engagerade behöver medarbetarna regelbunden information om sitt 

företag (Echeverri & Edvardsson, 2012). De Chernatony, Cottam, & Segal-Horn (2006) menar 

att för att kunna påverka de anställda efter önskat beteende krävs en dialog mellan ledningen och 

de anställda så att det byggs upp en gemensam värdegrund. 

  
Den interna kommunikationens viktigaste roll i organisationen hävdar Harris & Chernatony 

(2001) är att skapa överensstämmande uppfattningar om varumärket genom hela kedjan. Lyckas 

man skapa en gemensam förståelse på individnivå, så får man positiva effekter på organisations-

nivå (Echeverri & Edvardsson, 2012). Enligt Gotsi & Wilson (2001) är syftet med den interna 

kommunikationen huvudsakligen att öka förståelsen och medvetande för företagets kärnvärden 

och och få personalen att uppträda på ett värdefrämjade sätt. Av samma åsikt är även Harris & de 

Chernatony (2001) som menar att den interna kommunikationen måste vara övertygande 

angående varumärkets kärnvärden i och med att det är dessa värden som vägleder de anställdas 

beteende. Vidare hävdar författarna att varumärkets vision bör förmedlas till de anställda som en 

källa till inspiration. För att underlätta för de anställda att förstå vilken koppling deras 

arbetsuppgifter har till varumärket bör kommunikationen var tydlig och klar (ibid.). 

  
Konsekvenserna för en bristfällig intern kommunikation är många och utpekas av ett flertal 

författare. Balmer (2001) hävdar att en ofördelaktig bild på organisationen kan bero på brister i 

kommunikationen. I samma bemärkelse har Vallaster & Chernatony (2006) genom en studie 

upptäckt att det ofta finns ett gap mellan vad som beslutas av högsta ledningen när det gäller 

företagskultur, strukturer samt uppförande och vad som sedan internaliseras av de anställda. 

Orsaken till detta menar dem beror på brist i kommunikationen. Även Wallström et al. (2008) 

menar att otillräcklig uppmärksamhet på att kommunicera företagets värderingar och ledarnas 

egen roll i att leverera dem kan leda till bristande överensstämmelse mellan varumärkets budskap 

i media och de värden som slutligen upplevs av konsumenten. 
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En god intern kommunikation är onekligen viktig men problemet är att det många gånger är svårt 

att veta vad som kännetecknar en god kommunikation (Echeverri & Edvardsson, 2012). Det 

finns inte någon universalmodell som passar alla företag utan författarna hävdar att företagen 

ofta får pröva sig fram för att ta reda på vad som bevisligen fungerar för varje enskild 

organisation (ibid). Forskningsresultat visar dock att anställda främst bildar sig en uppfattning 

om varumärket via intern tvåvägskommunikation, ryktesspridning inom företaget, förebilder 

inom ledningen, via HR-aktiviteter samt dessutom via den externa kommunikationen. Dessa 

kanaler bör därför bilda ett enhetligt budskap för att förstärka effekten av kommunikationen (de 

Chernatony et al., 2006).   

  
2.3.1 Kommunikationskanaler 
De Chernatony et al. (2006) presenterar i sin studie tre olika huvudtyper av kommunikation inom 

ett företag; lednings-, marknadsförings- samt organisationsmässig kommunikation. Lednings-

kommunikationen avser den envägskommunikation som sker från ledningen till företagets 

intressenter. Marknadsföringskommunikationen handlar om kommunikation gentemot 

konsumenter och innefattar såväl reklam, personlig försäljning, sponsring och den personliga 

interaktionen under ett kundmöte.  Till sist har vi den organisationsmässiga kommunikationen 

som inrymmer all övrig kommunikation som sker inom företaget, till exempel PR och intern 

kommunikation (de Chernatony et al., 2006).  

  
Organisationsmässig kommunikation omfattar enligt de Chernatony et al. (2006) dels det som 

företaget kommunicerar vid nyrekrytering, i form av företagets värdegrund samt vad de önskar 

se hos en anställd. Detta är viktigt då endast de anställda som har likande värderingar som 

organisationen kommer att ställa sig positivt till dessa. Utöver vid rekryteringstillfällena så sker 

organisationsmässig kommunikation i diverse kontrollerade och okontrollerade former, bland 

annat genom HR-processer så som utbildning och feedback men även genom mentorskap, 

nyhetsbrev eller helt enkelt all form av socialisering som sker på arbetsplatsen. Det vill säga 

inlärningsprocesen av varumärkets värden och kultur och vad företaget vill förmedla via sina 

anställda.  Detta sätt att kommunicera på anser författarna är ett effektivt sätt att förmedla 

varumärkesintresse, då det ofta kan ske genom dialog med och iakttagelse av andra anställda (de 

Chernatony et al., 2006) 
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Ledarskapskommuniaktion menar de Chernatony et al. (2006) antingen kan ske direkt via verbal 

kommunikation, eller genom att ledningen fungerar som förebilder för resten av organisationen. 

Ledningens beteende bör därför avspegla varumärkets värden och överensstämma med den 

verbala kommunikationen. Griseri (1998, efter de Chernatony et al., 2006) hävdar att om det 

uppstår ett gap där emellan så är det sällan den verbala kommunikationen väger tyngst, utan “vi 

lever som vi lär” kommer väl till uttryck i dessa sammanhang. Ett ytterligare tillfälle att förmedla 

värderingar till de anställda kan vara vid enstaka evenemang där de anställda är oftast samlats för 

att lyssna på en presentation om företagets varumärke eller något specifikt initiativ som tagits 

inom organisationen. (de Chernatony et al., 2006) 

  
2.3.2 Kommunikationsproblem i tjänsteföretag 
Enligt de Chernatony & Segal-Horn (2003) utgör tjänstens möjliga differentiering till kanske den 

mest hållbara konkurrensfördelen när det kommer till att bygga framgångsrika varumärken. 

Detta beror på en tjänst inte går att “ta på” på samma vis som en produkt, vilket gör den svårare 

att kopiera. Däremot är tjänsten betydligt svårare att bygga upp, samt upprätthålla det man 

åstadkommit, då den är beroende av bland annat kultur, utbildning och attityder hos 

medarbetarna (ibid). För fysiska produkter kan kvalitén styras i produktion, kommunikation och 

distribution. I tjänster däremot flyttas kvalitetskontrollen från fabriken till leveransen av tjänsten 

emellan de anställda och konsumenter vilket problematiseras av den heterogenitet och 

abstraktion tjänster präglas av (Wallström et al., 2008). På grund av denna ständiga interaktion 

mellan tjänsten och kunderna är det av allra största vikt att man levererar de löften som 

varumärket står för och drar nytta av möjligheten att skapa positiva intryck (ibid). 

                                                                             

En utmaning som alla tjänsteföretag står inför är således att leverera service på ett tydligt sätt så 

att de erbjudna tjänsterna är homogena och i linje med varumärkets identitet. För många 

tjänsteföretag kan varumärket både försvagas eller förstärkas genom insatser från de anställda i 

leveransen av en tjänst under mötet med en kund (de Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1999). 

Detta leder till att varje tjänsteupplevelse blir unik och gör medarbetarna till en mycket viktig 

beståndsdel i tjänsteföretag där kvalitén på tjänsten styrs av medarbetarnas prestationer. 

Upplevelsen är i allra högsta grad beroende av den anställda som levererar tjänsten och den 

influeras lätt av personalens egna värderingar vilket resulterar i att tjänstens kvalité varierar mer 
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än en produkts kvalité. Även Papasolomou & Vrontis (2006) menar att kundernas uppfattningar 

om varumärket beror mycket på individuella interaktioner med de anställda, där av finns ett 

behov av att säkerställa enhetligheten i kvaliteten på leverans av tjänster. För att skapa de bästa 

förutsättningarna behöver därför medarbetarna ha en gemensam förståelse för deras varumärkes 

budskap (Vallaster & de Chernatony, 2005). 

 

För att kunna utnyttja sin potential bör tjänsteföretag anpassa sina processer, organisations-

strukturer och den fysiska miljön för att leverera en konsekvent överlägsen service. Dessa 

orsaker gör intern implementering av varumärket, organisationen och de anställda emellan, extra 

viktigt för tjänster (de Chernatony & Segal-Horn, 2003). För att lyckas med att kommunicera ut 

mål gällande företagets värderingar så att säljarna får en djup förståelse för varumärkes-

identiteten krävs genomtänkta aktiviteter och strategier från ledningens håll. Ingram et al. (2005) 

definierar ledarskapet inom säljande organisationer som;“Activities performed by those in a sales 

organization to influence others to achieve common goals for the collective good of the sales 

organization and company.” (Ingram et a.,l 2005, s.137). 

  
Ingram et al. (2005) menar att det är en vanlig förekomst att säljare arbetar under social, 

psykologisk och fysisk isolering från övriga anställda i företaget. Med isolering syftar han på att 

säljarna arbetar effektivt mot utomstående intressenter i företaget så som leverantörer och 

kunder. En sådan miljö försvårar ledarskapet i organisationen och det krävs då ett mer 

självutvecklat ledarskap av säljarna än normalt sett. Detta ställer på så vis krav på ledarkapet i 

just säljande tjänsteföretag där säljarna jobbar både inom och utanför organisationen. Likaså 

gäller säljare med geografisk separation, ledarna måste då kunna förmedla varumärkets identitet 

över hela landet och se till att säljarna i sin tur förmedlar det vidare till kunderna när de är ute på 

fältet. En ytterligare aspekt är att kommunikationen kan behöva anpassas efter olika marknader, 

en säljare som arbetar på en liten ort kan exempelvis behöva andra restriktioner än någon som är 

stationerad i en storstad. 
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2.4 Internt varumärkesarbete 
 Precis som många andra begrepp inom marknadsföringslitteraturen finns det ingen erkänd 

definition av begreppet internt varumärkesbyggande. I engelska studier pratar man ofta om 

begreppet “internal branding”, i svenskan finns egentligen inget motsvarande ord för det men 

översätts oftast till internt varumärkesbyggande eller internt varumärkesarbete.  Däremot så råder 

det inga tvivel om att ett kontinuerligt och systematiskt varumärkesbyggande är viktig för att 

skapa ett starkt varumärke (Harris & Chernatony, 2001; Urde, 2003). Den interna varumärkes-

arbetet används främst för att utveckla relationen mellan organisationen och varumärket. Gotsi & 

Wilson (2001), liksom Vallaster & de Chernatony (2006), menar båda att syftet med processen 

huvudsakligen är att försöka få organisationen att “leva” sina varumärken. Flertalet författare 

(t.ex. de Chernatony, 1999; Harris & de Chernatony , 2001; Hatch & Schultz, 2001; Balmer & 

Soenen, 1999) hävdar att de anställda är nyckeln till att bygga relationer med företagets 

intressenter vilket gör dem till en stark bidragande faktor för betydelsen av varumärket. Harris & 

de Chernatony (2001) menar att medarbetarna utgör gränssnittet mellan ett varumärkets inre och 

yttre miljöer och kan ha en stark inverkan på konsumenternas uppfattning om både varumärket 

och organisationen. För företag och organisationer där medarbetarna har mycket direktkontakt 

med kunderna kan medarbetarna således vara både en enorm tillgång i varumärkesbyggandet 

eller en katastrof för kundernas upplevelse av varumärket. När medarbetarna vet exakt vilken 

kundupplevelse de förväntas leverera är varumärket i goda händer (ibid). Det är detta det interna 

varumärkesarbetet handlar om: att få varje medarbetare att förstå och engagera sig i varumärket 

och få varumärkeslöftet att bli verklighet för kunderna. 

  
Dock så räcker det inte med att bara uttala organisationens värderingar, utan organisationen 

måste skapa en mening bakom varje tanke och idé så att de anställda kan anamma och leva 

varumärket i deras liv. Punjaisri & Wilson (2007) menar att dagens organisationer ständigt 

förändras och behöver därför mer än någonsin kunna lita på organisationens talanger, att det 

finns en hängivenhet bland medarbetarna och att de anställa ”lever” varumärket, vilket i grunden 

enligt författarna, handlar om delaktighet och dialog. Schultz & De Chernatony (2002) hävdar att 

genom att ha en tydlig strategi för sitt interna varumärkesbyggande så blir det lättare för 

ledningen att sammanföra olika aktiviteter. Vilket i sin tur kan bidra till att ge ett med enhetligt 

uttryck för organisationens värderingar och löfte till externa intressenter. Dock finns det delade 
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åsikter bland forskarna om hur processen för att uppnå detta bör gå till för att medlemmarna i 

organisationen ska agera i linje med företagets värderingar. Det enda som är ett faktum, skriver 

Mitchell (2002) är att om de anställda inte bryr sig om eller förstår sina företags varumärken, 

kommer de slutligen försvaga sina organisationer. 

  
2.4.1 Intern marknadsföring 
I den interna marknadsföringen står medarbetarna i centrum och kan enligt Echeverri & 

Edvardsson (2012) sägas innefatta de metoder företagsledningen använder för att påverka 

organisationen i önskad riktning. Valet av förankringsmetod beror bland annat på storleken på 

företaget, den geografiska spridningen och företagskulturen. Det övergripande målet med intern 

marknadsföring är att få de anställda att leverera tjänster som kunden är nöjd med. Begreppet har 

växt fram genom att marknadsförare försökt formalisera proceduren för marknadsföringen 

internt gentemot de anställda. Syftet med arbetet är att skapa förståelse och delaktighet i 

företaget bland alla medarbetare och en tro på företagets kvalitet och värden. Men för att uppnå 

detta måste man först undersöka och utveckla en förståelse för de anställdas behov på samma sätt 

som man undersöker kundernas behov. (Echeverri & Edvardsson, 2012) 

  
Echeverri & Edvardsson (2012) beskriver fenomenet som “alla de aktiviteter som kan 

genomföras för att skapa de villkor som motiverar medarbetarna till att göra en engagerad och 

effektiv insats, såväl internt som vid kundkontakter.” (Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 317 ). 

Den huvudsakliga uppgiften med proceduren är således att skapa motivation, en motivation som 

inte går att administrera fram utan etablerar sig på en djupare nivå och bidrar till en allmänt 

bättre trivsel och atmosfär på arbetsplatsen som gör att alla arbetar mot samma mål (ibid.) 

  
Mitchell (2002) menar att chefer dock har en tendens att utesluta de interna intressenterna t.ex. 

anställda i deras varumärkesbyggande kampanjer trots att dem enligt hans åsikt är en minst lika 

viktig målgrupp som externa intressenter. De anställda bör vara lika entusiastiska för företaget 

och dess erbjudande som deras kunder. Om inte företagets personal förstår och tror på sin 

produkt kan företagen inte förvänta sig att dess kunder ska tro på den. Det finns enligt Mitchell 

(2002) tre mer framgångsrika sätt att skapa en förståelse bland de anställda och få dem att “leva” 

varumärket i enighet med organisationens värderingar. Det första är att sälja in sina idéer till de 
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anställda under tider när företaget upplever en förändring eller utmaning, vid dessa tillfällen 

söker nämligen de anställda vägledning och och är därmed relativt mottagliga för nya initiativ. 

Det andra är att lägga vikt vid att i marknadsföringen sprida samma budskap internt som externt 

så att alla intressenter får samma bild av organisationen, på så sätt minskas gapet mellan 

förväntningarna och hur de faktiskt upplevs. För det tredje bör interna kampanjer införa och 

förklara varumärkets budskap på nya och uppseendeväckande sätt och sedan förstärka dessa 

meddelanden genom att väva in dem i företagets uppbyggnad. Att göra varumärket levande på 

detta vis skapar en känslomässig koppling som är av värde vid internt varumärkesbyggande. 

Detta då det är ett faktum att om de anställda inte bryr sig om eller förstår sitt företags 

varumärke, kommer de slutligen försvaga sin organisation skriver Mitchell (2002). 

  
Enligt Echeverri & Edvardsson (2012) är upp till ledande befattningshavare att föra ett 

kontinuerligt arbete med situationsanpassade, återkommande aktiviteter som främjar det 

önskvärda tankemönstret internt i företaget. Den mer synliga delen av det interna 

marknadsföringsarbetet är operativa medel som återkommer löpande i form av intern utbildning, 

interaktiv kommunikation och intern masskommunikation. Utbildningen kan bestå av kurser 

eller seminarier som hålls varje år inom företaget. Den interaktiva kommunikationen kan 

beskrivas som de inofficiella kanalerna, t.ex. den dagliga kontakten mellan ledningen och 

medarbetare, personalfester m.m.  Vidare kan intern masskommunikation bestå av information 

via intranätet, personaltidning, säljbrev eller annan visualisering av företagets affärsidéer 

(Echeverri & Edvardsson, 2012). 

  
2.4.2 Internt varumärkesarbete i tjänsteföretag 
Att det är en brist på studier som rör det interna varumärkesarbetet inom tjänsteföretag 

framkommer vid flertalet tillfällen i teorin. Punjaisri & Wilson (2007) förklarar att de anställda i 

företagen har en avgörande roll för att leverera upplevelsen som varumärket utlovar. Trots detta 

har lite empiriska undersökningar genomförts på de anställda och den mesta forskningen inom 

tjänsteföretag tycks ha lagts fokus på studier utifrån kundernas perspektiv. Wallström et al. 

(2008) förklarar att tjänsteföretagens varumärke en lång tid har setts som mindre intressant än 

varumärken inom produktföretag. Det har dock de senaste åren förändrats, Punjaisri & Wilson 

(2007) menar att konkurrensen blivit större och man har insett att hur starkt varumärke ett 
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tjänsteföretag än har byggt förblir de beroende av de anställdas prestationer och agerande vid 

leverans. Vikten av att uppmuntra sina anställda har därför blivit en av de viktigaste 

egenskaperna hos det interna varumärkesbyggandet (Punjaisri & Wilson, 2007) 

 

Tjänsteföretag är alltså förhållandevis ett relativt nytt fenomen på marknaden, detta anser 

Wallström et al. (2008) är grunden till avsaknaden av forskning inom området. Även om 

betydelsen av tjänsteföretagets varumärke har fått allt större uppmärksamhet i den akademiska 

litteraturen så anses kunskap om området fortfarande vara begränsad (Punjaisri & Wilson, 2007). 

Det råder generell kritik mot dagens litteratur och att det är en brist på empiriska undersökningar, 

Wallström et al. (2008) förklarar till exempel att trots att det råder enighet om att den 

varumärkesbyggande processen är avgörande för att skapa ett starkt varumärke så är litteraturen 

splittrad och det saknas modeller som beskriver det interna varumärkesbyggandet utifrån 

företagets perspektiv.   

 

Punjaisri & Wilson (2007) genomförde studier inom just internt varumärkesbyggande utifrån 

företagets perspektiv. Där framkom att ledarna ansåg att det viktigaste i det interna 

varumärkesarbetet var att få alla medarbetare att leva varumärket. Varumärkesbeteenden måste 

skapas och de anställda behöver acceptera dessa. När medarbetarna kan identifiera sig och är 

engagerade i varumärket kommer de i sin tur att bete sig på ett sätt som stödjer varumärkets 

identitet ut mot kund. De förklarar vikten av det som: “We have to align ourselves with the 

brand. It is uncertain which staff will encounter guests so every single member of staff, including 

those at back of the house, have to express the brand accurately in the same way”(Punjaisri & 

Wilson, 2007 s.62).  

 

Wallström et al. (2008) framhäver i deras teori det interna varumärkesbyggandet som en process 

i tre steg. Det viktiga beståndsdelarna i processen anses vara revision, varumärkesidentitet (där 

bl.a. kärnvärdena tas fram) och varumärkets position. Processen är framtaget för att avse 

planeringen varumärket och ska ske innan varumärkesarbetet påbörjas. Wallström et al. (2008) 

anser utifrån den aspekten att det är planeringen inför genomförandet av varumärkesbyggandet 

som är det mest betydande för resultatet.  
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För att sedan genomföra arbetet med det interna varumärket så anses den interna 

kommunikationen vara det viktigaste verktyget. Ledningen använder sig mest av grund-

utbildningar och IC-verktyg (internal communications-tools, bl.a. intranät). Medarbetare anser 

att kommunikation genom dagliga genomgångar, nyhetsbrev, anslagstavlor och loggböcker som 

viktiga hjälpmedel. Att anställa individer med personligheter som liknar företagets värderingar är 

en åtgärd som också andvänds, men anses svårt att mäta och kontrollera hur väl personligheterna 

verkligen stämmer överens med företagets (Punjaisri & Wilson 2007). 

 

2.5 State of the art  
I detta avsnitt kommer vi att presentera och utvärdera de huvudsakliga artiklar som ligger till 

grund för vår teoretiska referensram. Vi kommer därmed utesluta tryckt litteratur samt artiklar vi 

finner mindre betydelsefulla för vår undersökning. Genom att undersöka hur accepterade och 

empiriskt validerade våra teorier är av vetenskapssamfundent kommer vi kunna bedöma dess 

styrka och därmed hur tillförlitliga de är (Philipson, 2014-04-20). På detta sätt kommer vi få en 

överblick på forskningsfronten, vad som har gjorts och vad som inte har gjorts, vilket ger oss 

möjlighet att formulera forskningsfrågor som fyller något av de gap som inte redan har 

utforskats.  

 

2.5.1 Corpotate identity 
Det var först i början på 2000-talet som corporate brands slog igenom rejält bland vetenskaplig 

litteratur efter att praktiker (bl.a. Balmer, 1995 och Van Riel, 1995) börjat uppmärksamma dess 

värde för organisationen. Då det dock fortfarande är ett relativt nytt fenomen finns det ännu en 

brist på forskning inom detta område, speciellt forskning som berör corporate brands i 

tjänsteföretag. Det är uppenbart att det finns viktiga funktioner i corporate brands som skiljer 

dem från product brands och att dessa har lett till skillnader i hur corporate brands skapas, 

utvecklas och underhålls. Den tydligaste skillnaden är att corporate brands fäster större roll vid 

de anställda och ledarskapets betydelse inom organisationen  
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Teori Referenser Citering Validering Teorins styrka Artikel

Hatch & Schultz (2003) 492 Väl validerad Dominating Bringing the corporation into 
corporate branding

Urde (2003) 315 Viss validering Emerging Core value-based corporate brand 
building

Balmer & Gray (2003) 520 Viss validerad Emerging Corporate brands: what are they? 
What of them?

Harris & De Chernatony (2001) 502 Väl validerad Dominating
Corporate branding and corporate 

brand performance

Balmer (2001) 701 Väl validerad Dominating
Corporate identity, corporate 

branding and corporate marketing - 
Seeing through the fog

De Chernatony (1999) 482 Viss validering Emerging
Brand Management Through 

Narrowing the Gap Between Brand 
Identity and Brand Reputation

Collin & Porras (1996) 996 Väl validerad Dominating Building your company's vision

Vallaster och Chernatony (2006) 154 Låg validerad Proposal
Internal brand building and 

structuration: the role of leadership

Moorthi (2002) 79 Låg validerad Proposal An Approach to Branding Services

Chatman & Eunyoung Cha 
(2003) 160 Låg validerad Proposal Leading by leveraging culture

Corporate brand 
identity

 

Tabell 1, State of the art – Corporate identity (egen) 

 

2.5.2 Intern kommunikation 
Den interna kommunikationen ses som det viktigaste verktyget för att lyckas med sitt interna 

varumärkesarbete. Området berörs därför i de flest sammanhang när det gäller corporate och 

internal branding.  
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 Tabell 2, State of the art - Intern kommunikation (egen) 

 

2.5.3 Internt varumärkesarbete 
Det råder inga tvivel om att en levande och systematisk intern varumärkesbyggande process är 

viktig för att skapa ett starkt varumärke. Generell kritik som riktas mot litteraturen med fokus på 

internt varumärkesbyggande menar dock att merparten av forskningen enbart är begreppsmässig 

och att det saknas empirisk testning. Litteraturen som finns är splittrad och saknar en erkänd 

modell som beskriver varumärkesbyggande ur företagets perspektiv.   

 

Teori Referenser Citering Validering Teorins styrka Artikel

De Chernatony, Cottam & Segal-
Horn (2006) 79 Låg validerad Proposal

Communicating Services 
Brands' Values Internally 

and Externally

Balmer (2001) 700 Väl validerad Dominating

Corporate identity, 
corporate branding and 
corporate marketing - 
Seeing through the fog

Harris & De Chernatony (2001) 502 Väl validerad Dominating
Corporate branding and 

corporate brand 
performance

Chernatony & Segal-Horn (2003) 293 Viss validerad Emerging The criteria for successful 
services brands

Vallaster och Chernatony (2006) 154 Låg validerad Proposal
Internal brand building and 
structuration: the role of 

leadership

Gotsi & Wilson (2001) 128 Låg validerad Proposal
Corporate reputation 

management:“living the 
brand”

Ingram et al. (2005) 68 Låg validerad Proposal New directions in sales 
leadership research

 Papasolomou & Vrontis (2006) 77 Låg validerad Proposal

Building corporate 
branding through internal 

marketing: the case of the 
UK retail bank industry

Intern Kommunikation

Teori Referenser Citering Validering Teorins styrka Artikel

Mitchell (2002) 259 Viss validerad Emerging Selling the brand inside

Chernatony & Segal-Horn (2003) 293 Viss validerad Emerging The criteria for successful 
services brands

Vallaster & de Chernatony (2005) 117 Lågt validerad Proposal

Internationalisation of Services 
Brands: The Role of Leadership 

During the Internal Brand Building 
Process

Schultz och de Chernatony (2002) 145 Lågt validerad Proposal The challenges of corporate 
branding

Punjaisri och Wilson (2007) 109 Lågt validerad Proposal
The role of internal branding in the 

delivery of employee brand 
promise

Wallström, Karlsson & Salehi-
Sangari (2008)

30 Lågt validerad Proposal
Building a corporate brand: The 

internal brand building process in 
Swedish service fi rms

Harris & De Chernatony (2001) 502 Väl validerad Dominating
Corporate branding and corporate 

brand performance

Internt 
varumärkesarbete
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Tabell 3, State of the art – Internt varumärkesarbete (egen) 

 

2.5.4 Reflektion över State-of-the-art 
Trots att det råder enighet om att ett ihärdigt varumärkesarbete är avgörande för att skapa ett 

framgångsrikt varumärke så är litteraturen splittrad och det saknas modeller som beskriver det 

interna varumärkesbyggandet utifrån företagets perspektiv. På grund av denna spridning har vi i 

viss mån försökt hålla oss till de mest omskrivna och citerade författarna för att öka valideringen 

på teorierna. Vi har också huvudsakligen försökt använda oss av litteratur av välkända teoretiker, 

men då ämnet även är behandlat av många prakt iker har  vi också̊  i viss mån använt  oss av sådana 

källor. Dessa artiklar har trots relativt många citeringar utvärderats som förslag till ny teori då 

deras forskning inte har prövats teoretiskt. De artiklar med få citeringar är på en övergripande 

nivå skrivna under senare tid. De flesta av dessa är dock skrivna av en sedan tidigare 

väletablerad författare som utgår ifrån sin egen tidigare forskning, vilket enligt vår mening ökar 

trovärdigheten.    

 

Utifrån ovanstående forskares och teoretikers resonemang har vi tagit fasta på tre olika 

fenomen.  Den första teorin vi berör, corporate identity, kan sägas vara bakgrundsteorin till vårt 

ämne då det är en grundsten i varumärkesarbete. Syftet här är egentligen inte att se hur långt 

forskningen har kommit utan att snarare sätta en definition på corporate brands, samt de element 

vi väljer att ringa in identiteten med. Vi anser att dessa teorier är nödvändiga för att ge en 

övergripande bild och förståelse av varumärkesarbetet. Detta fenomen har överlägset mest 

forskning av våra tre valda områden och är den med högst styrka i teorin.  

 

Den andra teorin som vårt arbete bygger på berör intern kommunikation. Vi anser liksom Harris 

& de Chernatony (2001) att den interna kommunikationen har en avgörande roll i det interna 

varumärkesarbetet vilket medfört att vi belyser denna som en nyckelfunktion i arbete. Det är 

dock först på senare tid som studier kring kommunikationen i sammanhang med 

organisationer uppmärksammats. Detta på grund av att man insåg dess betydelse för 

organisationens struktur och kultur och även för dess resultat och effektivitet (ibid.). Vilket vi 

förutspår har resulterat i att det inte finns så många enskilda studier om kommunikationens 

påverkan i interna varumärkesbyggande aspekter.  
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2.6  Modell 
 Efter en litteraturgenomgång inom området har vi funnit några komponenter som vi anser har en 

betydande roll i varumärkesbyggande aspekter, nämligen varumärkesidentitet och intern 

kommunikation. Varumärkesidentiteten är något som sätter prägel på hela organisationen. De 

element vi valt att lägga extra tyngd vid är kärnvärden, vision och kultur då dessa enligt oss 

ringar in identiteten på ett bra sätt. Vidare har vi valt att fokusera på den interna 

kommunikationens roll som den viktigaste funktionen i varumärkesarbete då den vid åtskilliga 

gånger lyfts fram som avgörande för organisationens framgång. Där berör vi de aktiviteter och 

kommunikationskanaler som vi uppmärksammat ligger till grund för kommunicera ut 

varumärkesidentiteten.  

 

I modellen nedan har vi försökt illustrerat våra tankegångar kring internt varumärkesarbete och 

innesluta de komponenter vi har som avsikt att undersöka. Givetvis är det viktigt att även övriga 

funktioner inom organisationen är involverade men vi har valt att avgränsa oss till dessa då det 

enligt forskare är dessa som riktas direkt mot de anställda. Genom att arbeta aktivt med 

varumärket internt och få företagets medarbetare involverade i det kan resultera i ökad lojalitet 

och ett starkare varumärke. Detta leder i sin tur till att de anställda kommer att påverka externa 

intressenters uppfattningar om varumärket på ett positivt sätt.  
 

  
Modell 2, Internt varumärkesarbete i tjänsteföretag (egen) 
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Beskrivning av modellen: Kärnvärden, vision och kultur är de komponenter vi efter 

genomgången av tidigare forskning anser vi knyta ihop begreppet coporate identity på ett 

omfattande sätt. Aktiviteter, (så som event och företagsträffar) och komminikationskanaler anser 

vi omfattar begreppet intern kommunikation. Dessa två begrepp är i sin tur en del av 

varumärkesbyggandet inom företag och det är dessa två delar vi valt att inrikta studien emot.  

 

2.7 Forskningsfrågor 
Utifrån ovanstående modell har vi kommit fram till följande forskningsfråga:  

 

Hur kommunicerar ledare i tjänsteföretag varumärkesidentiteten internt till de anställda inom 

organisationen? 

 

Hur får ledningen de anställda i tjänsteorganisationer att leverera sin produkt i linje med 

företagets kärnvärden, vision och kultur? 
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3. Metod 
I detta kapitel inleder vi med att presentera det angreppssätt vi har valt för att närma oss vårt 

problem. Vidare följer en redovisning av de metoder som används för att samla in samt bearbeta 

data. Slutligen för vi en diskussion kring kvalitetskriterierna för arbetet. 

 

3.1 Val av angreppssätt 
 

För att få en ökad förståelse och kunskap inom ämnet har vi i den här studien valt att utgå från 

teorier inom ämnet marknadsföring. Utifrån dem har vi skapat vår teoretiska grund som vi sedan 

har använt oss av för att utforma våra intervjuunderlag samt för att analysera och tolka vår 

empiri. Tillvägagångssättet kan liknas vid det som Patel & Davidson (2003) benämner som en 

abduktiv metod. Metoden beskriv som en blandning mellan induktion och deduktion då man som 

forskaren pendlar mellan teori och empiri och låter förståelsen successivt växa fram. Patel & 

Davidson (2003) påpekar att man vid denna metod bör ha i åtanke att stuiden kan påverkas av 

författarens förståelse. Detta har vi tagit hänsyn till under arbetets gång genom att sträva efter att 

hålla oss så neutrala som möjligt.  

 

3.2 Val av undersökningsdesign 
Då vår avsikt med studien är att skapa förståelse för ett visst tillvägagångssätt samt att vi intagit 

en ställning där vi tror att människan och verkligheten påverkar varandra, ansåg vi att intervjuer 

var det bästa sättet att få fram det empiriska underlaget. Det gav oss möjligheten att genom 

följdfrågor kunna skapa en djupare insikt för individen, i detta fall intervjupersonen, men även 

kunna föra en diskussion och i vissa fall be dem tydliggöra svaren för att undvika 

missuppfattning. Merriam (1994) menar att intervjuer inte är något som väljs för att ta reda på 

något som gäller generellt för många eller alla undersökningsenheter utan gå på djupet i en viss 

företeelse. Vårt val att genomföra intervjuer bidrar således till att vår studie omfattas av en 

kvalitativ ansats.  

 

Vidare har vi valt att genomföra semistrukturerade samtalsintervjuer som är ett friare och inte 

lika strukturerat alternativ som exempelvis en frågeundersökning (Patel & Davidson, 2003). 

Majoriteten av intervjuerna utfördes på plats på företagens huvudkontor, alltså öga mot öga med 
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respondenterna. Även fast vi intervjuade flera personer inom samma företag så höll vi 

intervjuerna en åt gången, detta för att få flera perspektiv på våra frågeställningar. Vi satt i ett 

avskiljt rum och intervjuerna varade mellan 45-75 minuter. Vi som intervjuare ville båda två 

vara involverade i samtalet för att underminiera risken att den som ställer frågorna för samtalet åt 

ett visst håll. Vi turades därför om efter vad som kändes naturligt att ställa frågorna och 

antecknade båda två samtidigt. Då alla respondenter godkände att vi spelade i intervjun var detta 

möjligt eftersom anteckningarna mest fördes i syfte att minnas vad man pratat om tidigare i 

intervjun och för att få en överblick över samtalet. 

 

3.3  Population  
Vi har valt att belysa det interna varumärkesarbete inom tjänsföretag. Tjänstesektorn svarar 

enligt Almega (2014-05-21) för ca 45 % av den totala sysselsättningen i Sverige. Inkluderas 

offentliga myndigheter så arbetar 3 av 4 svenskar inom tjänstesektorn. Tjänstesektorn avser ett 

brett område av branscher och omfattar enligt Almega (2014-05-21) både serviceinternsiva 

branscher så som handel, städ & service samt mer kunskapsintensiva branscher, bland annat 

sjukvård IT, telecom, juridiska företag och tekniska konsulter. Av Sveriges totala produktion och 

efterfrågan på kunskapsintensiva tjänster så svarar den privata tjänstesektorn för mer än hälften 

(ibid). Vi ser att vårt arbete riktar sig till just området inom kunskapsintensiva tjänster. Då en 

kunskapsintensiv tjänst enligt Almega (2014-05-21) kännetecknas som ett företag med högt 

kunskapsinnehåll och till stor andel högutbildad personal.  

 

Redan i förarbetets gång insåg vi att tjänstesektorn har fått betydligt mindre uppmärksamhet än 

produktsektorn, som tvärtemot varit föremål för omfattande forskning. Forskare påpekade även 

att det är i tjänsteföretag problematiken uppstår då en tjänst inte är något man kan ta på. Allt 

handlar om hur den levereras och uppfattas, vilket gör medarbetarna till en otroligt viktigt del av 

företaget. Därav vårt val att avgränsa oss till tjänsteföretag. Nästa fråga vi ställdes inför var om 

vi ska jämföra olika branscher, eller begränsa oss till en bransch och göra en jämförelse företag 

emellan. Valet föll på det sistnämnda alternativet då vi ansåg att studien blir djupare genom att 

koncentrera sig på enbart en bransch. En bransch som vi av naturliga skäl fann särskilt intressant 

redan i ett tidigt stadium var fastighetsmäklarbranschen. 
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3.3.1 Urval 
Inom populationen valde vi att inrikta oss mot fastighetsmäklarbranschen. Fastighetsmäklar-

branschen karaktäriseras av en föränderlig marknad, hög konkurrens och står under en kritisk 

granskning av omvärlden. Dessa egenskaper anser vi gör branschen extra intressant ur ett 

marknadsföringsperspektiv då företagen i allra högsta grad bör beakta hur man uppfattas utåt 

mot konsumenter. Det faktum att varje mäklare även skapar sig ett eget varumärke, så kallat “Jag 

AB” kan vi tänka oss försvårar processen att förmedla en enhetlig bild av varumärket och gör det 

till ett intressant problem att studera. Av dessa anledningar ansåg vi branschen utgör ett 

intressant studieobjekt för vårt syfte. 

 

Inom fastighetsmäklarbranschen har vi sedan valt att göra yttligare två urval vilka är ledare och 

stora företag. Med tanke på att studien genomförs ur ett ledarskapsperspektiv så är det en 

förutsättning för undersökningen att företaget har ett centralt ledarskap vilket inte alla kedjor har, 

särskilt inte de mindre kedjorna. Vår första tanke var därför att göra ett målstyrt urval och 

genomföra undersökningen på de största franchisedrivna mäklarföretagen i Sverige då vi har 

vetskap om att de stora kedjorna tar emot riktlinjer och bestämmelser uppifrån. Då de största 

fastighetsmäklarföretagen i Sverige bedrivs med franshisekoncept valde vi att enbart rikta vår 

studie mot franshisedrivna kedjor. 

 

Syftet med målstyrt urval beskriver Bryman & Bell (2013) är att välja ut deltagare på ett 

strategiskt sätt så att de samplade personerna är relevanta för de formulerade forskningsfrågorna. 

Vi började därför att kontakta Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling samt Skandia Mäklarna som toppar listan över flest antal anställda. Tyvärr 

fick vi inte access av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling vilket gjorde att vi vände oss till 

HusmanHagberg, vilket blev vårt fjärde företag att studera. HusmanHagberg klassificeras dock 

även dem som ett stort företag då de har över 250 anställda (se nedan, 3.3.1 Kontrollvariabler) 

vilket innebär att de uppfyller kriterierna för vårt urval. Studien blev på så vis inriktad på stora 

företag inom branschen men inte på de största som det var tänkt från början.  

 

Inom ledningen valde vi att göra ytterligare ett målstyrt urval då vi vände oss till dem som 

besitter en position som aktivt arbetar mot företagets anställda. Enligt Bryman & Bell (2013) 
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görs ett målinriktat urval för att välja personer eller organisationer som är benägna att bidra med 

förståelse för den sociala företeelse som är aktuell. Vi valde därför att kontakta marknadschefer 

och HR-chefer vars uppgifter är just att kommunicera budskapet från huvudkontoret med  

organisationen. Genom att tagit del av tidigare forskning har vi även förstått att det är av vikt att 

man redan i rekryteringsprocessen ser till att den nyanställdes värderingar går i linje med 

företagets identitet för att kunna förmedla en enhetlig bild av företaget. Därför valde vi även att 

vända oss till rekryteringsansvariga för att få en inblick i hur dem tänker vid rekryteringen av ny 

personal. Inom två av företagen hade de även en renodlad intern kommunikationschef som vi 

fick möjlighet att intervjua. Vi gjorde således ett avsiktligt urval när vi valde företagsledningen 

som respondenter, detta för att få tillgång till så mycket information som möjligt.  

  
3.3.2 Kontrollvariabler   
Det faktum att vi enbart inriktat oss på mäklarbranschen och intervjuat företagsledningen ger oss 

skäl att diskutera huruvida dessa förhåller sig till resten av tjänstesektorn. En tjänst defineras 

enligt McDonald, de Chernatony, & Harris (2001) som: 

“A service is an activity which has some element of intangibility associated with it. It 

involves some interaction with customers or property in their possession, and does not 

result in a transfer of ownership. A change of condition may occur and provision of the 

service may not be closely associated with a physical product.”(s.340).  

 

Denna beskrivning stämmer enligt vårt tycke väl överens med de tjänster fastighetsmäklare 

erbjuder och tjänsten därför kan generaliseras till övriga sektorn.  

 

Storleksmässigt har våra undersökta företag en variation på mellan ca 270 till 1400 anställda. 

Vår huvudtanke när vi valde fastighetsmäklarföretag var att de skulle vara de största i Sverige. 

Större företag har oftast mer utspridda positioner vilket ökar komplexiteten i att kommunicera ut 

alla budskap och skapa en enhetligt bild på varumärket inom hela organisationen. Enligt 

Ekonomifakta (2014-05-02) klassificeras företag med över 250 anställda som stora företag och 

utgör endast 0,1% av alla företag i Sverige, vilket motsvarar en siffra på 994 st. Vår studie 

kommer alltså att inriktas på stora tjänsteföretag och resultaten kommer därmed inte tala för små 

eller medelstora tjänsteföretag.  
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Vårt val att intervjua företagsledningen beror på att de vid upprepande tillfällen i litteraturen lyfts 

fram som en viktig beståndsdel inom corporate branding. Som exempel hävdar (Balmer, 2001) 

att “A corporate brand involves the conscious decision by senior management to distil and make 

known the attributes of the organisation’s identity in the form of a clearly defined branding 

proposition”(s.281). Det är alltså ledningen som har det övergripande ansvaret att skapa, planera 

och kommunicera ut det interna varumärket i stora tjänsteföretag. De har också det övergripande 

huvudansvaret att det efterlevs. Hade vi valt att inrikta oss på små företag hade urvalet 

förmodligen sett annorlunda ut då ledarskapet ofta sker på lokal nivå inom mindre 

organisationer. Ser vi utifrån synvinkeln på hur företagsledningen inom fastighetsmäklarföretag 

står sig i förhållande till övrigt ledarskap i tjänsteföretag finner vi ingen signifikant skillnad utan 

arbetet går till på någorlunda liknande sätt.  

  
3.4 Operationalisering 
I operationaliseringen har vi utifrån vårt teoriavsnitt omvandlat teoretiska begrepp till testbara 

komponenter. Detta för att de ska kunna undersökas, förstås och tillämpas i verkligheten 

(Bryman & Bell, 2013). Vi började med att bryta ned delar av teorin i tre delar som vi ville 

studera. Dessa delar består av de teoretiska begreppen “corporate identity”, “intern 

kommunikation” och “internt varumärkesarbete”. Inom varje del arbetade vi sedan fram ett 

frågeunderlag kopplat till teorierna för att kunna studera dessa begrepp i verkligheten. Vi 

utformade sedan för varje teoridel en tabell, detta gjordes för att tydligt se hur den operationella 

definitionen omvandlats och framställts i frågeunderlaget för våra intervjuer. 
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Tabell 4, Operationalisering - Corporate identity (egen) 

 

Den första tabellen visar hur frågorna som rör corporate identity eller varumärkesidentitet är 

bearbetade. De är grundläggade frågor för ämnet och de fokuserar främst på att få en bra 

inledning på intervjun som sätter in respondenten i ämnet som vi ska beröra. Syftet var att de inte 

skulle kastas in i för svåra frågor som de inte riktigt kan tolka vad vi menade och då ge otydliga 

svar. Frågorna i denna del övergick sedan till lite djupare frågor som leder vidare in i nästa del. 

Faktorer Operational definition Referenser Intervjufrågor

Övergripande för 
förståelse

"Visionen är företagets ledstjärna"
Urde (2003)
Harris & De Chernatony (2001)

Hur lyder er vision? Vilka är era kärnvärden 
och hur har dem tagits fram?
Kan du beskriva er kultur inom förtaget?

Medarbetarnas 
involvering och 
förståelse

"Varumärkesidentiteten inom en 
organisation omfattas av ett antal värden, 
det är av stor vikt att alla i företaget är 
medvetna om dessa värden"

"Varumärkesidentitet som spelar en 
avgörande roll för att samordna varumärket."

"Det är viktigt att resurser läggs på att 
övertyga och motivera de anställda för att 
skapa en förståelse för kulturen hos 
medarbetarna och betydelsen av att alla är 
enade och arbetar i samma riktning"

Harris & De Chernatony (2001)
Urde (2003)
Hatch & Schultz (2003) 

Hur väl införstådda tror du att företagets 
anställda är i dessa tre begrepp?

Negativa effekter

"En negativ del i starka företagskulturer kan 
vara att de till viss del kan hämma 
initiativtagande och entreprenörskap från de 
anställda" Fill (2005)

Vilka uppfattar du är de negativa effekterna 
kring att ha ett starkt varumärke internt inom 
organisationen?

Corporate identity
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Tabell 5, Operationalisering – Intern kommunikation (egen) 

Den andra tabellen framställer hur begreppet “intern kommunikation” har omarbetats till 

intervjumaterial. Frågorna syftar till att skapa en förståelse för hur företaget använder sig bland 

annat av kommunikation som verktyg inom det interna varumärkesbyggandet. Då företagen vi 

skulle undersöka bedrevs genom franchisekoncept så innebär det oundvikligt ett led eller så 

kallad kedja med anställda som besitter olika positioner så som ledning, mellanchefer och 

anställda. Då det i teorin återkommer vikten av att företagets interna kommunikation är väl 

fungerande i alla led ville vi skapa klarhet i hur företagen vi intervjuade gick till väga. Vi ville 

Hierkisk påverkan

"I product branding ligger ansvaret 
vanligtvis hos olika ”mellanchefer” 
någonstans i mitten av hierarkin, 
medan det i corporate branding ligger 
högst upp hos den verkställande 
ledningen, då ur ett strategiskt 
perspektiv" Balmer (2001) 

Kan du beskriva hur 
kommunikationen av budskapen i 
företaget ser ut högst upp från 
ledning ner till varje individuell 
säljare?

Svårigheter

"Det är en vanlig förekomst att säljare 
arbetar under social, psykologisk och 
fysisk isolering från övriga anställda i 
företaget. Isolering syftar på att 
säljarna arbetar effektivt mot 
utomstående intressenter i företaget 
så som leverantörer och kunder. En 
sådan miljö försvårar ledarskapet i 
organisationen och det krävs då ett 
mer självutvecklat ledarskap av 
säljarna än normalt sett." Ingram et al (2005)

Vad anser du är svårigheterna med 
att kommunicera ut varumärket när 
de anställda arbetar ute på fältet?

Effektivisering och 
strategi

"presenterar i sin studie tre olika 
huvudtyper av kommunikation inom ett 
företag; lednings- , marknadsförings-  
samt organisationsmässig 
kommunikatiom" De Chernatony et al. 

(2006) 

Via vilka kanaler förmedlar ni bilden 
av företagets varumärkesidentitet 
internt? 

Konsekvenser

"en	  ofördelaktig	  bild	  på	  
organisationen	  kan	  bero	  på	  brister	  i	  
kommunikationen"

"en	  studie	  upptäckt	  att	  det	  ofta	  
finns	  ett	  gap	  mellan	  vad	  som	  
beslutas	  av	  högsta	  ledningen	  när	  
det	  gäller	  företagskultur,	  strukturer	  
samt	  uppförande	  och	  vad	  som	  
sedan	  internaliseras	  av	  de	  
anställda.	  Orsaken	  till	  detta	  menar	  

Balmer	  (2001)
Vallaster	  och	  
Chernatony	  (2006)
Wallström	  et	  al.	  (2008)

Hur	  tror	  du	  att	  en	  mindre	  
fungerande	  intern	  
kommunikation	  av	  varumärket	  
kan	  påverka	  företaget	  negativt?

Intern kommunikation
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även lyfta fram svårigheterna i kommunikationen i en tjänstebransch då säljarna arbetar ute på 

fältet hos kund och även hur en mindre fungerande kommunikation egentligen påverkar det 

interna varumärkesbyggandet i praktiken och dess konsekvenser för den interna varumärkes-

identiteten. 

 

 
Tabell 6, Operationalisering – Internt varumärkesarbete (egen) 

 

Denna del överblickar nedbrytningen av teorin rörande det interna varumärkesarbetet. Vårt mål 

här var att få en bild över hur företagen arbetar för att skapa en enhetlig syn på hela 

organisationen. I teorin är det återkommande redogörelser rörande implementering och hur 

organisationer jobbar med fullbordan av processerna. Vi använde oss därför av frågor som berör 

just genomförandet. Vi ville klarlägga svårigheterna att gå från ord till handling och hur 

företagen arbetade med detta och även ta reda på om några strategier eller aktiviteter tillämpas. 

Då vi även såg att teorin återkommande gånger framlägger att dagens företag står inför ett 

paragdimskifte i ledning och verksamhetsstyrning (Ax et al 2009). Bland annat med grund av 

Konsekvent genomsyrning av 
organisarionen

"Det starkaste elementet i corporate 
brands menar ett flertal författare är 
de anställdas roll, som utgör en 
mycket central plats organisationen. 
Det är de anställda som 
respresenterar varumärket och har 
som uppgift att förmedla det till 
externa intressenter. Ansvaret att 
leva upp till varumärkets utlovade 
löften är således deras främsta 
uppgift och det är deras beteende 
och attityder som har den slutgiltiga 
påverkan hur varumärkets uppfattas 
av konsumenterna"

Hatch & Schultz, (2003) 
Balmer & Gray, (2003)
de Chernatony (1999)

Hur går ni till väga för att få en 
konsekvent syn på 
varumärkesidentiteten på alla nivåer 
inom företaget? Använder ni er till 
exempel av några speciella 
aktiviteter/strategier? 
Hur går ni till väga för att få säljarna att 
förmedla varumärket till kund i enlighet 
med företagets värderingar?

Ord - handling -genomförande

"Det ges sällan konkreta 
beskrivningar av hur arbetet går till i  
praktiken, samt vilka skillnader och 
utmaningar som kan föreligga mellan 
olika typer av företag inom olika 
branscher, som till exempel 
tjänsteföretag. Befintlig forskning till 
största del fokuserar på 
planeringsfasen av 
varumärkesbyggande. "

Wallström, Karlsson, & 
Salehi-Sangari (2008) 

Vad tror du är lätt respektive svårt i 
processen kring den intern 
varumärkesbyggnaden när det gäller att 
gå från ord till handling, d.v.s. att gå från 
planering till ett faktiskt genomförande?

Förändring och utveckling

"Kraven på ledarskap inom 
organisationen ökar och vi befinner 
oss i en övergång från traditionella 
styrsystem till en allt mer modern 
verksamhetsstyrning "

Ax, Johansson, & Kullvén 
(2009)

Hur har varumärkesbyggandet förändrats 
sen du blev anställd inom företaget?

Internt	  varumärkesbyggande
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ökad kunskap från kunder med ökade krav som följd, valde vi att ta reda på om detta är något 

som våra respondenter uppmärksammat och i sådana fall hur. 

 

3.5 Analysmetod 
För att analysera vårt empiriska material har vi inspirerats av en metod vid benämning ”A well 

grounded theory”. Metoden hjälper forskaren att genom strukturerade tabeller ta fram mönster i 

data som bearbetas fram genom att lägga vikt vid nyckelord i respondenternas svar (Philipson, 

2013). Vi började därför med att transkribera alla våra intervjuer, därefter markerade vi vilka 

uttryck vi fann utmärkande i svaren. Då vi är införstådda med att vår förståelse och våra 

erfarenheter kan ha en betydelse för vår tolkning gjorde vi denna procedur var och en för sig. 

Nästa steg blev sedan att jämföra våra markeringar och se huruvida de överensstämde eller ej. 

Förvånansvärt så var det bara i vissa utvecklade svar vi hade tolkat svaren på olika sätt. Vi 

diskuterade då hur den andra hade tänkt och kom överens om hur vi skulle tolka det. Detta 

tillvägagångsätt fick oss verkligen reflektera över svaren och vad respondenten faktiskt menade 

med sitt uttalande. Efter att vi valt ut nyckelorden kategoriserade vi dessa under framtagna 

rubriker som vi fann utmärkande för svaren. Varje ruta med nyckelord färgades sedan gul för att 

med hjälp av visuella intryck skapa mönster i hur intervjupersonerna svarat (se bilaga 4). 

 

I analysen har vi sedan försökt tolka de mönster som uppstått och diskuterat kring likheter och 

skillnader mellan respondenternas svar och frågeställningarna. Utifrån vårt teorikapitel har vi 

sedan sökt förklaringar och jämfört våra resultat med tidigare forskning. Vi fann detta som en 

passande metod för att analysera vår kvalitativa studie, hade vi valt en annan metod ser vi inte att 

vi hade lagt samma vikt vid att analysera svaren på ord-nivå och varit lika djupgående. Denna 

metod gav oss även möjlighet att gå tillbaka steg för steg och se hur vi analyserat svaren. 

Philipsson (2013) menar att analysen börjar redan i transkriberingen av intervjuerna, på detta sätt 

kunde vi hela tiden gå tillbaka och se respondentens fullständiga svar vilket gjort att vi undvikt 

att utesluta något.  
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3.6 Kvalitetskriterier 
Då vår studie är av kvalitativ art har vi valt att diskutera studiens kvalité utifrån trovärdighet och 

äkthet. Dessa kriterier föreslår Lincoln & Guba (1985, efter Bryman & Bell, 2013) som 

grundläggande när man bedömer en kvalitativ undersökning.  

 

3.6.1 Trovärdighet och äkthet 
I vår empiriska analys leder vi läsaren genom hela analysen så denne kan enkelt följa vårt 

tillvägagångssätt. Vi har tydligt steg för steg redovisat för hur vi har tolkat svaren. Det blir då 

tydligt för läsaren att följa våra tolkningar genom hela analysen och kan på så sätt själv avgöra 

hur denne ställer sig till detta. Detta anser vi styrker Lincoln & Gubas (1985, efter Bryman & 

Bell, 2014) krav på pålitlighet. 

 

Med tanke på att vår studie ur en vetenskaplig aspekt är inriktad på deltagarna i undersökningens 

syn på världen utan hänsyn till andra källor så har vi valt att intervjua mer än en person inom 

varje företag (undantag för SkandiaMäklarna). På detta sätt får vi fler perspektiv på fenomenet vi 

vill undersöka och undviker då eventuella individuella åsikter eller någon form av bias. Detta 

anser vi ger en mer rättvis bild av den grupp av människor som studerats. Det vi har i åtanke är 

att den bild vi presenterar således blir högsta chefernas och kan inte beskriva hur andra 

intressenter så som lokala chefer och anställda uppfattar det hela. Där av utesluter vi oss deras 

syn på varumärkesarbetet i denna studie.  

 

Efter transkriberingen av intervjuerna lät vi samtliga respondenter läsa igenom tolkningen av 

svaren de uppgett för att få deras bedömning på tolkningens rimlighet, samt gav dem möjlighet 

att korrigera sina svar i efterhand. Genom detta tillvägagångsätt har vi kunnat kontrollera att vi 

tolkat och analyserat svaren korrekt och att de representerar verkligheten vilket enligt Guba & 

Lincoln (1985 efter Bryman & Bell, 2013) uppfyller kravet på tillförlitlighet. 

  

3.6.2 Metodkritik 
Med hänsyn till vårt syfte i undersökningen valde vi att utföra intervjuer. Det finns dock en del 

faktorer att reflektera över gällande dessa intervjuer. I en samtalsintervju sker en interaktion en 

mellan intervjuare och respondent. Det uppstår både verbal och icke verbal kommunikation så 
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som rörelsemönster, röstläge och personkemi mellan parterna. Detta leder till att det kan uppstå 

oönskade effekter under processen om samspelet mellan individerna brister (Lantz, 2013). Då vi 

båda är relativt ovana i rollerna som intervjuare läste vi inför genomförandet av intervjuerna på 

litteratur om hur man bör agera under mötet. Det vi bland annat hade i åtanke var att undvika att 

ställa ledande frågor som kan påverka respondentens svar då detta kan påverka trovärdigheten i 

resultatet (ibid.). 

	  

Alla intervjuer spelades in med en diktafon efter respondentens godkännande. På så vis 

minimerades risken att missa några detaljer vilket lätt sker vid anteckningar. En sak som vi hade 

i åtanke som kan tänkas påverka svaren i intervjuerna var att tre stycken av de genomförda 

intervjuerna hölls i form av telefonintervju på grund av tidsbrist från respondenternas håll. De 

resterande var besöksintervjuer. Fördelen med att utföra personliga intervjuer menar Merriam 

(1994) är att det är lättare för intervjuaren att bygga upp en personlig kontakt med respondenten 

samt ha möjlighet att observera respondentens kroppsspråk. Detta håller vi med om att det 

givetvis kan ha påverkat tolkning av kroppsspråk och intryck. Men då vi som intervjuare är 

ovana i rollerna anser vi att deras fysiska närvara likväl kan ha påverkat vår tolkning på ett eller 

annat sätt. Vilket tillvägagångsätt som därför var det bästa vågar vi inte uttala oss om. Alla 

intervjuer bearbetades sedan under samma premisser och analyserades analogt. I det stora hela 

anser vi därför att våra intervjuer håller en god trovärdighet. 

	  

Som urvalsmetod använde vi oss av målstyrda urval vilket enligt Bryman & Bell (2013) är en 

vanlig metod vid kvalitativa studier. Metoden innebär att man strategiskt väljer ut sina 

undersökningsobjekt, det vill säga att man inte gör ett slumpmässigt eller bekvämlighetsurval 

(ibid.). Detta gjordes med avsikt dels för att studien utförs ur ett ledarskapsperspektiv, vilket 

innebär att det är ledningens åsikter och upplevelser som är av intresse, och dels för att vi inom 

ledningen sökte de personer som dagligen arbetar med de frågor vi berör i vår intervju. Vi gjorde 

således ett ytterligare målstyrt urval när vi valde företagsledningen som respondenter, detta för 

att få tillgång till så mycket information som möjligt. Att arbeta med specifika datainsamlings-

enheter menar Yin & Retzlaff (2013) ger de talrikaste svaren som är mest relevanta för studiens 

ämne. Hade vi istället valt att göra ett till exempel bekvämlighetsurval hade det förmodligen gått 

till så att vi vänt oss till närmaste lokala kontor eller mailat samtliga inom ledningen och valt de 



39 

som gav snabbast respons. Dock anser vi inte att vi då hade fått den bild över företagets 

varumärkesarbete vi eftersträvar då vi inte hade fått den högsta ledningens perspektiv. 

	  

I operationaliseringen har vi utgått från de teorier vi tagit fram utifrån tidigare forskning. Då vi 

anser att vi har en omfattande teoretisk grund kunde vi på ett naturligt sätt grunda våra frågor till 

empirin på vårt teoriavsnitt. Vi är medvetna om att vår kunskap inom området är begränsad och 

att tolkningen ur våra egna perspektiv kan ha påverkat omformuleringarna från de teoretiska 

begreppen till praktiska begrepp. Många av frågorna styrks däremot av fler än en författare och 

på så vis kan vi anse operationaliseringen som tillförlitlig. 

	  

I analysen utgick vi från Philipsons (2013) ”a well grounded theory”. Valet av denna 

analysmetod bidrog till att vi på ett tydligt och konkret sätt kunde hitta samband och likheter 

mellan respondenterna. Metoden hjälpte oss även att tydligt redogöra steg för steg vad vi gjort 

och vi anser att det bidrar till en transparens och trovärdighet för läsaren. Hade vi i stället tolkat 

svaren endast utifrån texten i transkriberingen förmodar vi att analysen hade genomförts på en 

annan nivå som vi själva tror hade försämrat transparensen. Denna metod anser vi ger läsaren 

möjlighet att ta ett eget ställningstagande till om denne anser att resultaten är trovärdiga eller 

inte. Kunskapen vi har med oss för genomförandet av denna metod kan dock anses som 

ofullständig. För att undvika felaktigheter på grund av detta, genomförde vi därför momenten 

individuellt och sedan diskuterade dessa med varandra för att få fler än ett perspektiv och 

tankesätt på analysen.	  
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 4. Empiri  
I detta kapitel presenterar vi resultaten av vår undersökning samt våra intervjupersoner. Den 

insamlade empirin består i grunden av respondenternas svar som vi sedan har bearbetat enligt 

vår analysmetod som vi beskriver i metodkapitlet. I bilaga 4  visas matrisen med nyckelord från 

transkriptionerna och de rubriker med vilka vi har sammanfattat dessa nyckelord. I tabellerna 

nedan visar vi sedan de globala och lokala mönster vi funnit i studien. 

  

4.1 Respondentförteckning 
I nedanstående tabell ger vi en kort presentation av våra respondenter, vilken roll de har i 

företaget, vad deras arbetsuppgifter i företaget innefattar samt hur länge de har varit anställda.                     

  

 
 Tabell 7, Respondentförteckning (egen) 

 

 

 

 

Namn Företag Benämning Arbetsuppgifter Anställd sedan

Åsa Davidsson HusmanHagberg Marknadschef
Kommunikation, affärsutveckling, 
kundkontakter, PR 2006

Christian Hjort HusmanHagberg Rekryterings- och HR-chef

Employeer branding, rekrytering, 
personalfrågor, ansvarig 
franchisetagare. 2006

Fredrik Kjell HusmanHagberg Försäljningschef

Datastödsfrågor, coachingsamtal, 
kontorsutveckling, utbildning 
franchisetagare, nyproduktion 2011

Annika Ljung Svensk Fastighetsförmedling Informationschef Intern kommunikation, nyhetsflöde 1999

Patrik Axsäter Svensk Fastighetsförmedling Försäljningschef

Försäljningsmål, coaching 
franchisetagare, 
inspirationsföreläsningar, utveckling 2013

Linda Broman Fastighetsbyrån Rekryteringsansvarig Employeer branding, rekrytering 2005

Katja Norström Fastighetsbyrån Informationschef

Intern kommunikation, intern 
markandsföring, öka kunskap om 
konceptet 2006

Viktoria Sundström Fastighetsbyrån HR-chef Personalfrågor, chef över rekryteringen 2004

Andreas Müglich SkandiaMäklarna Marknadschef
Intern marknadsföring, kampanjer, 
utbildning franschisetagare 2007
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4.2 Globala mönster 

 
Tabell 8, A Well grounded theory – Globala mönster (egen) 

 

I de globala mönstren i matrisen kunde vi se tre grupper av respondenter (se tabell 8). Vi har en 

grupp som är en majoritet av respondenterna som gett lika svar i stor del av frågorna. Den andra 

Respondent
Victoria	  Sundström	  
Fatighetsbyrån

Annika	  Ljung,	  Svensk	  
Fastighetsförmedling

Linda Broman 
Fastighetsbyrån Fredrik	  Kjell	  HusmanHagberg

Andreas	  Müglich	  
Skandiamäklarna	  

Patrik Axsäter, Svensk 
Fastighetsförmedling

Åsa Davidsson 
HusmanHagberg

Katja Norström 
Fastighetsbyrån

Christian	  Hjort	  
HusmanHagberg

Mycket införstådda 

Alla kan rabbla kärnvärdena. 
Anställda är insatta i både visionen 
och kärnvärdena. Kulturen känner man mycket av Väldigt införstådda I princip alla  

 kärnvärdena har slagit igenom 
väldigt tydligt samt kulturen tror 
jag alla är väldigt införstådda i.

100% av organisationen förstår 
innebörden av dem  Väl införstådda

Måttligt införstådda, alla kan inte 
namnge exakt men vet 
innerbörden i konceptet.

 Jag tror inte att det är många som 
kan rabbla dem.

Alla kan nog inte sätta ord på det 
men alla har känslan

Alla kan inte rabbla värdeorden 
och visionen men tror dom skulle 
ge en snarlik förklaring Man känner känslan

Osäkert då det varierar mycket  Vision och värdeord varierar 
väldigt 

Visionen är jag inte helt säker 
på att dem är införstådda 

Vid misstag slår det tillbaka hårt
Om man skulle göra nåt dumt, så 
blir det en jättestor grej

blir det skriverier så kommer folk 
ihåg det. 

Om man skulle göra bort sig och få 
badwill 

 Ett gott varumärke som 
figurerar bra i press tror jag är 
viktigt. Har man ett eagativt 
rykte slår det tillbaka hårt.

Hårdare ganskad av media och 
allmänheten Roligare för media att granska

Börjar det dock blåsa för mycket 
kan jag tänka mig att det skulle 
kunna bli en nackdel  Hårdare granskad.

Media tycker det  är roligt 
granska 

Inga negativa effekter
Nej jag tror inte det, guldläge att ha 
ett starkt varumärke i ryggen 

 Fördelen är ju dock att kunden vet 
vad i står för och vad den kan 
förvänta sig och på så vis kan 
mäklaren få mycket gratis

Tror att det positiva överväger 
det negativa. Positivt på så sätt 
att den dag som ska sälja sin 
bostad så kommer dom ihåg 

positivt då när man kommer ut 
till kunden 

Förutfattade meningar Det kan bli förutfattade meningar. 

Om man försöker differentiera i 
vissa hänseenden, t.ex. att vi har 
ett lite “lyxigare” premium paket så 
tar vårt koncept “att vi ska vara ett 

Via franshisetagarna

Kontakt med både regionschefer 
och franschisetagare. 
Franschisetagarna som har i 
uppgift att förmedla detta till sina 

upp till franschisetagarna att föra alt 
vidare till sina anställda. 

Från ledning-franchisetagare-
mäklare 

Får göra en bedömning från fall till 
fall om det böra tas till 
franchisetagaren eller mäklaren 
direkt.

franschisetagarens ansvar att föra 
detta vidare till sina anställda. 

Gå från oss till franschietagarna 
och från franschisetagarna till 
deras anställda. Vi hjälper till att 
stötta arbetet.

Kontinuerlig kommunikation via 
intranätet

Lite beroende på vad det är som 
ska kommuniceras men vanligtvis 
använder vi oss av intranät 

Den löpande breda 
kommunikationen sköts genom 
intranätet. Intranät

Vårt sätt att nå medarbetarna är 
kommunikation via intranätet

Bygger på kommunikation via 
ledare 

Möten Möten 

regionschefer som har 
kontorschefsmöten regelbundet 
med sina distrikt 

 Träffar där vi möter alla våra 
franschisetagare Träffar

Q 7. Vad anser du är 
svårigheterna med att 
kommunicera ut 
varumärket när de Att få dem att ta till sig budskapen

Nå ut till mäklarna har 
franschisetagarna emellan ledning 
och mäklare

Få dem att ta till sig allting man 
kommunicerar och läsa rätt 
information

Att få ut våra budskap i 
mäklarnas vardag

Man får inget tydligt koncept= 
Varumräket blir spretigt=
Svagare varumärke

Ger en otydlig och spretig bild. 
Medarbetarna känner inte samma 
tillhörighet till företaget.

Tror det är jätteviktig för att företaget 
ska hålla ihop.

Det blir spretigt och håller inte upp 
konceptet. 

Varumärket blir spretigt och 
svagare

Det blir spretigt och risk att man 
glömmer bort vad det är man står 
för egentligen.
Budskapen blir inte helt glasklara. Det börjar spreta. Då blir det ett spretigt varumärke 

Det blidas subföretag
Blir det avarter och subföretag i 
företaget. Det blir avarter 

Risk att man bygger sitt egna 
personliga varumärke

Lämnar öppet för egna initiativ 
som bara finns på lokal plan.

Tappar förtroende Tappar förtroendet för sin ledning.
Påverkar kännedomen om 
företaget negativt Självförtroende avtar

Skapar konflikter  Konflikter  Företagskulturen blir svagare. 

Vid personliga möten och event
 Möten med franchisetagare 
Kick-off

 kick off 
 konferenser för franchisetagarna
säljdagar
dialog med ledningen informationsdagar framgångsdagar kickoffer 

Vid varje möte
Kick offer
Regionsträffar

säljcoachdagar
inspirationsdagar

uppstart på hösten 
 kick-off  

Interna utbildningar
introduktionsutbildning 
utbildningsdagar Introdutionsutbildningar

introduktionsutbildningen
säljutbildning 

Grundutbildning 
utbildningsdagar Introduktionsutbilding 

tydlig introduktionsutbildning
tranieeutbildning 
säljutbildning grundutbildning 

Skriftlig/teknisk kommunikation

nyhetssändning
intranät 
VD-brev

En interntidning 
Intranätet

intranät
jobbar mycket med filmer 
nyhetssändning 
chattfunktion 

Intranät Kommunikation via intranät
VD brev varje månad 

intranätet är utformat efter 
målgruppen.  

Intranätet 
Nyhetsbrev 
VD brev 

Har vår vision och kärnvärden 
som grund i samtliga aktiviteter 
och kommunikation och försöker 
efterleva varumärket. 

Vi lever vårat varumärke
Försöker inspirera strategier och aktiviteter ska ha 

kedjans vision och våra 
kärnvärden som grund 

Kärnvärdena och visionen jobbar vi 
med kontinuerligt och försäker få 
det genomstråla hela företaget    Förmedla det genom att efterleva 

Värdeorden involveras i arbetet 
influeras i det mesta vi gör och 
präglas av värdeorden.    

Via mellanchefer eller 
franchisetagare

Chefen lr F-tagaren har ett 
huvudansvar  Franchisetagaren har ansvar

Upprepa budskap i olika kanaler

Paketera budskapet det på ett bra 
sätt
 Anpassa informationen 

Upprepa budskap i olika 
sammanhang och i olika kanaler.

 Påminna
Upprepa 

Vara väldigt tydliga i 
kommunikationen
Levande intranät Återknyter kontinuerligt

“Lura” dem att ta till sig 
information med hjälp av en 
kombination av olika kanaler

Skapa förståelse och ge 
innerbörd i budskapet

Skapa förståelse för vad det 
betyder
 Inspiration

Inspirera
 Skapa en förståelse 

Skapa en betydelse av det vi 
kommunicerar

väldigt tydlig med syftet och 
bakgrundstanken i det man gör 
och inte bara slutresultatet.

 Behöver ha tydliga värderingar 
och vad dem står för

Interna strategier
 
impelenteringsplan. 

En mix av en rad olika aktiviteter 
internt Många stora kampanjer 

Sälj- och marknadsplan
 Internt styrdokument

 Energin man kan skicka ut i 
den dagliga driften 

Med hjälp av undersökningar och 
uppföljning Medarbetarundersökningar undersökningar 

Alla mäklare ska följas upp 
Åtgärda det som inte fungerar.

Nöjd-kund enkäter 
Återkopplar / vidtar åtgärder

Anpassar varumärkesarbetet lokalanpassning Anpassa varumärkesarbetet 

Inrikta sig på sådant som är 
intressant för medarbetarna.
Individuell anpassning Anpassat geografiskt

Framtaget material Framtaget material 
Ger alla förutsättning att lyckas med 
hjälp av Förtryckt material Säljstödsmaterial Intagsmaterial 

Vi på HK ska ge dem rätt 
förutsättningar och material

Genom att föregå med gott 
exempel och föesöka "leva" 
varumärket Få dem att tro på sitt bolag franchisetagarna som förebilder Inspiratonsföreläsningar 

 Starka företagskulturen hjälper 
till

Jag tycker det är väldigt mycket 
ett ledaransvar 

 Väva in dom här orden i våra 
handlingar och låta värderingar 
och kultur genomsyra hela 
organisationen.

Lägger vikt vid rekryteringen att 
dem delar våra värderingar

 Vi anställer de som vill arbeta i 
enlighet med vår värderingar

Använder oss av våra 
komminikationskanaler 

 Vi gör redan i början ett urval vilka 
som passar att jobba hos oss  

Måste man se sig själv som ett 
eget varumärke i det stora 
varumärket redan från början

Interna restriktioner Behandla alla lika
Klädkoder
Tydliga riktlinjer

Utbildning
utbildningar  som bygger på 
samma värdegrund grundutbildningen är basen 

Få dem att förstå den faktiska 
nyttan 

Man måste bottna i det man gör 
och tro på det man gör

Det gäller att skapa en betydelse 
för alla 

Att skapa ett genuint gillande måste 
förstå nyttan med saker

Man kan sitta och tjata hur mycket 
som helst men de måste vilja det 
själva också

 Det svåra är inte bara att 
kommunicera det utan att få dem 
att förstå och få in det. Få dem ta till sig konceptet 

Timing och anpassning
Kombination av inspiration och 
pekpinnar 

Man vill inte störa fungerande 
processer, ha timing. Se att 
kontoren är individuella och allt 
passar inte alla. 

Inte trycka ut all information 
samtidigt

Att orka fortsätta upprätthålla 
informationen .

 Hålla ut och vara ihärdig, risken är 
att man inte orkar hela vägen. 

 Det gäller också att orka 
geneomföra Att hela tiden påminna  

Att få det att nå ända ut

Att det finns flera led i vår 
organisation, informationen ska 
fungera både uppifrån och ner och 
nerifrån och upp. Det är en 
utmaning att inte tappa något på 
vägen.

I och med att mäklarna inte är 
anställda av oss utan av dem så 
är det ju deras franschisetagare 
som har en stor påverkan. 

Att veta hur man ska 
kommunicera för att få dem att ta 
till sig det

Svårt att hitta rätt 
incitamentsknappar Att få det att slå igenom 

Vi har blivit bättre på att tydligöra 
vad vi står för 

Ändrat en del i kärnvärdena för att 
bli mer nogranna med konceptet

Präglar allting vi kommunicerar av 
värdeorden. 

Blivit väldigt tydligt med vad 
företaget står för Blivit tydligare vad vi står för  

Jobbar mer med HR-frågor Jobbat mycket med dem yngre 

Ledarskapet har stärkts.
Upplever att vi har blivit mycket 
proffsigare. Behålla den personal vi redan har    Mäklarna som är mer i fokus 

Teknisk utveckling
Anpassat och ändrat intranätet till 
de anställda  Intranätet Börjat jobba mer med film 

Ändrat vårt sätt att rekrytera
Vi arbetar med rekryteringen i ett 
tidigare skede 

Lägger mer vikt på 
rekryteringsprocessen då det är 
mycket svårare att rekrytera 
personal nu än förr, 
konkurrensen är mycket större.

Employeer branding
Det ska löna sig att vara kvar hos 
oss. 

Att inte ha en för hierarkisk 
organisation, arbetet  ska komma 
underifrån och inte va toppstyrt 

Se på våra medarbetare som 
medmänniskor.
Inte gå miste om stjärnskotten.  Stötta medarbetarna i arbetet

Arbeta långsiktigt Långsiktighet
Vara konsekvent och långsiktig i 
det man gör 

Vara långsiktiga och satsa på 
rätt personer. Tydliga budskap 

Stark företagskultur
Att alla i organisationen tror på sitt 
bolag Ha en förankrad kultur

Att från centralt håll tro på 
varumärket och att vi “lever” det 

Hitta rätt plats till rätt person Hitta rätt kontor till rätt person 
 Alla personer passar inte överallt så 
det är viktigt att hitta rätt.

Anpassa varumärkesarbetet efter 
behov

anpassa kommunikationen till den 
man ska  kommunicera den till

anpassa arbetet efter hur 
kontoret ser ut 

Att ha anställda med liknande 
värderingar

Att ha anställda med 
personligheten som våra 
kärnvärden 

 Att de anställda kan idenfiera 
sig med företaget.

Q 11. Hur går ni till väga 
för att få säljarna att 

förmedla varumärket till 
kund i enlighet med 

företagets värderingar?   

Q 11. Vad tror du är  
svårt i processen kring 

den interna 
varumärkesbyggnaden 
när det gäller att gå från 
ord till handling, d.v.s. 
att gå från planering till 

ett faktiskt 
genomförande?

Q 9.Har arbetet med det 
interna varumärket 

förändrats under din tid 
som anställd i företaget?

Q 14. Vad tror du är 
viktigt  för att lyckas 
med sitt interna 
varumärkesbyggande?

Q 4.Hur väl införstådda 
tror du att företagets 

anställda är i dessa tre 
begrepp?

Q 5. Vilka uppfattar du är 
de negativa effekterna 
kring att ha ett starkt 
varumärke internt inom 
organisationen?

Q 6. Kan du beskriva hur 
kommunikationen av 
budskapen i företaget 
ser ut högst upp från 
ledning ner till varje 
individuell säljare?

Q 8. Hur tror du att en 
mindre fungerande 

intern kommunikation 
av varumärket kan 
påverka företaget 

negativt?

Q 9.Hur förmedlar ni 
bilden av företagets 
varumärkesidentitet 

internt? Använder ni er 
av några speciella 

aktiviteter/strategier?

Q 10.	  Hur	  går	  ni	  till	  väga	  
för	  att	  få	  en	  konsekvent	  
syn	  på	  varumärket	  på	  alla	  
nivåer	  inom	  företaget?
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gruppen är något färre, har likvärdiga svar med varandra, men skiljer sig från majoriteten. Den 

tredje gruppen består av de resterande två som skiljer sig markant åt från de övriga och inte har 

en konsekvent svarsfrekvens. 

 

Det vi kan utläsa ur dessa globala mönster är att de tre första har som gemensamnt att de har 

varit anställda inom organisationen under en längre tid. Med det menar vi en anställningsperiod 

inom företaget på 8-15 år, de två första innehar även likheten att de tillhör de två största 

mäklarkedjorna i Sverige med flest antal anställda. De respondenter som befinner sig i det 

mellersta möstret har haft en kortare anställningstid i företaget, det vill säga mellan 1-3 år. De tre 

sistlagda respondenterna har som de första svaranden arbetat en längre tid då alla dessa har 

sambandet att varit anställda i deras företag sedan 2006 alltså 8 år, de har alltså en likhet i med 

de förstlagda respondenterna men skiljer sig ändå markant sina svar. Troligt skulle ju vara att de 

som svarat likartat arbetar på samma företag eller att man till exempel man kan se likheter 

mellan hur rekryteringscheferna tänker. Så är dock inte fallet i vårt analys. Vi såg heller inget 

samband i svaren gällande kön eller ålder.  

 

Anledningen till att det är avsaknad av logik och samband mellan respondenterna i de globala 

möntrena kan anses bero på att svaren ej påverkas av de variabler som vi använt oss av. Vi ser 

till exempel inga samband i svaren mellan vilket företag de intervjuade är verksamma inom eller 

vilken position de innehar.  

 

4.3 Lokala mönster 
När vi har letat efter lokala mönster har vi delat upp matrisen efter de teorier vi har grupperat 

frågorna efter för att sedan lokalisera likheter och skillnader i respondenternas svar och placerat 

dem därefter. Utifrån dessa skillnader och likheter har vi sedan identifierat visuella mönster som 

ligger till grund för vår empiriska analys. 

  
4.3.1. Frågor kopplade till corporate identity 
Tabell 9 består av mönster 1 och är en del ur matrisen där frågorna relaterar till teoriavsnittet 

“corporate identity”. 



43 

Tabell 9, A Well grounded theory – lokala mönster, corporate identity (egen) 
 
Mönster 1 är kopplat till varumärkesidentiteten och visar några av respondenternas uppfattning 

om hur väl införstådda dem tror att de anställda är i företagets kärnvärden, vison och kultur, som 

enligt vår teori utgör grunden för varumärkesidentiteten. Vad vi kan se är att det varierar vad 

gäller förståelsen för varumärkets identitet bland de anställda. Vissa av respondenterna menar på 

att deras kärnvärden är väletablerade inom kedjan och kan förmodligen rabblas av samtliga 

anställda. Andra hävdar att värdeorden inte ordagrant har lika stor betydelse men att de efterlevs 

då de anställda har en känsla av vad företaget står för även om de inte kan sätta exakta ord på 

det. Detta på grund av att företagskulturen skapar en känsla för vad varumärket vill utstråla. 

  
Vi kan även se att det är splittrade svar inom frågan då varumärkesidentiteten ej ses som en 

helhet av alla företag, utan begreppen (vision, kärnvärden och kultur) ses som delar av 

identiteten i sig och det råder därför olika syn på hur väl insatta de anställda är i dessa delar. I ett 

av företagen råder det t.ex. inga oklarheter om företagets kultur medan ordalydelsen i visionen 

tros vara mindre känd bland de anställda. 

  
4.3.2 Frågor kopplade till intern kommunikation 
I tabell 10 kan vi urskilja två mönster, 2a och 2b, och är tagen ur den delen av matrisen där 

frågorna relaterar till teoriavsnittet “Intern kommunikation”. 
  

1 
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 Tabell 10, A Well grounded theory – Lokala mönster, Intern kommunikation (egen) 

 
Tabell 10 behandlar frågor om hur den interna kommunikationen i organisationen ser ut och 

konsekvenser vid en eventuell bristande kommunikation. I mönster 2a kan vi se att majoriteten 

av respondenterna är eniga om att det krävs en god kommunikation för att hålla ihop 

organisationen. Brister kommunikationen finns det risk att varumärket blir spretigt och otydligt, 

både gentemot inre och yttre intressenter. De menar även att det leder till bildande av 

subgrupper, det vill säga att det skapas små företag i företaget där konsekvensen blir ett 

varumärke som försvagas. Mönstret illustrerar även att flertalet av respondenterna menar att 

information och budskap från ledningen kommuniceras via franchisetagarna ut till varje enskild 

säljare. Detta uppges dock vara beroende av vilken typ av kommunikation som ska 

kommuniceras. Vi kan se att intranät används som kanal för den kommunikationen som direkt 

ska kommuniceras ut från ledning till anställd och information som går via franchisetagare 

kommuniceras via möten.  
  
I mönster 2b ser vi vilka dom vanligaste kommunikationskanalerna inom organisationerna är. 

Det som tydligt syns är att kommunikationen oftast sker genom flera olika kanaler, detta menar 

respondenterna stärker budskapen. De vanligaste kanalerna är vid personliga möten, interna 

utbildningar och via skriftlig/teknisk kommunikation. Personliga möten sker oftast via event som 

kick-offer eller inspirationsdagar. Bland interna utbildningar är det grundutbildningen/ 

2A 

2B 
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introduktionsutbildningen som väger allra tyngst och flertalet menar att dessa lägger grunden för 

vad de står för hos de anställda. Den kommunikationen som sker dagligen är den i skriftlig form 

och sker via det interna intranätet samt mail. Ett fjärde klutser består av svar där respondenterna 

menar att de väver in deras värderingar i allt dem gör, det försöker helt enkelt att “leva” 

varumärket. 

 

4.3.3 Frågor kopplade till internt varumärkesarbete 
Frågorna kopplade till det interna varumärkesarbetet har vi delat upp i två olika tabeller (tabell 

11 &  tabell 12) med vardera två identifierade mönster.  

 
Tabell 11,  A Well grounded theory – Lokala mönster, Internt varumärkesarbete (egen) 

 

I denna sektion frågar vi hur företagen går tillväga för att få en konsekvent syn på varumärket 

inom hela organisationen samt hur man går tillväga för att få säljarna att förmedla varumärket i 

linje med företagets värderingar. Mönster 3A visar tydligt att det återigen sker flera aktiviteter 

för att uppnå en enhetlig bild av varumärket internt inom organisationen. Att ”upprepa budskapet 

i olika kanaler” tillsammans med att ”skapa förståelse och ge innebörd i buskapen” är de 

vanligaste strategierna för att de anställda ska få en gemensam uppfattning om vad företaget står 

för. Respondenterna menar att dessa strategier kombineras för att stärka effekten. Likaså gäller  

hur ledningen går tillväga för att få dem att leverera tjänsten i linje med företagets värderingar. 

Som vi kan se i 3B är det är en kombination av framtaget material som säljarna får tillgång till 

och hur ledning lyckas sprida budskapen ut i hela organisationen genom att ”leva” varumärket. 

  

3A 

3B 
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Interna restriktioner (te.x. klädkoder) och interna utbildningar nämns också som ett framgångrikt 

sätt att minska gapet mellan företagets värderingar och hur det sedan upplevs av konsumenterna. 

  

 
Tabell 12 A Well grounded theory – Lokala mönster, Internt varumärkesarbete (egen) 

 

Här har vi valt att undersöka vad som är svårt i processen “från ord till handling” i det interna 

varumärkesarbetet och hur arbetet upplevs ha förändrats under respondentens anställningsperiod. 

Mönstret 4A visar att de flesta uppgav något svar som relaterade till svårigheten att få de 

anställda att förstå nyttan av informationen som kommuniceras. De menade att svårigheten ligger 

i att få den enskilde anställde att se nyttan av informationen för just denna individ. Vi kan även 

se att timing och anpassning till de olika kontoren ses som ett hinder, då det bör undvikas att 

förstöra fungerande processer. Att orka upprätthålla informationen, att verkligen orka genomföra 

och få informationen att orka nå ändå i ledet ut är något som beskrevs också som en problematik 

kring genomförandet.  

  
Många av organisationerna uppgav att de nyligen arbetat om kärnvärdena så att de numer 

förmedlar en större innebörd för de anställda, då de tidigare ofta ansågs bestå av tomma fraser. 

4B 

4A 
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De arbetar även mer med värdeorden i det vardagliga arbetet och försöker prägla aktiviteterna i 

företaget kring kärnvärdena.  

  
Vi kan se att företagen har börjat se betydelsen av ett hållbart ledarskap och dess innebörd. De 

arbetar mer med frågor rörande Human Resource där en åtgärd innebär att stärka ledarskapet. De 

uppgav att de arbetar med att sätta säljarna i fokus och att behålla befintlig personal anses också 

få en allt större betydelse för många av företagen. 
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5. Analys 
 I detta kapitel kommer vi att analysera och tolka de mönster vi bearbetat fram i empirin och 

söka förklaringar till dessa utifrån existerande teorier och tidigare forskning. Vi kommer även 

att uppmärksamma våra egna kommentarer och reflektioner kring resultatet. För att ge läsaren 

en förståelse får våra resonemang lyfter vi fram citat från respondenterna som vi anser är 

väsentliga i sammanhanget. 

 

5.1 Corporate identity 
De inledande frågorna som vi berör när det gäller varumärkesidentiteten har vi bortsett från i vår 

empiriska analys (se bilaga 3). Dessa frågor har vi enbart använt oss av för att klargöra att de 

intervjuade företagen omfattas av de komponenter som vi anser att “corporate identity” innebär, 

samt för att skapa oss en bild över företaget. Ett flertal författare berör just dessa komponenter, 

kärnvärden, vison och kultur, som grundstenar i företagets varumärkesidentitet (bl.a. Harris & de 

Chernatony, 2001; Urde Collins & Porras, 1996; Hatch & Schultz, 2001). Samtliga tillfrågade 

uppger att dessa komponenter är en del av deras varumärkesuppbyggnad och har en väsentlig 

betydelse för organisationen. Däremot råder det skilda meningar kring huruvida involverade de 

är i hela organisationen och hur införstådda alla medarbetare på respektive företag är i dessa 

begrepp. En av respondenterna menar att de förmodligen inte är fullt medvetna om ordalydelsen. 

– “Jag tror att värdegrunderna, alltså det vi står för, är man väldigt bekanta vid. Sen så 

tror jag inte alla kan rabbla värdeorden och vår vision rakt upp och ner.” 

 (Patrik Axsäter, 2014-04-22) 

 

En annan respondent vid ett annat företag påstår sig kunna väcka vilken medarbetare som helst 

mitt i natten och de är då kapabla till att återge dem i ordningsföljd. Det vi dock kan urskilja är 

att alla de anställda har en förhållandevis hög känsla för dessa begrepp och kan återberätta dessa 

emotionellt. 

– ”100 % av organisationen förstår innebörden av dem.“ (Katja Nordström, 2014-04-16) 

– “Väldigt införstådda tror jag dem är, och det tror jag är nyckeln till framgång.” 

 (Linda Boman, 2014-04-16) 
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Kapferer (1997) förklarar att kärnvärdena i ett varumärke bör verka som en handbok och 

vägledning för de anställdas uppförande och beteende. De ska även ge inspiration och förståelse 

för deras roll och hur denna är relaterad till varumärkets syfte. Även om alla de anställda vid våra 

undersökta företag inte är benägna att rabbla varumärkets kärnvärden så bidrar dem ändå till en 

förståelse för vad företaget står för och lägger grunden för kulturen inom organisationen. Collins 

& Porras (1996) anser dock att det viktigaste inte nödvändigtvis är dess innehåll, utan att 

företagen faktiskt har ett antal kärnvärden. Detta tycker vi inte speglar våra respondenters svar då 

vi får en uppfattning om att huvudsaken är att man som anställd kan beskriva vad företaget står 

för och dess karaktärsdrag.  

 

Empirin visar att tre av våra fyra studerade företag har bestämda kärnvärden, varav ett av dessa 

företag meddelar att dem nyligen omarbetats och nu speglar företaget på ett bättre sätt. Detta 

säger på så vis emot Collins & Porras (1996) teori om att kärnvärdena är bestående och inte 

förändras med tiden oavsett marknaden och dess föränderliga miljö. Dock var det ett företag som 

urskilde dig markant och inte hade några erkända värdeord. 

– “Vi har inte bestämda ord, eftersom vi vill undvika floskel. Känslan och dialogen tycker 

vi är viktigare än att ta fram värdeord. Det är lätt att det bara blir ord och att det inte 

finns någon betydelse för mäklaren. Vi pratar mycket om att ta eget ansvar, det är det 

egna ansvaret som ska driva en och ge resultat, du måste själv kunna agera.” 

 (Andreas Müglich, 2014-04-22) 

 

Vi tolkar det som att de snarare bygger sina kärnvärden ur mer känslomässiga aspekter istället 

för att ha bestämda nedskrivna ord. Detta är något som Urde (2003) förespråkar, att innehållet 

inte bör missbrukas i till exempel marknadsföring och kommunikation då det lätt förvandlas till 

ord utan en egentlig innebörd. Han liknar kärnvärdena med en melodi som bör kännas igen 

oavsett instrument eller genre den spelas i.                                                                          

 

Vad gäller kulturen i de rådande företagen kan vi se många likheter i svaren. Schein (2010) 

påstår att kulturen inte kan beskrivas med några formella nedskrivna uttalanden om vad 

organisationen står för, utan det handlar mer om att försöka sätta ord på en känsla. Detta kan vi 

se även överensstämmer med våra respondenters svar då de återkommande illustrerar kulturen 
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som en känsla inom organisationen. Majoriteten är överens om att en tydlig kultur leder till en 

stark sammanhållning och anser att en platt organisation är något de strävar efter.  

– “Vi har en väldigt platt organisation, vem som helst i företaget ska kunna ringa till 

VD:n och till ledningen direkt. Det finns inga stora barriärer eller att man måste gå via 

chefen. Man går direkt till beslutsfattande person.” (Andreas Müglich, 2014-04-22) 

 – “Om man pratar med folk utanför fastighetsbyrån så är det lite “sekten” man får höra. 

Och det ligger något i det, vi kanske är lite sekt, vi har en otroligt stark 

sammanhållning.” (Linda Boman, 2014-04-16) 

 

Dessa två kommentarer anser vi båda speglar starka företagskulturer, dock av olika karaktär 

enligt vår mening. Den första känns väldigt prestigelös medan den andra uttrycker en väldigt hög 

auktoritet. Fill (2005) belyser en negativ del i att ha en stark företagskultur då han menar att de 

till viss del kan komma att hämma initiativtagande och entreprenörskap från de anställda. Vid 

frågan om det finns några negativa effekter kring att en stark varumärkesidentitet är det dock 

ingen av våra respondenter som påpekar detta. Det som istället lyfts fram som kan komma att slå 

tillbaka vid ett starkt varumärke är att om man skulle begå ett misstag så blir konsekvenserna 

mycket större och “uppblåsta” än för ett mindre välkänt varumärke. Detta menar respondenterna 

har att göra med att man då är mycket hårdare granskad av media, vilket vi som skriver 

uppsatsen kan tycka är lite unikt för just fastighetsmäklarbranschen. Det finns ett otroligt stort 

intresse i media om det visar sig att någon fastighetsmäklare har begått ett misstag. 

 

5.2 Intern kommunikation 
Som bekant betraktas den interna kommunikationen som det främsta verktyget för att förmedla 

varumärkets identitet till interna intressenter. De anställdas medvetenhet om varumärkets 

värderingar är enligt de Chernatony et al. (2006) direkt avgörande för hur konsumenter kommer 

uppfatta varumärket. En klar överlägsen del av våra respondenter håller med om detta och menar 

att utan en tydlig kommunikation försvagas varumärket markant. De uppger att en bristfällig 

kommunikation ofta resulterar i ett spretigt varumärke vilket ger en otydlig bild av varumärket 

utåt mot externa intressenter. 
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– “Jag tror att då tappar man stringensen, det är då det börjar spreta. Och det är då man 

lämnar öppet för egna initiativ som bara finns på lokala plan [...]” (Åsa Davidsson, 

2014-04-15) 

– “Det ger en otydlig och spretig bild av oss som företag gentemot kunden. Då får man 

också en sämre effekt ut på marknaden.” (Annika Ljung, 2014-04-21) 

 

Vi uppfattar det som att den interna kommunikationen, trots att den enbart riktas mot individer 

inom organisationen, har en indirekt påverkan hur varumärket framstår ute på marknaden. Detta 

hävdar även Balmer (2001) som framför att en ofördelaktig bild av organisationen kan bero på 

brister i kommunikationen.  

 

En annan konsekvens som flera av våra respondenter anser beror på en bristande kommunikation 

är när det skapas subföretag inom organisationen.  

– “Det blir lite det vi pratar om att man bygger sitt egna personliga varumärke.” (Patrik 

Axsäter, 2014-04-22) 

– ”Det blir avarter, det blir små företag i företaget” (Fredrik Kjell, 2014-04-16) 

 

En av respondenterna hävdar att det finns ganska många exempel i fastighetsmäklarbranschen 

där detta misslyckas och mynnar ut i att mäklarna skapar sitt eget lilla varumärke, vilket riskerar 

att ge en splittrad bild av varumärket. Detta kan vi dra paralleller till det Ingram et al. (2005) 

berör beträffande säljande organisationer, nämligen att säljare har en tendens att bli isolerade 

från övriga organisationen. Sker detta ökar risken att säljarna handlar utifrån egna värderingar 

och initiativ då de interna riktlinjerna inte når ut i hela organisationen. Vi tolkar det som att på 

grund av det redan finns ett fysiskt avstånd då säljarna arbetar mycket ute på fältet så blir den 

psykiska och sociala sammanhållningen ännu viktigare. Två av våra respondenter påpekar just 

denna situation när säljarna arbetar ute på fältet som ett hinder i kommunikationen. 

– “Att få ut våra budskap i mäklarnas vardag och hitta en balans i kommunikationen, 

man vill ju inte överdosera värderingarna och trycka på det i allt man gör, då blir det 

nog lite motsatt effekt.” (Christian Hjort, 2014-04-15) 

– “Det är klart det blir vissa svårigheter att få dem att ta till sig allting man 

kommunicerar [...]” (Patrik Axsäter, 2014-04-22) 
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Även en tredje respondent håller med om att det kan uppstå svårigheter när de anställda inte är 

på plats eller finns inom räckhåll, men att det i sådant fall beror på att franchisetagarna är av 

annan åsikt vilket gör att kommunikationen inte fortlöper genom hela kedjan.  

– ”Svårigheterna att nå ut till mäklarna är ju att vi har franchisetagarna emellan oss, är 

det så att dem inte är av samma åsikt som oss så uppstår det ju en problematik för det är 

ändå deras anställda”. (Linda Boman, 2014-04-16) 

 

Vad vi kan se är nämligen att kommunikationen från ledningen ofta går via franchisetagarna och 

därifrån vidare ut till de anställda. 

– “Franchisetagarna själva ska ju stå för det här, vi ska ju få franchisetagarna på våra 

möten och känna det vi vill och att dem ska ta det vidare till sin organisation”(Christian 

Hjort, 2014-04-15) 

– “Chefen/FT tagaren har ett huvudansvar att förmedla detta gentemot sina anställda.” 

(Andreas Müglich, 2014-04-22)  

 

 Att det i denna företeelse kan uppstå problematik tror vi är speciellt för franchisekoncept då 

franchisetagarna har ett eget vinstintresse i affärsrörelsen. Ser man till andra koncept där det är 

ett enda stort företag och man istället till exempel har mellanchefer för olika regioner, torde det 

vara lättare då alla är anställda under samma premisser. Vi kan däremot se en koppling mellan 

två av de undersökta företagens platta organisationsstruktur och kommunikationsvägen. De 

uppger att kommunikationen ofta kan ske direkt mellan ledningen och den längst ut i 

organisationen, i detta fall säljaren. I dessa företag sker kommunikationen genom att passera 

färre steg i kedjan än vid ett mer hierarkiskt styrt företag. Vi ser att företagen som omfattas av 

detta fenomen är de med minst antal anställda, vilket enlig oss kan vara en förklaring till att det 

fungerar.  

 

För att lyckas med att kommunicera ut mål gällande företagets värderingar så att de anställda får 

en djup förståelse för varumärkesidentiteten krävs genomtänkta aktiviteter och strategier från 

ledningens håll. de Chernatony et al. (2006) lyfter fram två slags kommunikationskanaler som är 

de vanligaste i sammanhang med corporate branding: lednings- och organisationsmässig 

kommunikation. Bland våra resultat kan vi se att det i de flesta fall handlar om att utnyttja alla 
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tillfällen och möjligheter som ges då det i våra lokala mönster är ett stort kluster på frågan om 

via vilka kommunikationskanaler de förmedlar budskapen. Inget företag lägger allt för mycket 

vikt vid en aktivitet eller kommunikationsmedel vid förmedlingen av varumärket, utan vi kan se 

en rejäl spridning. Vad som dock är påtagligt är att personliga möten, så som kick-offer eller 

regelbundna träffar, samt introduktionsutbildningar är de allra vanligaste, tätt följt av skriftlig 

kommunikation via intranätet, veckomail o.s.v. 

 

Papasolomou & Vrontis (2006) uppmärksammar att introduktionsutbildning är ett framgångsrikt 

sätt för företag som arbetar med internt varumärkesbyggande att förmedla varumärket och vad 

det representerar. Här kan vi se ett medhåll från våra respondenter då den av alla företag berörs 

åtskilliga gånger i intervjun.  

– ”Vi har en fyra dagars introduktionsutbildning för alla nyanställda. De dagarna 

handlar om att sätta en grund till de anställda för vad vi står för.”  

(Annika Ljung, 2014-04-21) 

– “Vi har en grundutbildning som alla måste gå oavsett vilken benämning man har, det 

är lika för alla. Där pratar vi om företagets historia, om kärnvärden, varumärket o.s.v.“ 

(Åsa Davidsson, 2014-04-15) 

– ”Sen har vi även vår introduktionsutbildning där vi förmedlar till alla nyanställda vilka 

vi är och vad vi står för” (Andreas Müglich, 2014-04-22) 

 

Som vi kan se är alltså organisationsmässig kommunikation en väldigt vanlig och utnyttjad 

kommunikationsväg i fastighetsmäklarbranschen. Vi kan dock tyda att den organisationsmässiga 

kommunikationen står för den formella kommunikationen medan ledningskommunikationen sker 

mer informellt inom företagen. de Chernatony et al. (2006) menar att ledningskommunikationen 

antingen kan ske direkt via verbal kommunikation, eller genom att ledningen fungerar som 

förebilder för resten av organisationen. En respondent ringar in det sistnämnda 

tillvägagångssättet väldigt tydligt när hon uttrycker sig om kommunikationen. 

– “Vi måste inspirera, annars får vi inte ut någon verkan och då får vi inte ut 

informationen och då sitter vi där med våra kärnvärden utan någon funktion av dem.” 

(Viktoria Sundström, 2014-04-16) 
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Vad som således blir av vikt är att ledningens beteende avspeglar varumärkets kärnvärden. 

Vidare kan vi i svaren se att en strategi är att “väva in” varumärkets identitet i kommunikationen 

så att de anställda undermedvetet blir präglade av den.  

– ”Vi ett intranät som har vunnit priser för att det är så innovativt och här kan man ju se 

vår företagskultur.” (Linda Boman, 2014-04-16) 

– “Det handlar om att när man går ut och gör nya saker så måste man hela tiden väga 

det mot hur det förhåller sig till våra värdeord och hur dem involveras i arbetet.”(Patrik 

Axsäter, 2014-04-22) 

– “Vi försöker leva det genom vårt sätt att vara, prata och kommunicera. Till vår hjälp 

har vi ju t.ex. intranätet, material och nyhetsbrev. (Christian Hjort, 2014-04-15) 

 

Kommunikationen av varumärkets identitet fortlöper alltså via olika kanaler och det är tydligt att 

ledningen arbetar aktivt med att kommunicera den till de anställda, vilket enligt Echeverri & 

Edvardsson (2012) är en förutsättning för att få engagerade och effektiva medarbetare. 

 

5.3 Internt varumärkesarbete 
Enligt Schultz & de Chernatony (2002) handlar internt varumärkesarbete om att förhindra att det 

som utlovas i företagens marknadsföring (d.v.s. varumärkeslöftet) inte stämmer överens med det 

som kunderna upplever att företaget verkligen levererar. I teorin kan vi återkommande se att 

forskare i dessa sammanhang poängterar vikten av att skapa förståelse kring varumärket bland de 

anställda i organisationen. Bland annat Punjaisri & Wilson (2007) påpekar i deras forskning att 

ledarna i tjänsteföretag anser att det viktigaste i det interna varumärkesarbetet är att få alla 

medarbetare att “leva” varumärket. Detta är något vi uppmärksammar återkommer löpande i våra 

respondenters resonemang kring varumärkesarbetet och vi får en uppfattning om att det utgör 

själva syftet med processen.  

– “Det handlar om att få in varumärket i vardagen, inte bara sätta upp på ett papper vad 

det stå för.” (Fredrik Kjell, 2014-04-16) 

– ”Vad som jag tror är viktigt är att man från centralt håll tror på varumärket och att vi 

“lever” det, för det börjar ju härifrån och sen leder det vidare. Bra värderingar tror jag 

börjar med dig själv och det lever vidare till nöjda medarbetare och nöjda kunder.” 

(Christian Hjort, 2014-04-15) 



55 

En strategi för att uppnå detta så att få medarbetarna leverera varumärket i enighet med 

företagets värderingar kan vi urskilja är att ge dem rätt förutsättningar till det, bland annat genom 

färdigställt material som mäklarna kan ha som stöd under till exempel intagen. På så sätt bygger 

tjänsten på samma grunder, oavsett vem den levereras av.  

– “[…] sen handlar det om de intagsmaterial och liknande vi tar fram, de bygger mycket 

på tjänsten men det finns även ett budskap om vad du får hos Husman Hagberg och då 

har mäklaren skyldighet att erbjuda detta. Så där styr vi ju en del hur mäklaren utför sitt 

arbete.”(Åsa Davidsson, 2014-04-15) 

 

En annan strategi tre av våra respondenter nämner är att de redan i rekryteringsprocessen lägger 

vikt vid att urvalet passar in i företagskulturen. Detta kan vi se överensstämmer med Gotsi & 

Wilson (2001) teori om att det är lika viktigt att rekrytera rätt personal vars kompetens matchar 

företagets behov, som att rekrytera individer som är motiverade och engagerade i att identifiera 

sig med företagets varumärke. Mitchell (2002) påpekar dock att det finns en risk förknippad med 

att aktivt söka likartat individer eftersom det kan få negativa konsekvenser till följd av ett allt för 

analogt tänkande och på så sätt hämma kreativiteten inom företaget. Detta är däremot inget som 

någon av våra respondenter lyfter fram utan de menar på att ju starkare och enhetlig kultur, desto 

starkare varumärke. 

 

Mitchell (2002) diskuterar även kring tre sätt som han anser är mer framgångsrika vid arbetet 

med att skapa förståelse och att få medarbetarna att efterleva varumärket i enighet med företagets 

värderingar. Dessa är att sälja in sina idéer till de anställda under tider när företaget upplever en 

förändring eller utmaning, att sprida samma budskap internt som externt så att alla intressenter 

får samma bild av organisationen, samt att företagen bör genomföra interna kampanjer och 

förklara varumärkets budskap på nya och uppseendeväckande sätt. Det första och sista 

tillvägagångsätt kan vi se att flera av företagen vi intervjuat på ett eller annat vis använder sig av 

för att få medarbetarna engagerade. Ett företag nämner bland annat att de väver in sina budskap i 

sina interna tävlingar, vilket vi knyter an till det första tillvägagångssättet. Den tydligaste 

kopplingen mellan teorin och empirin kan vi dock se mellan den sista metoden. Här har vi 

uppmärksammat att två företag utnyttjar teknikens utveckling för att leverera budskapen så att de 

anställda ska uppmärksamma det. 
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– “Vi jobbar mycket med filmer, vi har bland annat en nyhetssändning istället för att få 

ett mail skickat till sig som vi vet att väldigt få läser. En film är det fler som tar åt sig” 

(Linda Boman, 2014-04-16).  

– “Vi tog fram en film om värdena som spreds väldigt snabbt.” (Åsa Davidsson, 2014-

04-15) 

             

Schultz & de Chernatony (2002) hävdar att genom att ha en tydlig strategi för sitt interna 

varumärkesbyggande så blir det lättare för ledningen att sammanföra olika aktiviteter. Detta 

anser vi att våra undersökta företag generellt lyckas relativt bra med. En strategi de lägger stor 

vikt vid är att upprepa budskapen i olika kanaler för att förstärka effekten.  

– ”Vi måste hålla den röda tråden, allt ska ha samma budskap och vi måste upprepa det i 

de olika kanalerna och via dem kommunikationsvägar vi har.” (Annika Ljung, 2014-04-

21) 

– ”Vi måste upprepa och skapa en betydelse av det vi kommunicerar i olika kanaler.” 

(Andreas Müglich, 2014-04-22) 

 

Vidare beskriver Echeverri & Edvardsson (2012) i deras teori att det är upp till ledande 

befattningshavare att föra ett kontinuerligt arbete med situationsanpassade återkommande 

aktiviteter som främjar det önskvärda tankemönstret internt i företaget. Att anpassa 

kommunikationen för att sprida budskapen är något vi uppmärksammar att samtliga av våra 

undersökta företag praktiserar.  

– ”Sen ser det lite olika ut på lite olika marknader, vi kan inte köra samma koncept som 

funkar i Stockholm city i Gällivare, så det är lite anpassat geografiskt. Men 

grundvärderingarna är de samma.” (Christian Hjort, 2014-04-15) 

– ”Göra allt lite roligare och paketera det på ett bra sätt och anpassa informationen till 

dem som det ska förmedlas till. Vi har en avdelning som arbetar med implementering 

bara för att få ut informationen på rätt sätt.” (Åsa Davidsson, 2014-04-15) 

– ”Det gäller att kunna sin målgrupp, hur ser den ut, hur beter de sig? Vi jobbar därför 

med något som heter beteende profilen, vi klassificerar våra medarbetare i de olika 

beteendefärgerna för att se vilken kommunikation dem lättast tar åt sig. Så när jag kollar 
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på våra kommunikationskanaler så måste det dels vara en kombination av olika kanaler, 

men vi måste också utforma dem på olika sätt.” (Katja Nordström, 2014-04-16) 

 

Det vi dock observerar är att det inte bara handlar om att informera och utbilda. Flera av våra 

respondenter lyfter fram att de hela tiden försöker föregå med gott exempel och på så vis 

inspirera sina medarbetare. Som exempel nämns bland annat att de själva försöker efterleva 

varumärket, anordnar inspirationsföreläsningar samt att de uppmärksammar goda exempel inom 

organisationen som en källa till inspiration. Detta kan vi se överensstämmer med Harris & de 

Chernatony (2001) teori om att ledarna har som uppgift att inspirera medarbetarna och hjälpa 

dem att förstå deras roller. 

– ”Det handlar dock inte bara om att utbilda utan också att inspirera, och då brukar vi 

använda oss av goda exempel internt inom kedjan och nyttjar detta. Det går inte bara att 

komma med pekpinnar, man måste förstå nyttan med saker. En kombination av 

inspiration och pekpinnar tror jag därför behövs. (Linda Boman, 2014-04-16) 

– ”Att få alla att förstå vad det betyder för just dem handlar om inspiration också.” 

(Viktoria Sundström, 2014-04-16) 

 

Men att gå från ord till handling är ofta lättare sagt en gjort. Våra respondenter menar att det 

krävs ett ihärdigt arbete för att uppnå resultat.  

– “Det gäller också att orka genomföra det och jag tror det är där det ofta brister. Man 

sätter upp en konferens och ett par sköna värdeord och sen på morgonen dagen efter är 

det precis som förr.” (Fredrik Kjell, 2014-04-16) 

– ”Det svåra är inte bara att kommunicera det utan att få dem att förstå och få in det.” 

(Andreas Müglich, 2014-04-22) 

– ”Det handlar om att hålla ut och vara ihärdig. Det som kan vara svårt är att man inte 

orkar hela vägen alltid.” (Annika Ljung, 2014-04-21) 
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6. Slutsats 
I detta avslutande kapitel är vår avsikt att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi 

presenterar därför här våra slutsatser om hur tjänsteföretag internt kommunicerar sin identitet 

med organisationen. Avslutningsvis ger vi våra egna reflektioner kring resultatet samt förslag till 

vidare forskning. 

 

Vårt syfte med denna studie har varit att skapa förståelse för hur ledningen i tjänsteföretag 

praktiskt arbetar med att internt kommunicera företagets kärnvärden, vision och företagskultur 

med hela organisationen. Det vi har upptäckt är att varumärkesarbetet i fastighetsmäklarföretag 

är individuellt och situationsanpassat. Vi kan se att kommunikationen bland annat anpassar sig 

efter den rådande företagskulturen, vem den ska kommuniceras till samt geografiska 

förhållanden. 

 

Den främsta strategin ledningen använder sig av för att kommunicera företagets kärnvärden, 

vision och kultur är genom att “leva det”. Med det menas att deras sätt att bete sig grundas i 

kärnvärdena, visionen samt kulturen och fungerar på så sätt som förebilder för resten av kedjan. 

De ligger även till grund för samtliga aktiviteter inom organisationen. Ytterligare en strategi är 

att upprepa och påminna om budskapen i olika kanaler för att stärka effekten.  

 

Välanvända kommunikationskanaler för att förmedla företagsidentiteten visade sig vara:  

- personliga möten och event - kick off, personalmöten, företagsträffar 

- interna utbildningar - introduktionsutbildningar, säljutbildningar 

- skriftlig och teknisk kommunikation - intranät, mail, veckobrev 
- kommunikation via mellanchefer - franchisetagare, regionschefer 

 

För att få alla anställda att leverera företagets produkt enhetligt till kund i enighet med företagets 

värderingar så har företagen framställt förtryckt säljstödmaterial som säljarna sedan använder i 

sina kundmöten. Materialet framställs på huvudkontoren och används av alla kontor oavsett 

geografisk position, på så sätt skapas en mer enhetlig bild av tjänsten över hela landet. De lägger 

även vikt vid att i rekryteringsprocessen se till att urvalet är beredda att dela företagets 

värderingar.  
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Det handlar inte bara om att kommunicera utan även att inspirera medarbetarna till att själva 

förstå nyttan av deras handlande. I grund och botten gäller det att skapa denna förståelse som är 

en återkommande faktor genom teori, empiri och analys. Det handlar om att fastighetsmäklaren 

själv måste förstå nyttan med sitt agerande. Och vi tror någonstans att detta är en förutsättning 

för att få de anställda att efterleva varumärket. Som en av våra respondenter uttryckte sig: “Det 

är som att uppfostra ett barn. Man kan sitta och tjata hur mycket som helst men de måste vilja det 

själva också.” 

 

6.1 Egna reflektioner och förslag till framtida forskning 
Det vi kunde se i vårt sökande efter teorier var att många författare poängterar vikten av 

varumärket. De finns också tydliga beskrivningar och definitioner om vad ett varumärke är och 

effekterna av det, både positiva och negativa. Det vi fann som mer sällsynt var just hur man går 

tillväga för att lyckas få ett varumärke att genomsyra hela organisationen, ofta ges inga 

tillfredställande konkreta beskrivningar av hur detta arbete ska gå̊  till i praktiken. Detta 

resulterade i att vi tog de komponenter som vi ansåg ligger till grund för varumärkesarbetet och 

bildade en modell över arbetet som sedan var grunden till vår intervjuguide i empirin. 

Sammanfattningsvis kan arbetet sägas ha komponerats ihop i från våra åsikter om vad vi anser är 

viktigt och har därför förmodligen influerat teorin vi lyft fram och påverkat empirins innehåll. 

 

Flertalet av våra respondenter påpekar att långsiktighet är en nyckelfaktor i varumärkesarbetet. 

Det som därför förvånar oss i vår undersökning är hur ledningen arbetar med uppföljningen av 

varumärkesarbetet. Företagen är, precis som teorin säger, generellt sett medvetna om 

varumärkets betydelse. Detta kan vi se då våra intervjuade företag innehar ett väl genomarbetat 

varumärke och alla har en stark företagskultur, däremot så anser vi att de släpper kontrollen 

relativt tidigt i förloppet. Mätning av effekterna av varumärkesarbetet är något som enligt oss bör 
uppmärksammas i större utsträckning för att få reda om de resurser man satsar verkligen 
genererar något positivt för organisationen. Även om respondenterna uppger att de har 

kvartalsmöten där det råder obligatorisk närvaro samt årliga kundundersökningar så anser vi att 

de inte fullt ut kontrollerar utfallet hur de sedan efterlevs. Vi får istället en uppfattning om att 

ledningen lämnar över ansvaret på franschisetagaren och för att kunna göra det så anser vi att det 

krävs ett enormt nära samarbete mellan franchisetagaren och företagsledningen. Annars finns det 
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risk, som en av våra respondenter nämner, att franschisetagaren har egna värderingar och åsikter 

som kommer emellan. 

 

Med denna bakgrund föreslår vi att fortsatt forskning skulle kunna riktas mot hur ledningen inom 

tjänsteföretag arbetar med uppföljning och åtgärder av sitt interna varumärkesarbete. Vi anser 

även att det vore intressant att studera effekterna av varumärkesarbetet ur de anställdas 

perspektiv då tidigare forskning tyder på att de anställda kan uppfatta varumärket på olika sätt. 

 

Enligt teorin har det interna varumärkesarbetet en påverkan på hur externa intressenter uppfattar 

varumärket, vilket även bekräftas i vår studie. Då en av våra avgränsningar däremot var att inte 
beröra hur externa intressenter uppfattar varumärket skulle vi tycka det var intressant att 
undersöka i vilken utsträckning det interna varumärkesarbetet påverkar externa intressenters 
image av företaget. 
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Respondent
Victoria	  Sundström	  
Fatighetsbyrån

Annika	  Ljung,	  Svensk	  
Fastighetsförmedling

Linda Broman 
Fastighetsbyrån Fredrik	  Kjell	  HusmanHagberg

Andreas	  Müglich	  
Skandiamäklarna	  

Patrik Axsäter, Svensk 
Fastighetsförmedling

Åsa Davidsson 
HusmanHagberg

Katja Norström 
Fastighetsbyrån

Christian	  Hjort	  
HusmanHagberg

Q 1. Hur lyder er vision? 
Vi vill vara det mest 
rekomenderade företaget 

Svensk Fastighetsförmedling ska 
vara det självklara valet i alla lägen 
för de som ska köpa eller sälja en 
bostad.

Vår vision är helt nyframtagen och 
är att vi ska bli det mest 
rekomenderade företaget och det 
som är spännande är att vi inte bara 
siktar på mäklarbranschen utan det 
mest rekommenderade företaget av 
alla företag. Och det är ju rätt stort, 
vilket en vision ska vara.
Det rimmar hur vi arbetar, man 
måste jobba med rekommendation 
för att bli långvarig i branschen. 

Jaa det beror väl lite på, jag är 
faktiskt inte helt insatt. Men "Inte 
störst men bäst" är en sen så har 
skapa större värden varit någonting 
också, så ni får nästan kolla vad 
dom andra säger också. Min vision 
är ständig utveckling, utmana folk till 
en utveckling. Komma med 
någonting nytt Den ledande kvalitetsmäklaren

svensk fast ska vara det självklara 
valet i alla lägen. 

Vi ökar värde. Det är inget vi 
marknadsför utåt, utan basen vi 
det vi kommunicerar internt till 
medarbetare, till slutkonsument 
och i rekrytering. Vår roll är att 
öka värdet i vår tjänst.

Vi vill vara det mest 
rekomenderade företaget Vi ökar värde.

Q 2. Vilka är era kärnvärden och hur 
har dem tagits fram?

Trovärdighet engagemang och 
affärsmässighet. Har haft dem i 8-
9år. 

Nytänkande engagerad 
omtänksam och affärsmässig.. 
Gjordes i form av 
fokusgrupper, 

Våra kärnvärden är  engagerad, 
affärsmässigt och trovärdig och det 
ska då symbolisera hjärna, hjärta 
handslag. Jag tror vi är väldigt bra 
på att leva dom här för när dom togs 
fram gjorde vi en 
tolvsstegsprövning som gjordes 
på alla kontor där man då fick dom 
här orden men skulle specificera 
vad innebär det för mig så mäklare 
ute på mitt kontor, hur kan jag 
uppfattas som t.ex. mer trovärdig? 
Sen skulle man sätta exempel för 
vad det innebär i verkligheten. 

Äkta passionerade vinnare. 
Implementerades på en 
utbildningsdag 

Vi har inte bestämda ord, eftersom 
vi vill undvika floskel.  Känslan och 
dialogen tycker vi är viktigare än 
att ta fram värdeord. Det är lätt att 
det bara blir ord och at det inte 
finns någon betydelse för 
mäklaren. Vi pratar mycket om att 
ta eget anvar, det är det egna 
ansvaret som sla driva en och ge 
resultat, du måste själv kunna 
agera.

Ny tänkande engagerad 
omtänksam och affärsmässig

Dom har vi nyligen omarbetat, vi 
säger att vi är äkta 
passionerade vinnare. Det var 
en ganska stort arbete vi hade 
på vår utbildningsdag i höstas 
som alla medarbetare varit med 
och tagit fram. Det är ett 
teamwork som har lett fram till 
detta, det är ju faktiskt kontoren 
som ska leva det här, det är 
dom som ska respresentera 
våra kärnvärden och då är det ju 
viktigt att det kommer från dom.

Trovärdighet engagemang och 
affärsmässighet vi är äkta passionerade vinnare

Q 3. Kan du beskriva er kultur inom 
förtaget?

Trevlig, tillåtande, finns 
utrymme att testa och prova. Ha 
kul. Drivs av lust och glädje, ska 
hända roliga saker. Är ett företag 
med 10 år av framgår, då är det 
lättare att hålla en positiv och 
schysst attityd.

Mäklarna skiljer sig från hur det är 
på huvudkontoret efter som de på 
HK inte arbetar med sälj på det 
sättet. Det är sälj som är i Fokus 
man måste gilla att göra affärer. 
Organisationen består av sociala 
och uttåtriktade 
tävlingsmänniskor. Men man 
måste också kunna arbeta 
strukturerat för att kunna vara 
framgångsrik. 

Jag tror att det som är 
fastighetsbyrån för mig är den här 
storleken, om man pratar med folk 
utanför fastighetsbyrån så är det lite 
“sekten” man får höra. Och det 
ligger något i det, vi kanske är lite 
sekt, vi har en otroligt stark 
sammanhållning. Man har ganska 
klart för sig vad som förväntas av 
en. Vi är en väldigt ung 
organisation, när jag börja hade vi 
en medelålder över 40 år idag har vi 
en betydligt lägre men är ändå ett 
företag som har varit med länge och 
det tror jag blir en bra mix. Sen har 
vi en väldigt kollegial miljö, vi har 
väldigt kul tillsammans. 

Bygger på någon slags familjär kultur, 
Det är mycket kramar. Vissa kan 
uppleva kramen som ett krav. Tydlig 
profil på det sättet. Onget backslick. 
Trygghet, familjärt och varmt. Två 
ägare som varit med från starten så 
det är väldigt personifierat. De har 
präglat företaget.n Vi gör aldrig allt för 
att dra ut den sista kronan i en affär. Vi 
gör inga genägar, gör inte saker som 
man egenligen inte ska göra. Ett 
företag med mycket kunskap. Det finns 
inte så många divor. Man kavlar upp 
armarna ock så kör  man. Vi har 
väldigt platt organisation. Vem som 
helst i företaget kan ringa till VDn och 
ställa en fråga. Vi har inte så många 
"Zlatans" i organisationen, alltså inga 
toppreterare, men det kanske vi inte 
ska ha heller för det passar inte 
företaget. Men vi har väldigt bra 
mellanspelare. Vi sticker inte ut på 
något speciellt sätt, utan det är det 
personliga mötet som är skillnaden för 
oss.Har man likvärdiga tjänster så är 
det det personliga mötet som gör 
skillnad. Är en väldigt generisk 
bransch. 

Vi har en väldigt platt 
organisation, vem som helst i 
företaget ska kunna ringa till VDn 
och til ledningen direkt. Det finns 
inga sora barriärer eller att man 
måste gå via chefen. Man går 
direkt till beslutsfattande person. 
Sen ska man ha kul på jobbet, vi 
ska bygga team och det ska vara 
lätt att ta kontakt med andra 
anställda, vi gör roliga saker träffar 
och övningar tillsammans. Som 
mäklare är det viktigt att man har 
ett eget driv och ett eget ansvar. Vi 
letar efter personer som är 
dedikerade i det de ska göra, 
personer som verkigen vill det här. 
Man måste tro på sig själv och på 
sin förmåga. Personer som brinner 
för mäklaryrket och vill ha det som 
livstil. 

I en undersökning av universum 
beskrevs vi som ett ganska 
familjärt företag, det finns 
medmänsklighet och empati 
och den härstammar väldigt 
mycket från vår VD Lennart, han 
tycker om människor och den 
synen har vi på alla 
medarbetare. Man känner sig 
välkommen när man kommer 
och som en i gänget direkt. 
Samtidigt så har vi en vilja att 
vinna, att tillsammas lyckas vi. 

Trevlig organisation. Gillar att 
ha roligt och ha en positiv 
attityd

 Min syn på vår företagskultur är 
nog att den är väldigt öppen 
och prestigelös. Och familjärt 
är något som ofta återkommer, 
det tror jag handlar om vår syn 
på våra medarbetare. 
Sen tror jag att dom som 
kommer till oss har väldigt 
roligt. 

Bilaga 3. Intervjuer inledande frågor 
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Mycket införstådda 

Alla kan rabbla kärnvärdena. 
Anställda är insatta i både visionen 
och kärnvärdena. Kulturen känner man mycket av Väldigt införstådda I princip alla  

 kärnvärdena har slagit igenom 
väldigt tydligt samt kulturen tror 
jag alla är väldigt införstådda i.

100% av organisationen förstår 
innebörden av dem  Väl införstådda

Måttligt införstådda, alla kan inte 
namnge exakt men vet 
innerbörden i konceptet.

 Jag tror inte att det är många som 
kan rabbla dem.

Alla kan nog inte sätta ord på det 
men alla har känslan

Alla kan inte rabbla värdeorden 
och visionen men tror dom skulle 
ge en snarlik förklaring Man känner känslan

Osäkert då det varierar mycket  Vision och värdeord varierar 
väldigt 

Visionen är jag inte helt säker 
på att dem är införstådda 

Vid misstag slår det tillbaka hårt
Om man skulle göra nåt dumt, så 
blir det en jättestor grej

blir det skriverier så kommer folk 
ihåg det. 

Om man skulle göra bort sig och få 
badwill 

 Ett gott varumärke som 
figurerar bra i press tror jag är 
viktigt. Har man ett eagativt 
rykte slår det tillbaka hårt.

Hårdare ganskad av media och 
allmänheten Roligare för media att granska

Börjar det dock blåsa för mycket 
kan jag tänka mig att det skulle 
kunna bli en nackdel  Hårdare granskad.

Media tycker det  är roligt 
granska 

Inga negativa effekter
Nej jag tror inte det, guldläge att ha 
ett starkt varumärke i ryggen 

 Fördelen är ju dock att kunden vet 
vad i står för och vad den kan 
förvänta sig och på så vis kan 
mäklaren få mycket gratis

Tror att det positiva överväger 
det negativa. Positivt på så sätt 
att den dag som ska sälja sin 
bostad så kommer dom ihåg 

positivt då när man kommer ut 
till kunden 

Förutfattade meningar Det kan bli förutfattade meningar. 

Om man försöker differentiera i 
vissa hänseenden, t.ex. att vi har 
ett lite “lyxigare” premium paket så 
tar vårt koncept “att vi ska vara ett 

Via franshisetagarna

Kontakt med både regionschefer 
och franschisetagare. 
Franschisetagarna som har i 
uppgift att förmedla detta till sina 

upp till franschisetagarna att föra alt 
vidare till sina anställda. 

Från ledning-franchisetagare-
mäklare 

Får göra en bedömning från fall till 
fall om det böra tas till 
franchisetagaren eller mäklaren 
direkt.

franschisetagarens ansvar att föra 
detta vidare till sina anställda. 

Gå från oss till franschietagarna 
och från franschisetagarna till 
deras anställda. Vi hjälper till att 
stötta arbetet.

Kontinuerlig kommunikation via 
intranätet

Lite beroende på vad det är som 
ska kommuniceras men vanligtvis 
använder vi oss av intranät 

Den löpande breda 
kommunikationen sköts genom 
intranätet. Intranät

Vårt sätt att nå medarbetarna är 
kommunikation via intranätet

Bygger på kommunikation via 
ledare 

Möten Möten 

regionschefer som har 
kontorschefsmöten regelbundet 
med sina distrikt 

 Träffar där vi möter alla våra 
franschisetagare Träffar

Q 7. Vad anser du är svårigheterna 
med att kommunicera ut 
varumärket när de anställda arbetar 
ute på fältet? Att få dem att ta till sig budskapen

Nå ut till mäklarna har 
franschisetagarna emellan ledning 
och mäklare

Få dem att ta till sig allting man 
kommunicerar och läsa rätt 
information

Att få ut våra budskap i 
mäklarnas vardag

Man får inget tydligt koncept= 
Varumräket blir spretigt=
Svagare varumärke

Ger en otydlig och spretig bild. 
Medarbetarna känner inte samma 
tillhörighet till företaget.

Tror det är jätteviktig för att företaget 
ska hålla ihop.

Det blir spretigt och håller inte upp 
konceptet. 

Varumärket blir spretigt och 
svagare

Det blir spretigt och risk att man 
glömmer bort vad det är man står 
för egentligen.
Budskapen blir inte helt glasklara. Det börjar spreta. Då blir det ett spretigt varumärke 

Det blidas subföretag
Blir det avarter och subföretag i 
företaget. Det blir avarter 

Risk att man bygger sitt egna 
personliga varumärke

Lämnar öppet för egna initiativ 
som bara finns på lokal plan.

Tappar förtroende Tappar förtroendet för sin ledning.
Påverkar kännedomen om 
företaget negativt Självförtroende avtar

Skapar konflikter  Konflikter  Företagskulturen blir svagare. 

Q 4.Dessa tre begrepp bildar enligt 
teorin företagets identitet. Hur väl 
införstådda tror du att företagets 
anställda är i varumärkets identitet?

Q 5. Vilka uppfattar du är de 
negativa effekterna kring att ha ett 
starkt varumärke internt inom 
organisationen?

Q 6. Kan du beskriva hur 
kommunikationen i företaget ser ut 
högst upp från ledning ner till varje 
individuell säljare?

Q 8. Hur tror du att en mindre 
fungerande intern kommunikation 
av varumärket kan påverka 
företaget negativt?

Bilaga 4. Intervjuer nyckelord 
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Vid personliga möten och event
 Möten med franchisetagare 
Kick-off

 kick off 
 konferenser för franchisetagarna
säljdagar
dialog med ledningen informationsdagar framgångsdagar kickoffer 

Vid varje möte
Kick offer
Regionsträffar

säljcoachdagar
inspirationsdagar

uppstart på hösten 
 kick-off  

Interna utbildningar
introduktionsutbildning 
utbildningsdagar Introdutionsutbildningar

introduktionsutbildningen
säljutbildning 

Grundutbildning 
utbildningsdagar Introduktionsutbilding 

tydlig introduktionsutbildning
tranieeutbildning 
säljutbildning grundutbildning 

Skriftlig/teknisk kommunikation 

nyhetssändning
intranät 
VD-brev

En interntidning 
Intranätet

intranät
jobbar mycket med filmer 
nyhetssändning 
chattfunktion 

Intranät Kommunikation via intranät
VD brev varje månad 

intranätet är utformat efter 
målgruppen.  

Intranätet 
Nyhetsbrev 
VD brev 

Har vår vision och kärnvärden 
som grund i samtliga aktiviteter 
och kommunikation och försöker 
efterleva varumärket. 

Vi lever vårat varumärke
Försöker inspirera strategier och aktiviteter ska ha 

kedjans vision och våra 
kärnvärden som grund 

Kärnvärdena och visionen jobbar vi 
med kontinuerligt och försäker få 
det genomstråla hela företaget    Förmedla det genom att efterleva 

Värdeorden involveras i arbetet 
influeras i det mesta vi gör och 
präglas av värdeorden.    

Via mellanchefer eller 
franchisetagare

Chefen lr F-tagaren har ett 
huvudansvar  Franchisetagaren har ansvar

Upprepa budskap i olika kanaler

Paketera budskapet det på ett bra 
sätt
 Anpassa informationen 

Upprepa budskap i olika 
sammanhang och i olika kanaler.

 Påminna
Upprepa 

Vara väldigt tydliga i 
kommunikationen
Levande intranät Återknyter kontinuerligt

“Lura” dem att ta till sig 
information med hjälp av en 
kombination av olika kanaler

Skapa förståelse och ge 
innerbörd i budskapet

Skapa förståelse för vad det 
betyder
 Inspiration

Inspirera
 Skapa en förståelse 

Skapa en betydelse av det vi 
kommunicerar

väldigt tydlig med syftet och 
bakgrundstanken i det man gör 
och inte bara slutresultatet.

 Behöver ha tydliga värderingar 
och vad dem står för

Interna strategier
 
impelenteringsplan. 

En mix av en rad olika aktiviteter 
internt Många stora kampanjer 

Sälj- och marknadsplan
 Internt styrdokument

 Energin man kan skicka ut i 
den dagliga driften 

Med hjälp av undersökningar och 
uppföljning Medarbetarundersökningar undersökningar 

Alla mäklare ska följas upp 
Åtgärda det som inte fungerar.

Nöjd-kund enkäter 
Återkopplar / vidtar åtgärder

Anpassar varumärkesarbetet lokalanpassning Anpassa varumärkesarbetet 

Inrikta sig på sådant som är 
intressant för medarbetarna.
Individuell anpassning Anpassat geografiskt

Framtaget material Framtaget material 
Ger alla förutsättning att lyckas med 
hjälp av Förtryckt material Säljstödsmaterial Intagsmaterial 

Vi på HK ska ge dem rätt 
förutsättningar och material

Genom att föregå med gott 
exempel och föesöka "leva" 
varumärket Få dem att tro på sitt bolag franchisetagarna som förebilder Inspiratonsföreläsningar 

 Starka företagskulturen hjälper 
till

Jag tycker det är väldigt mycket 
ett ledaransvar 

 Väva in dom här orden i våra 
handlingar och låta värderingar 
och kultur genomsyra hela 
organisationen.

Lägger vikt vid rekryteringen att 
dem delar våra värderingar

 Vi anställer de som vill arbeta i 
enlighet med vår värderingar

Använder oss av våra 
komminikationskanaler 

 Vi gör redan i början ett urval vilka 
som passar att jobba hos oss  

Måste man se sig själv som ett 
eget varumärke i det stora 
varumärket redan från början

Interna restriktioner Behandla alla lika
Klädkoder
Tydliga riktlinjer

Utbildning
utbildningar  som bygger på 
samma värdegrund grundutbildningen är basen 

Q 11. Hur går ni till väga för att få 
säljarna att förmedla varumärket till 
kund i enlighet med företagets 
värderingar?   

Q 9.Via vilka 
kommunikationskanaler förmedlar 
ni bilden av företagets 
varumärkesidentitet internt? 

Q 10.	  Hur	  går	  ni	  till	  väga	  för	  att	  få	  en	  
konsekvent	  syn	  på	  varumärket	  på	  alla	  
nivåer	  inom	  företaget?	  Använder	  ni	  er	  
av	  några	  speciella	  
aktiviteter/strategier?
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Få dem att förstå den faktiska 
nyttan 

Man måste bottna i det man gör 
och tro på det man gör

Det gäller att skapa en betydelse 
för alla 

Att skapa ett genuint gillande måste 
förstå nyttan med saker

Man kan sitta och tjata hur mycket 
som helst men de måste vilja det 
själva också

 Det svåra är inte bara att 
kommunicera det utan att få dem 
att förstå och få in det. Få dem ta till sig konceptet 

Timing och anpassning
Kombination av inspiration och 
pekpinnar 

Man vill inte störa fungerande 
processer, ha timing. Se att 
kontoren är individuella och allt 
passar inte alla. 

Inte trycka ut all information 
samtidigt

Att orka fortsätta upprätthålla 
informationen .

 Hålla ut och vara ihärdig, risken är 
att man inte orkar hela vägen. 

 Det gäller också att orka 
geneomföra Att hela tiden påminna  

Att få det att nå ända ut

Att det finns flera led i vår 
organisation, informationen ska 
fungera både uppifrån och ner och 
nerifrån och upp. Det är en 
utmaning att inte tappa något på 
vägen.

I och med att mäklarna inte är 
anställda av oss utan av dem så 
är det ju deras franschisetagare 
som har en stor påverkan. 

Att veta hur man ska 
kommunicera för att få dem att ta 
till sig det

Svårt att hitta rätt 
incitamentsknappar Att få det att slå igenom 

Vi har blivit bättre på att tydligöra 
vad vi står för 

Ändrat en del i kärnvärdena för att 
bli mer nogranna med konceptet

Präglar allting vi kommunicerar av 
värdeorden. 

Blivit väldigt tydligt med vad 
företaget står för Blivit tydligare vad vi står för  

Jobbar mer med HR-frågor Jobbat mycket med dem yngre 

Ledarskapet har stärkts.
Upplever att vi har blivit mycket 
proffsigare. Behålla den personal vi redan har    Mäklarna som är mer i fokus 

Teknisk utveckling
Anpassat och ändrat intranätet till 
de anställda  Intranätet Börjat jobba mer med film 

Ändrat vårt sätt att rekrytera
Vi arbetar med rekryteringen i ett 
tidigare skede 

Lägger mer vikt på 
rekryteringsprocessen då det är 
mycket svårare att rekrytera 
personal nu än förr, 
konkurrensen är mycket större.

Employeer branding
Det ska löna sig att vara kvar hos 
oss. 

Att inte ha en för hierarkisk 
organisation, arbetet  ska komma 
underifrån och inte va toppstyrt 

Se på våra medarbetare som 
medmänniskor.
Inte gå miste om stjärnskotten.  Stötta medarbetarna i arbetet

Arbeta långsiktigt Långsiktighet
Vara konsekvent och långsiktig i 
det man gör 

Vara långsiktiga och satsa på 
rätt personer. Tydliga budskap 

Stark företagskultur
Att alla i organisationen tror på sitt 
bolag Ha en förankrad kultur

Att från centralt håll tro på 
varumärket och att vi “lever” det 

Hitta rätt plats till rätt person Hitta rätt kontor till rätt person 
 Alla personer passar inte överallt så 
det är viktigt att hitta rätt.

Anpassa varumärkesarbetet efter 
behov

anpassa kommunikationen till den 
man ska  kommunicera den till

anpassa arbetet efter hur 
kontoret ser ut 

Att ha anställda med liknande 
värderingar

Att ha anställda med 
personligheten som våra 
kärnvärden 

 Att de anställda kan idenfiera 
sig med företaget.

Q 12. Vad tror du är  svårt i 
processen kring den interna 
varumärkesbyggnaden när det 
gäller att gå från ord till handling, 
d.v.s. att gå från planering till ett 
faktiskt genomförande?

Q 13.Har arbetet med det interna 
varumärket förändrats under din tid 
som anställd i företaget?

Q 14. Vad tror du är viktigt  för att 
lyckas med sitt interna 
varumärkesbyggande?


