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Sammanfattning 

Varumärken har traditionellt sett använts på konsumentmarknader för att uppnå en relation till 

konsumenterna och därmed skapa kundlojalitet. Varumärken har även blivit ett sätt att 

marknadsföra sig när kunderna är andra företag. Men konsument- och företag-till-

företagsmarknader skiljer sig till viss del, vilket även påverkar varumärkesarbetet. Denna 

uppsats fokuserar på hur ISS Sweden arbetar med sitt varumärke och hur det arbetet uppfattas 

i relationen med Bonnier Tidsskrifter AB. För att undersöka detta närmare har intervjuer 

utförts med inblandade personer på de båda företagen. Resultatet av datainsamlingen har 

sedan analyserats med hjälp av Kuhn, Alpert och Popes (2008) modell för hur en relation 

uppstår med hjälp av ett starkt varumärke. Undersökningen visade att modellens delar var 

olika relevanta, men särskilt viktigt var säljkårsrelationen som är relationen mellan 

personalen på de båda företagen. Det stämmer också överens med ISS strategi om att de 

anställda ska fungera som ambassadörer. Slutsatsen är att varumärkesarbete kan ha en 

inverkan på relationen, men att det i det här fallet är svårt att se hur strategin överförs till 

praktik.  

Nyckelord: Varumärken, varumärkeskapital, varumärkesarbete, B2B och relationer. 

Konsumenter, företag och varumärken 

Coca-Cola, Microsoft och McDonalds är kända varumärken riktade mot konsumenter och 

dessutom några av de högst värderade i världen (Interbrand, 2011). Idén om varumärken är 

allmänt accepterad inom konsumentmarknadsföring men har inte blivit lika etablerad inom 

marknadsföring som sker företag-till-företag, även kallat business-to-business- eller B2B-

marknadsföring
1
 (Mudambi, 2002). En viktig anledning är att B2B-marknader tidigare sågs 

som rationella, där företag tog beslut baserade på fullständig information. Varumärken brukar 

ses som en samling av rationella och känslomässiga egenskaper som förmedlar ett erbjudande 

till kunden (Lynch & De Chernatony, 2004). De känslomässiga aspekterna av varumärket 

betraktades därför som irrelevanta på B2B-marknader (Leek & Christodoulides, 2011). På 

dessa marknader sker affärer inte mellan företag och konsument utan mellan två företag och 

de skiljer sig mot konsumentmarknader bland annat genom att det finns färre och större 

aktörer, färre kunder och mer omfattande affärer (Lynch & De Chernatony, 2004, 2007). 

                                                           
1
 Företag-till-företags-marknadsföring kallas på engelska för Business-to-Business marketing och förkortas till 

B2B marketing. Vi har därför valt att i fortsättningen av uppsatsen benämna detta som B2B, B2B-
marknadsföring, B2B-relationer eller B2B-marknader. Med detta syftar vi på marknadsföring, relationer eller 
marknader där företag är både leverantörer och kunder. 
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IBM, Cisco och Oracle är alla tre verksamma på B2B-marknader och deras varumärken är 

också några av de högst värderade i världen (Interbrand, 2011). Det ger en uppfattning om att 

varumärkesarbete
2
 på B2B-marknader är minst lika viktigt som på konsumentmarknader 

(Kotler & Pfoertsch, 2007). Keller (2001) menar att varumärket syftar till att skapa en relation 

som leder till lojala kunder och Kuhn, Alpert och Pope (2008) har undersökt hur detta yttrar 

sig på B2B-marknader. De menar att det finns vissa skillnader mellan marknaderna men att 

målet även när det gäller B2B är att uppnå en relation. Om den kan uppnås genom 

varumärkesarbete finns det enligt Leek och Christodoulides (2011) många fördelar både för 

det säljande och köpande företaget. De menar bland annat att varumärkesarbetet kan ha en 

positiv inverkan på en produkt eller tjänsts upplevda kvalitet, att ett högre pris kan begäras, att 

kundnöjdheten och lojaliteten ökar och att den upplevda risken och osäkerheten för kunden 

minskar. Leek och Christodoulides (2011) nämner också vissa nackdelar som att det saknas 

forskning på området, att det kräver långsiktiga investeringar som inte garanterar avkastning 

och att det är svårt att se en direkt koppling mellan varumärkesarbete och ökad lönsamhet. 

Aaker (1991) menar också att i vissa typer av företag kan det vara svårt att arbeta med 

varumärken.  

ISS Sweden
3
 är ett exempel på ett tjänsteföretag som verkar på en B2B-marknad. Sedan 2008 

har företaget genomgått en förändring när det gäller varumärkesarbetet. Målet var att bli mer 

konsekventa i vad varumärket står för och hur det praktiska varumärkesarbetet ska fungera. 

Det resulterade i att företagets alla tjänstevarumärken samlades under företagsvarumärket ISS 

och samtidigt integrerades den interna och externa kommunikationavdelningen i en stab. 

Företaget beskriver på sin hemsida att det är Sveriges största tjänsteföretag inom outsourcing 

och några exempel på tjänster de levererar är städning, mat och reception. Koncernen ISS har 

verksamhet i mer än femtio länder runt om i världen och i Sverige har företaget cirka 12 000 

anställda med en omsättning på fem miljarder kronor år 2010. En av ISS kunder är Bonnier 

Tidsskrifter AB
4
 som har två kontorshus i centrala Stockholm. Bonnier köper ett paket av 

tjänster från ISS och har varit kunder de senaste sex åren. Genom att ISS utför tjänsterna i 

egen regi kan de säkerställa kvalitet, vara kostnadseffektiva och arbeta flexibelt utifrån 

Bonniers önskemål. Detta leder i förlängningen till ett närmare samarbete mellan företagen. 

                                                           
2
 Med varumärkesarbete menar vi på det engelska begreppet branding som både kan syfta på varumärket i sig 

men också den process som arbetet med varumärket innebär. 
3
 ISS Sweden kommer hädanefter att benämnas som ISS. 

4
 Bonnier Tidsskrifter AB kommer hädanefter att benämnas som Bonnier. 
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Susan Mudambi (2002) anser att varumärkesarbete är viktigare inom B2B-marknadsföring än 

vad man tidigare trott men också att det är olika viktigt för olika företag, olika kunder och i 

olika situationer. Kuhn, Alpert och Pope (2008) har konstruerat en modell
5
 för att analysera 

hur ett starkt varumärke byggs upp. De menar att anledningen till att bygga ett starkt 

varumärke är att skapa en relation mellan leverantör och kund och därmed uppnå någon form 

av ömsesidig lojalitet mellan parterna. Riley och de Chernatony (2000) menar att det också 

uppmuntrar kunden att engagera sig i en långvarig relation med företaget. Då finns också 

förutsättningarna för att både det säljande och det köpande företaget ska kunna ta del av de 

fördelar som Leek och Christodoulides (2011) talar om att varumärkesarbetet kan föra med 

sig. Dunn och Davis (2004) menar att varumärket är ett ogripbart koncept som lätt blir 

förbisätt eller missförstått. Problemet är hur det strategiska arbetet med företagets varumärke 

och dess värderingar kan översättas till ett praktiskt sätt att arbeta i den dagliga verksamheten. 

Uppsatsens frågeställning lyder därför: Hur uppfattas ISS strategiska varumärkesarbete i 

relationen mellan dem och Bonnier? Målet är att genom intervjuer få en bild av hur 

varumärkesarbetet ser ut hos leverantören ISS och hur det uppfattas av kunden Bonnier. 

Genom att undersöka detta kan varumärkets inverkan på den befintliga relationen, analyseras 

med hjälp av teori som presenteras i uppsatsen. 

Tjänster och varumärken som en del i relationer 

Marknadsföring av tjänster skiljer sig på många sätt från marknadsföring av produkter. En 

författare som behandlat detta är Grönroos (2007). Han beskriver att tjänster är något som är 

ogripbart, heterogent, där konsumtion och produktion är besvärligt att separera och som inte 

är möjligt att lagerföra. Fysiska produkter kan förproduceras i en fabrik medan tjänster 

produceras i en process tillsammans med kunden. Delar av tjänsten kan utföras före 

produktionen men för att tjänstens uppfattade kvalitet ska vara hög är det direkt avgörande att 

kunden integreras samt att större delen av processen utförs i kundens närvaro. I traditionell 

produktmarknadsföring är produkten kärnan som alla marknadsföringsaktiviteter kretsar 

kring. Men när det inte finns en sådan produkt, blir marknadsföringen annorlunda eftersom 

det är en process som inte kan inledas förrän konsumenten eller användaren deltar. Grönroos 

(1994) menar att forskningen allt mer har kommit att handla om kunden och vad den 

efterfrågar. Payne & Frow (2005) anser att forskningen kring B2B-marknadsföring på senare 

tid har inriktats mer på relationen mellan leverantör och kund, på så sätt har den blivit mer lik 

                                                           
5
 Modellen är en reviderad version utifrån Kellers (2001) Consumer Based Brand Equity model som 

koncentrerar sig på konsumentmarknaden.  
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konsumentmarknadsföringen. Därmed har begrepp som relationsmarknadsföring
6
 och CRM

7
 

växt fram och blivit centrala. Relationsmarknadsföring omfattar alla aktiviteter som är 

menade att etablera, utveckla och upprätthålla relationsmässiga utbyten mellan olika parter 

(Morgan & Hunt, 1994). CRM handlar om hur konsumentrelationer hanteras och innebär ofta 

att någon typ av teknisk lösning används i relationen (Payne & Frow, 2005). Båda dessa 

begrepp berör alltså relationen mellan affärsparter och hur den kan hanteras och stärkas. 

Håkansson och Snehota (1995, s. 20-21) beskriver att karaktäristiska drag i relationer mellan 

företag präglas av kontinuitet, komplexitet, symmetri och att de är informella. De menar att 

flertalet aktiviteter äger rum efter att avtalet har signerats, exempelvis kontinuerliga 

uppföljningsmöten. Relationerna är tvåsidiga med en relativt bred kontaktyta och Håkansson 

och Snehota (1995) menar att oftast förekommer direktkontakt mellan minst fem personer på 

varje sida av en relation. De menar också att relationerna kan utvecklas till att bli relativt 

informella för att lösa de unika problem som uppstår.  

Enligt Riley och De Chernatony (2000) finns det likheter mellan relationsmarknadsföring och 

varumärken eftersom båda används för att förenkla val, garantera kvalitet och minska risk. 

Forskarna menar att ett känt varumärke underlättar valet i en köpsituation med flera 

möjligheter. Varumärket kan också garantera kvalitet genom att kunden har bra erfarenheter 

av det sedan tidigare. Risk kan enligt Mudambi (2002) definieras som uppfattningen av de 

negativa konsekvenserna med att genomföra ett köp, från både den enskilde individens och 

organisationens synpunkt. Genom att köpa ledande varumärken från väl ansedda företag kan 

man minska den upplevda risken. Enligt Riley och De Chernatony (2000) menar att 

varumärken kan fungera som stödjepunkter i relationer både när det gäller tjänster och 

produkter. Riley och De Chernatony (2000) beskriver att när det gäller tjänsteföretag kan 

varumärket ses som en process som fokuserar på det interna förhållandet mellan företaget och 

dess anställda, som sedan återspeglas i relationen eller mötet mellan tjänsteföretaget och 

kunden. De säger att när tjänsten levereras på det sätt som varumärket utlovar uppmuntras 

kunden att engagera sig i en långvarig relation med företaget. För att förstå den relation som 

Riley och De Chernatony (2000) talar om är det viktigt att förstå vad ett varumärke är och 

många forskare har försökt definiera begreppet. Enligt Aaker (1991) kan varumärket inom 

konsumentmarknadsföringen ses som ett urskiljt namn och/ eller en symbol, så som logotyp, 

trademark, eller design på omslag. Intentionen är att identifiera en produkt framställd av 

                                                           
6
 Relationsmarkandsföring syftar till begreppet Relationship Marketing 

7
 CRM står för Customer Relationship Management 
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säljare för att differentiera produkten från resterande konkurrens på marknaden. Iden bakom 

handlar om att rikta fokus från själva varan till varumärket och därmed minska prisets 

påverkan i kundens beslut. Dunn och Davis (2004) anser att varumärket är mer än de 

representationer som Aaker talar om. De anser att varumärket även är en uppsättning 

förväntningar och associationer som framkallas av erfarenheten av ett företag, en tjänst eller 

en produkt. Varumärket byggs upp av kundens hela upplevelse av företaget och dess 

produkter eller tjänster, inte bara marknadsföringen. Keller och Lehmann (2006) menar att 

varumärket identifierar och särskiljer företagets erbjudanden till kunder eller andra aktörer. 

Dunn och Davis (2004) skriver också att varumärkesbyggande måste börja hos företagets 

ledning. Ledningen är direkt ansvariga för att varumärket blir integrerat i företagets 

övergripande strategi och att samtliga anställda känner ett ansvar för varumärket. Lynch och 

De Chernatony (2004) säger att personalen måste utbildas för att förstå och kommunicera 

varumärkets egenskaper på rätt sätt. Företaget måste förstå hur varumärket berör olika 

intressenter och på vilket sätt de effektivt och konsekvent bör hantera det, genom 

interaktionens alla delar (Dunn & Davis, 2004).  Robert och Merriless (2007) säger också att 

en av företagets viktigaste uppgifter är att identifiera uppfattad varumärkesattityd hos sina 

kunder. Attityden är avgörande speciellt i samband med förnyelse av kontrakt inom 

tjänstesektorn. Återkommande kunder ses som det mest lönsamma för företag och den bästa 

strategin för att uppnå detta är enligt Robert och Merrilees (2007) studie, genom starka 

varumärken.  

En modell för ett starkt B2B-varumärke 

Keller (2001) menar att starka varumärken har många potentiella fördelar för företag. För att 

kunna ta del av fördelarna menar han att de måste fråga sig vad som gör ett varumärke starkt. 

Inom B2B-marknadsföring har varumärkeskapital kommit att bli ett av de viktigaste 

forskningsområdena inom varumärkesarbete (Ohnemus, 2009). En definition av 

varumärkeskapital som har blivit central är Aakers (1991) som säger att det är ”en samling 

tillgångar och skulder kopplade till ett varumärke, till namnet och symbolen, som adderas 

eller subtraheras ifrån värdet produkten ger ett företag eller till företagets kunder”. Keller 

(2001) har använts sig av teori kring varumärkeskapital för att förklara hur ett starkt 

varumärke utformas. Han har även konstruerat en modell som kan användas för att undersöka 

det empiriskt på konsumentmarknader. Kuhn, Alpert och Pope (2008) har prövat om 

modellen går att använda även i ett B2B-sammanhang genom två empiriska studier. De fann 

att modellen hade begränsningar och skapade en reviderad version som finns återgiven i figur 
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ett. En viktig skillnad de fann jämfört med konsumentmarknaden var att inom B2B-

marknadsföring är fokus större på företagsvarumärket än på individuella produkt- eller 

tjänstevarumärken. De fann också att de anställdas roll i kontakten med kunderna var 

viktigare än känslor kopplade till varumärket.  

Kuhn, Alpert och Popes (2008) reviderade modell består av två delar, som figur ett visar 

nedan. Till höger i modellen finns en stapel med fyra nivåer sammankopplade av en 

uppåtriktad pil. Pilen skall illustrera att målet är att nå den fjärde nivån Relation. Den vänstra 

delen av modellen består av en pyramid där varje nivå i stapeln motsvaras av en eller två 

byggstenar. Den läses av med start från uppmärksamhet på företagsvarumärket och fortsätter 

sedan mot pyramidens topp, partnerskapslösningar. Författarna menar att varje steg måste 

uppfyllas för att kunna ta sig till nästa nivå. Pyramiden fungerar som en utveckling av de fyra 

nivåerna och är mer detaljerad. Modellen utgör en grund för hur ett starkt varumärke inom 

B2B-marknadsföring skall byggas och ger därmed också en förståelse vilka delar som måste 

finnas för att Relationer som skall uppstås. Figurens samtliga delar förklaras närmare efter 

figuren. 

  

Figur 1 - Kuhn, Alpert och Pope (2008) 

Den första nivån Identitet handlar om att kunderna måste känna till varumärket, exempelvis 

genom varumärkets namn och logotyp. På denna nivå finns byggstenen Uppmärksamhet på 

företagsvarumärket som handlar om att göra varumärket utmärkande och att skapa en 

medvetenhet (Kuhn, Alpert, & Pope, 2008). Keller (2001) menar att kunderna först måste 

känna till varumärket för att kunna ta ställning till det.  
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Kuhn, Alpert och Pope (2008) placerar Prestanda och Rykte på den andra nivån som är 

Mening. Mening innebär hur väl förankrat varumärkets är i kundernas medvetande, så som att 

kunden kan namnge dess olika attribut. Prestanda är hur väl en produkt eller tjänst uppfyller 

kundens funktionella behov och hur dess egenskaper fungerar. Prestandan påverkas även av 

varumärkets tillförlitlighet, tjänsteeffektivitet i företaget, kundens uppfattning om stil och 

design, samt hur relevant prissättningen är. Rykte är hur företagsvarumärket uppfattas.  Det 

handlar om användarprofiler, det vill säga vem eller vilka produkten eller tjänsten riktar sig 

till. Köp- och användningssituationer är också viktiga för hur kunden uppfattar varumärket. 

Det beror på att produkten eller tjänsten som varumärket är kopplat till är mer relevant ju fler 

situationer kunderna kan tänka sig att köpa eller använda den i. Varumärket kan hjälpa till att 

associera produkten eller tjänsten med fler sådana situationer. Ytterligare en sak som påverkar 

ryktet är trovärdighet. Om kunden känner tilltro till företaget är den mer villig att köpa det 

företaget säljer.  

Den tredje nivån Respons innehåller byggstenarna Bedömning och Säljkårsrelationer. 

Respons handlar om att framkalla rätt gensvar från kunden och om kunden är villig att ingå ett 

köp. Bedömning är kundens åsikt om varumärket utifrån upplevd Prestanda och Rykte. 

Kundens uppfattning av varumärkets kvalité, pålitlighet, trovärdighet, relevans och hur unikt 

och överlägset varumärket är, påverkar hur de bedömer det. Byggstenen Säljkårsrelationer 

består enligt Kuhn, Alpert och Pope (2008) av säljarnas inverkan på besluten och kontakten 

mellan representanter hos säljande och köpande företag. Författarna menar att 

företagsrepresentanter spelar en viktig roll för att bygga ett starkt varumärke. Företagets 

representanter förmedlar varumärket både genom kommunikation och i utförandet av affären 

med kunden. 

Det sista steget Relation innebär att kundlojalitet uppnås, kunden gör återkommande köp och 

kan se sig själv som ambassadörer för varumärket. Byggstenen Partnerskapslösningar 

fokuserar på alla de olika typer av lösningar som kan uppstå mellan två företag istället för den 

typ av kundlojalitet som eftersträvas på konsumentmarknaden.  På B2B-marknader är lojalitet 

också viktigt men jämfört med konsumentmarknaden handlar det mer om att båda parterna i 

avtalet är aktiva och att en ömsesidig lojalitet finns. 

Trots att modellen har reviderats av Kuhn, Alpert och Pope (2008) är det viktigt att ta hänsyn 

till vissa aspekter. Dels om det är en befintlig relation eller om en ny ska påbörjas. Är det en 

ny relation är det även viktigt att tänka på om kunden har varit i kontakt med leverantören 



8 
 

tidigare eller inte. Det beror på att det påverkar hur nivåerna i modellen ska tolkas. I en 

befintlig relation har kunden redan uppmärksammat leverantören och den första nivån har 

därmed uppnåtts. För samma typ av kund är det svårt att separera nivå två och tre. Prestandan 

och ryktet är svåra att skilja från bedömningen av dem. Dessutom bör det noteras att Kuhn, 

Alpert och Pope (2008) gjorde sin studie på företag som säljer produkter och inte tjänster. 

Uppsatsen utformning 

Uppsatsens utformning bygger på teori kring varumärkesbyggande inom B2B-

marknadsföring. Många författare menar att det saknas forskning inom detta område (Leek & 

Christodoulides, 2011). Det blev utgångspunkten som ledde till att undersöka varumärken i ett 

praktiskt sammanhang. Valet föll då på relationen mellan två företag och hur den säljande 

partens varumärkesarbete uppfattas. Den frågeställning som presenteras tidigare i uppsatsen är 

av en undersökande karaktär. Både Jacobsen (2002, s. 145) och Bryman (2011, s. 74) menar 

att det då är fördelaktigt att använda kvalitativ datainsamling av ett fåtal studieobjekt eftersom 

målet är att göra en detaljerad granskning av en situation. Det empiriska materialet består av 

semistrukturerade intervjuer med studieobjekten och intervjuerna bidrar till en mångsidig bild 

av relationen. De tre respondenter som valdes ut är kommunikationsdirektören på ISS, en 

affärsutvecklare på ISS och kravställaren hos kunden Bonnier. Valet föll på tre respondenter 

på grund av att studiens syfte är att ta reda på hur det strategiska arbetet uppfattas i det 

praktiska utförandet. Kommunikationsdirektören är en del av ledningsgruppen som ansvarar 

för det strategiska arbetet. Affärsutvecklaren representerar ett annat perspektiv av 

varumärkesarbetet eftersom han arbetar närmare kund. Kravställaren hjälper till att förstå hur 

kunden Bonnier uppfattar strategierna. Enligt Jacobsen (2002, s. 200) finns det risker med att 

låta urvalet omfattas av betydligt fler, bland annat att det resulterar i ett snett urval. Han 

menar att det lilla antalet är en förutsättning för att kunna gå på djupet.  

Val av företag  

ISS valdes ut för studien på grund av att det är ett stort företag som är del av en 

multiinternationell koncern. ISS kundbas utgörs av andra företag. Företaget har 12000 

anställda och omsatte 2010 cirka fem miljarder kronor. Leek och Christodoulides (2011)  

menar att även om det behövs mer forskning inom området kan det mycket väl vara så att små 

företag använder sig mer av ansikte-till-ansikterelationer än varumärken. I större företag 

förekommer också ansikte-till-ansikterelationer men varumärkesarbetet är mer omfattande. 

Större företag förväntas även ha mer resurser för långsiktiga satsningar. Aaker (1991) menar 
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att varumärkesarbete kräver att företaget gör en långsiktig satsning för att det ska bli 

framgångsrikt. ISS valdes också för att en av författarna arbetar som timanställd på ISS kontor 

i Uppsala. Det låg till grund för att ISS ställde upp på att delta i studien. Hennes anställning 

kan påverka studien på olika sätt. Exempelvis genom att respondenterna undviker 

samtalsämnen som kan uppfattas som negativa för ISS eller att hennes erfarenhet av ISS kan 

komma att färga undersökningen. Bryman (2008, s. 52) resonerar kring konformitet, det vill 

säga huruvida författaren kan kontrollera sina värderingar så att de inte påverkar 

undersökningen. Medförfattarens uppfattning kan visserligen vara färgad men hon är enbart 

timanställd och arbetar sporadiskt. De gånger hon arbetar är det dessutom på ett annat kontor, 

beläget på annan ort, med andra arbetsuppgifter och inom ett annat verksamhetsområde än det 

som studien fokuserar på. Hon har heller aldrig kommit i kontakt med respondenterna innan 

undersökningen och därmed inte etablerat en relation med dem.  För att ytterligare minska 

medförfattarens påverkan har all genomgång av det empiriska materialet gjorts var för sig och 

sedan kontrollerats av den andre uppsatsförfattaren. 

Val av intervjuobjekt 

För att besvara uppsatsens frågeställning lämpar sig en bred bild av problemet. Det kan 

uppnås genom att se saken ur två perspektiv. Det första är det interna perspektivet där ISS får 

ge sin bild av varumärket och hur företaget kopplar det till verksamheten. Representanter från 

ledningen och säljavdelningen står för det interna perspektivet. Det andra perspektivet blir då 

hur kunden uppfattar kommunikationen från ISS och hur den ser på relationen mellan dem 

och ISS. Det externa perspektivet baseras på hur kunden Bonnier uppfattar ISS och relationen 

dem emellan.  

Första kontakt initierades med medförfattarens enhetschef, Christina Swedin-Syse på hennes 

kontor. Därefter pratade hon per telefon med Human Resource–ansvarig på huvudkontoret i 

Stockholm, Pernilla Eriksson. HR-ansvarig delgavs övergripande information via e-post om 

uppsatsens huvudområde, antal studieobjekt och tidsram. Efter detta kontaktade hon 

kommunikationsdirektören och valde sedan ut en kund som passade uppsatsens syfte och en 

affärsutvecklare som ansvarar för kunder inom samma segment. Jacobsen (2002, s. 199) 

menar att det kan vara svårt att lokalisera respondenter som har tillgång till relevant 

information. Då HR-ansvarig fick ta del av uppsatsens problembakgrund och forskningsfråga 

i förväg underlättade det hennes sökning av lämpliga respondenter. Tre respondenter valdes ut 

för undersökningen. Den första var kommunikationsdirektören Christer Ekelund som är direkt 

ansvarig för ISS marknadsföring. Den andra var Fredrik Flodin som är en affärsutvecklare för 
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ISS. Han har hand om stora kunder som köper tjänster för mer än fem miljoner kronor per år.  

Den sista är kravställaren Anna Tornborg hos Bonnier, vilket är en stor kund till ISS. 

Kravställaren ansvarar för samarbetet mellan Bonniers personal och arbetsgruppen från ISS. I 

fortsättningen hänvisas inte till respondenternas namn utan till deras titlar eftersom de som 

privatpersoner inte är intressanta för undersökningen, utan endast deras kompetens kopplat till 

yrkesrollen. Det skulle kunna finnas reservationer kring valet av relation och respondenter 

eftersom valen utfördes av HR-ansvarig och inte av uppsatsens författare. Det kan ge 

konsekvenser som att ISS selekterar bort missnöjd personal eller mindre framgångsrika 

affärsrelationer. Valet av en god relation behöver dock inte vara en nackdel. Till exempel kan 

en missnöjd kund vara mindre benägen att ställa upp på intervju. I en mindre framgångsrik 

relation är det också svårare att analysera det strategiska varumärkesarbetet utifrån den 

teoretiska modellen, då målet med den är att nå en god relation. Det beror på att alla nivåer i 

modellen möjligen inte uppfylls. 

Intervjuernas utformning 

Semistrukturerade intervjuer valdes som arbetssätt på grund av att målet med studien var att 

återge en mångsidig bild, det vill säga de enskilda studieobjektens personliga tolkning av 

fenomenet (Jacobsen, 2002, s. 161). Jacobsen menar att informationen kan erhållas på två sätt, 

varav det ena är genom direkt stimuli från forskaren och det andra genom att respondenten 

spontant delger informationen. Semistrukturerade intervjuer motsvaras av det senare sättet 

som Jacobsen (2002, s. 262) anser har större giltighet. Det beror på att stimuli från forskaren 

oftast fungerar ledande och med det första sättet får forskaren då de svar han frågar efter. 

Jacobsen (2002, s. 161) menar också att det är mer fördelaktigt att genomföra ett givande och 

öppet samtal vid besöksintervjuer än till exempel via telefon. Genom besöken kunde ett 

givande och öppet samtal mellan författarna och respondenterna genomföras, samtidigt som 

det var möjligt att observera respondenternas uttryck och kroppsspråk. Bryman (2011, s. 210) 

menar även att det är svårt att säkerställa att rätt person tillfrågas om intervjun sker över 

telefon. Ett par dagar innan intervjuerna hölls, skickades information via e-post till samtliga 

respondenter. Informationen var en sammanfattning av intervjufrågorna, det vill säga en 

intervjuhandledning där målet var att göra dem förbereda på vad som skulle diskuteras och 

därigenom skapa en god grund för en vid dialog. Jacobsen (2002, s.164) menar att 

intervjuhandledningen hjälper till att säkerställa att de viktiga ämnena belyses under 

intervjuerna. Eftersom respondenterna fick tillgång till handledningen var de förberedda och 

införstådda i ämnet. Bryman (2011, s. 212) säger att respondenterna måste ges en trovärdig 
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anledning till varför de ska delta för att motivera dem. Vid intervjuerna deltog båda 

uppsatsförfattarna men en intog varje gång en passiv roll för att underlätta dialogen mellan 

den som intervjuade och respondenten. Bryman (2011, s. 208) anser att också att inget tillförs 

av att flera intervjuar. Intervjun med kommunikationsdirektören pågick under 60 minuter 

medan de andra två pågick under 45 minuter vardera. Enligt Jacobsen (2002, s.167) bör 

tidsramen för intervjuer variera mellan en och en och en halvtimme, för att de ska vara 

givande. Kommunikationsdirektörens 60 minuter uppfyller Jacobsen (2002, s.167) 

tidsangivelse men det berodde på att han även berättade om bakgrunden till dagens situation. 

Även om de två andra intervjuerna var kortare följdes intervjuhandledningen och 

respondenterna svarade på samtliga områden. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

funktionen ”röstmemo”
8
 på mobiltelefonen samtidigt som anteckningar gjordes fortlöpande. 

Inspelningen av intervjuerna var nödvändig för att en del i studien handlar om att fånga 

nyanserna i respondenternas uppfattning av varumärket och relationen (Jacobsen, 2002 s.166). 

Respondenterna intervjuades en gång vardera eftersom avsikten med studien är att undersöka 

respondenternas uppfattning. Hade avsikten istället varit att fånga en enskild persons 

betraktelse anser Jacobsen (2002, s.167.) att det då borde utföras flertalet intervjuer med 

samma person. Vidare menar Jacobsen (2002, s.160) att besöksintervjuer ger stora mängder 

data i form av anteckningar och bandupptagning. Enligt honom blir det då svårt att få en 

överblick över informationen men eftersom intervjufrågorna
9
 utformades i egenskap av 

teorimodellen, begränsades undersökningsområdet. En sådan för-strukturering betyder enligt 

Jacobsen (2002, s.160) att datainsamlingen inte blir sluten utan snarare att vissa aspekter sätts 

i fokus. Han menar att det därför går att upprätthålla en hög grad av öppenhet i 

undersökningen. Transkriberingen skedde kort efter att intervjuerna utfördes. Den delades upp 

mellan författarna och därefter lästes intervjumaterialet igenom flertalet gånger för att 

säkerställa att den motsvarade inspelningen. Varje intervju sammanställdes och bearbetades 

för sig. Svaren kategoriserades sedan utifrån den teoretiska modellen. Detta gjordes för att 

säkerställa tolkningen av det inspelade materialet som sedan har använts till studiens 

empiridel. 

Intervjuerna med Kommunikationsdirektören och Affärsutvecklaren ägde rum på ISS 

huvudkontor intill Liljeholmskajen, Stockholm. Kunden intervjuades på Bonnier huvudkontor 

på Sveavägen i centrala Stockholm. Jacobsen (2002, s.164) skiljer mellan naturlig miljö och 

                                                           
8
 Röstmemo är funktion kopplat till en app i mobiltelefonen iPhone.  

9
 Mer om intervjuvfrågor finns att tillgå längre fram i metodavsnittet 
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konstlad miljö och hur intervjumiljön påverkar respondenternas svar. I denna studie 

intervjuades respondenterna i sina naturliga miljöer, för att undvika att konstlade miljöer ger 

konstlade svar från respondenterna. Men det finns även konsekvenser med naturlig miljö, 

respondenterna kan påverkas av att kolleger lyssnar till intervjun eller att till exempel kunder 

är i behov av deras uppmärksamhet. Eftersom att intervjuerna utfördes i enskilda 

konferensrum samt att mötena var avtalade till en viss tidpunkt, hade respondenterna 

möjlighet att planera in dem så att intervjuerna inte störde det vanliga arbetet.  

Del två fungerade även som följdfrågor eftersom de ställdes utifrån hur respondenten svarade 

på del 1. Hur de två delarna av frågor har använts vid de tre intervjutillfällena skiljer sig också 

beroende på respondentens roll. I intervjun med kommunikationsdirektören var frågorna 

övergripande och på ett strategiskt plan. När affärsutvecklaren intervjuades vinklades frågorna 

mer mot hur det ser ut i praktiken. De fokuserade mindre på begreppet varumärke och mer på 

relationen till kunden och hur strategier används i praktiken. I intervjun med kravställaren på 

Bonnier var målet att få en bild av kundens uppfattning av ISS, de levererade tjänsterna och 

relationen. Dessa intervjufrågor sattes sedan samman till intervjumallar som återfinns i bilaga 

ett. Intervjumallarna fungerade som en riktlinje på vilka områden respondenten skulle 

tillfrågas om. Första delen av intervjumallen representerar stapeln och den andra delen för att 

se till att alla områden täcktes. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade berättade 

respondenten fritt och därmed följdes inte intervjumallen från första till sista fråga. Istället 

fokuserades följdfrågor till de områden som respondenten inte självmant berättade om. Därtill 

anpassades frågorna i intervjumallarna även utifrån respondenternas respektive roller. Till 

exempel fick frågan om identitet ställd till ISS, följande utseende; Berätta allmänt om vilken 

typ av företag ISS är? Samma fråga till Bonniers representant formulerades på följande sätt; 

Beskriv vad ISS är för er?  

Operationalisering av den teoretiska modellen 

Analysen av det empiriska materialet har utgått ifrån Kuhn, Alpert och Popes (2008) modell 

som återfinns i figur ett. Den högra delen av figuren är en stapel bestående av begreppen 

identitet, mening, respons och relationer. Pyramiden som är den vänstra delen i samma modell 

är en mer detaljerad konstruktion av stapeln. Pyramiden skulle fungera som grund till 

analysen av det material som blev resultatet av den empiriska studien. Genom att låta 

pyramidens olika delar motsvara det som respondenterna berättar skulle likheter och 

skillnader gentemot den teoretiska modellen sedan kunna belysas. 
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Stapelns första nivå identitet motsvaras i pyramiden av byggstenen Uppmärksamhet på 

företagsvarumärket. I den skulle material placeras in som hade med vad respondenterna och 

andra vet om ISS som företag. Exempelvis skulle det kunna röra hur kunden har kommit i 

kontakt med ISS som företag och som varumärke, det vill säga hur stort och välkänt företaget 

är. Från ISS perspektiv handlar det om hur företaget har arbetat för att synas och nå ut både 

till befintliga och potentiella kunder. 

Den andra nivån i stapeln innefattar mening och i pyramiden står den för byggstenarna 

prestanda och rykte. Prestanda är enligt Kuhn, Alpert och Pope (2008) hur väl en produkt 

eller tjänst uppfyller kundens funktionella behov. Här skulle material som rörde tjänsternas 

egenskaper och funktionella egenskaper placeras in. Ord som kan vara aktuella är exempelvis 

flexibilitet, kvalitet, kostnad och pris. Det skulle handla om hur väl tjänsternas utförande 

motsvarade det utlovade resultatet i kontraktet eller hur relevant det pris som ISS debiterar 

Bonnier är. Rykte handlar om vilken bild kunder och andra intressenter har av ISS och dess 

tjänster. Det material som skulle placeras in under denna byggsten är sådant som rör den bild 

som finns av företaget från Bonniers sida och hur ISS arbetar för att påverka den bilden. Ett 

exempel kan vara hur ISS skiljer sig från sina konkurrenter, som skillnader i leveranskvalitet 

eller tjänsteutbud.  

Tredje delen av stapeln är respons och under denna del finns byggstenarna bedömning och 

säljkårsrelationer. Bedömning är den samlade uppfattningen av ISS tjänsters prestanda och 

av företagets rykte. Material som skulle kunna placeras in här var sådant som rörde Bonniers 

uppfattning av vad som var bra och dåligt, exempelvis om de levererade tjänsterna 

tillfredställde de behov som Bonnier hade. Det skulle också även kunna vara ISS arbete för att 

påverka Bonniers uppfattning. Byggstenen säljkårsrelationer skulle motsvara material som 

rörde ISS och Bonniers medarbetares påverkan på relationen mellan företagen. Exempelvis 

skulle det kunna röra ISS personals påverkan på tjänsteutförandet eftersom tjänster levereras 

av och i möte med andra människor. Det skulle också röra den uppfattning Bonniers personal 

har av relationen.  

Stapelns sista del är relationen och byggstenen partnerskapslösningar rör den relation ISS 

och Bonnier etablerat. Här skulle material om respondenternas åsikter av relationen placeras 

in. Exempelvis skulle det kunna röra vilken typ av relation som finns, hur långvarig den är 

eller hur många som är inblandande på respektive sida samt hur ofta de kommer i kontakt. 
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Men det skulle även kunna handla om vilka lösningar de utvecklat i samförstånd med 

varandra, så som speciella rutiner, arbetssätt som upplevs fördelaktiga just för deras relation.  

Tjänsteföretaget ISS  

ISS är ett tjänsteföretag som bland annat levererar tjänster inom Mat & Dryck, Städtjänster, 

Kontorstjänster, Fastighetstjänster och Facility Management. Företaget beskriver att ”ISS 

olika tjänster levereras enskilt som singeltjänster eller som integrerade multilösningar där 

kundens olika tjänstebehov samlas till en helhet”. Det är just de integrerade multilösningarna 

som kallas för Facility Management och de är en form av paketlösningar där ISS hjälper 

kunderna med en mängd efterfrågade tjänster. Motivet är att nå synergieffekter genom att 

leverera paket istället för individuella tjänster och på så sätt sänka kostnader och öka 

kvaliteten för kunderna. Företaget beskriver själva att de är Sveriges största tjänsteföretag för 

outsourcing och de största konkurrenterna är Sodexho, Core och Addici. Konkurrenterna är 

alla relativt lika ISS och företaget skiljer sig främst i leveransen av tjänster eftersom en stor 

del av dem levereras i egen regi. Företaget utmärker sig också genom en hög leveranssäkerhet 

till kund. Företagets affärsidé är att "ISS medarbetare driver, förbättrar och samordnar 

serviceverksamheter i näringsliv och samhälle" Affärsidén präglas av fyra värderingar som 

ISS medarbetare skall jobba utifrån och de är ärlighet, entreprenörskap, ansvar och kvalitet. 

Dessa värderingar ska genomsyra verksamheten och fungera som interna riktlinjer för de 

anställda. Företaget är en del av den internationella ISS-gruppen ISS A/S som har cirka 525 

000 anställda runt om i världen och finns i över 50 länder. I Sverige har företaget cirka 12 000 

anställda och omsatte 2010 fem miljarder kronor. ISS har många kunder och en av dem är 

Bonnier. Företaget har två kontorshus i centrala Stockholm där ISS genom en Facility 

Management-lösning sköter städtjänster, telefonväxel och en budcentral. Förutom dessa 

tjänster hjälper ISS även till med mycket annat hos Bonnier, även sådant som faller utanför de 

tre större tjänsteområdena. Det handlar om att de tar hand om allt från påfyllning av 

kontorsmaterial till att flytta hela redaktioner i de två kontorshusen. Tjänsteleveransen hos 

Bonnier stöds av ett ärendehanteringssystem som de har implementerat på ISS uppmaning. I 

systemet lägger Bonniers anställda själva in order på uppgifter som behöver utföras av ISS. 

Samtidigt sammanställer systemet också statistik över leveransen som sedan förenklar genom 

att ISS kan planera sitt arbete på förhand och exempelvis fylla på kontorsmaterial innan det 

tar slut. De som utför tjänsterna är ISS egen personal och på plats hos Bonnier finns det en 

permanent grupp av medarbetare som växlar mellan de olika arbetsuppgifterna och även de 
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två kontorshusen. Genom att göra det känner alla till samtliga uppgifter och extrapersonal 

behöver sällan tas in vid sjukdom eller ledighet. 

Varumärkesarbete ur ISS perspektiv 

Kommunikationsdirektören Christer Ekelund berättar att ISS sedan 2008 har genomgått en 

resa när det gäller företagets kommunikation och varumärke. Anledningen var att det inte 

fanns någon konsekvent eller sammanhängande strategi för detta arbete. Ett antal åtgärder har 

gjorts och det första var att ledningen började arbeta med de värderingar som idag präglar 

affärsidén. De fick fungera som grund i varumärkesarbetet och i kontakten med företagets 

kunder. ISS målsättning är att skapa värde för sina ägare och det sker genom att skapa värde 

för kunderna. Resultatet blev MIA-värdena vilka är Mötet, Initiativet och Ansvaret som 

kommunikationsdirektören beskriver på följande sätt. I Mötet med andra människor sker ISS 

leverans. Initiativet är det som skiljer ISS från andra leverantörer, hur väl ledningen kan få 

medarbetarna att göra det där lilla extra. Ansvaret handlar om att ISS är störst i Sverige och 

”då ska vi också uppträda som att vi är störst”. Det viktigaste att komma ihåg är alltså att 

människan står i centrum, både som mottagare och som medel för att genomföra leveransen. 

Kommunikationsdirektören menar samtidigt att kunderna inte kommer säga att ISS 

varumärke är MIA-värdena om de blir tillfrågade, utan att det snarare handlar om att de ska 

förknippa ISS med människor som är framåt och proaktiva. Som ett led i arbetet med att 

förmedla en mer konsekvent bild av företaget valde ledningen även att förena intern och 

extern kommunikation i en och samma kommunikationsstab. Samtidigt ritades även den 

klassiska hierarkiska organisationskartan om till en där ISS var i fokus, omgivet av alla de 

tjänster som företaget levererar. Tidigare hade företaget en mängd varumärken men de har nu 

samlats under företagsvarumärket ISS. Tanken är att alla företagets tjänster ska finnas under 

ett och samma tak. Problemet som personer från de olika verksamheterna beskrev det var att 

”ISS är så förknippat med städning” och ”ni kan väl jobba lite med det där och ändra bilden så 

kommer vi in sen”. En anledning till att samla alla tjänster under samma varumärke är att det 

finns många konkurrenter som har de olika tjänsteområdena som en del av sitt namn, 

exempelvis Facility Services. Kommunikationsdirektören Christer förklarar att ”Varje spänn 

som jag lägger på ISS Facility Services varumärke, kommer våra konkurrenter sno några ören 

av. Det är ISS som är unikt”. ISS ska vara välkänt hos kunderna och om de behöver hjälp med 

något ska de tänka att ISS kan säkert leverera det. Kommunikationsdirektören menar att ISS 

kunder frågar efter saker som fruktkorgar, växter, mattor och städning och att ”över 80 
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procent utav alla affärsbeslut idag, även företag-till-företag, börjar med att man googlar”. 

Därför måste ISS vara svaret på kundernas frågor.  

Outsourcing av tjänster handlar enligt kommunikationsdirektören på ISS om att kunden köper 

sig flexibilitet och kompetens, om att få effektivare processer och att kunden ska kunna 

koncentrera sig på sin kärnverksamhet. ISS Facility Management-tjänster bygger på att 

mycket av tjänsterna kan levereras i egen regi och affärsutvecklaren menar också att han ser 

just egenproduktionen som ISS varumärke. Han säger att det leder till att ”man kan 

kontrollera flödet, man kan jobba med synergier, man behöver inte ha dubbla management, 

man behöver inte ha dubbla marginaler, det ska ju avspegla sig direkt i priset till kunden”. I 

längden leder det också till hög leveranssäkerhet vilket beror på att ISS satsar på att den 

främsta personalen ska finnas i driften jämfört med konkurrenterna som istället låter sin bästa 

personal arbeta med produktutveckling. När ett avtal har skrivits på skall affärsutvecklaren 

lämna över till personalen i driften men de är inte alltid med i försäljningsprocessen. Därför är 

det viktigt att ha god kommunikation både inom ISS men också med ansvariga hos kunden 

som i detta fall är Bonnier. Affärsutvecklarens relation till kunden kan därför ses som ganska 

kortvarig men andra delar av ISS tar vid. Samtidigt kan relationen också ses ur ett längre 

perspektiv eftersom kontrakten med kunderna löper ut och behöver omförhandlas. Det finns 

dessutom en trend där kontraktstiden blir kortare och kortare, där kunderna exempelvis 

efterfrågar tider på två år eller löpande över sju månader även om ISS helst vill ha 

treårskontrakt. Anledningen är att många inventarier skrivs av på tre år. Det är väldigt olika 

vad ISS kunder är intresserade av och efterfrågar, men ISS är så pass stora att de inte bara 

behöver ha en specialitet utan kan ha flera. Det betyder inte att alla tjänster finns i egen regi 

och exempelvis kommer kaffemaskinerna från ett antal olika leverantörer. Detta leder dock 

till att företaget måste lägga tid på uppföljningar och förhandlingar med de som levererar 

kaffemaskinerna, tid som annars hade kunnat läggas på ISS kunder. 

Affärsutvecklaren menar att ”tyvärr är det så att vår marknad är väldigt, enormt prisstyrd” och 

att det är signalerna som ISS får av kunderna. Det är sällan som pris inte är den avgörande 

faktorn när ett avtal ska tecknas. Om så är fallet beror det troligtvis på att kunden har speciella 

krav som alla leverantörer inte kan, vill eller kommer ihåg att uppfylla. Att marknaden är 

prisstyrd leder till stor konkurrens och ISS vinner ungefär vart fjärde anbud trots att de är 

störst på marknaden. Det kan ändå ses som rimligt eftersom det finns tre andra stora 

konkurrenter. På samma sätt förlorar ISS också många befintliga kontrakt, en situation som 

även konkurrenterna delar. Även om ett kontrakt förloras gäller det dock att göra det med 
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klass och stil så att ISS finns med i bilden när kontraktet återigen finns ute om två eller tre år. 

När kunderna nytecknar kontrakt beror det främst på att ISS har varit flexibla och följt en 

kund i med- och motgång. Leveranssäkerheten på driftsnivå följs upp på managementnivå 

genom att lyssna på kunden, träffa kontaktpersoner och ta reda på vad som är viktigt för dem. 

Om ISS inte arbetar så och istället trycker på att kontraktet fortfarande gäller, då är företaget 

ute ur diskussionen när kontraktstiden har löpt ut. Ett exempel på att det är viktigt för ISS att 

vara flexibla är att många kunder köper olika tjänster var för sig. Om en ny person sedan får 

ansvaret för dessa tjänster hos kunden, eller när någon annan typ av organisatorisk förändring 

sker, förändras detta ofta. Affärsutvecklaren från ISS menar att den ansvariga då märker att 

”herregud, vi har ju tio olika leverantörer på de här tjänsterna, det går ju inte” och han säger 

att ”de vill inte sitta med en miljard fakturor och lika många uppföljningsmöten varje månad”.  

Sedan 2008 har strategin för kommunikation också inneburit att jobba mer med ISS 12000 

anställda. Tanken är att de ska fungera som ambassadörer för företaget i all kontakt med 

omvärlden. Denna förändring har också gjorts i företagets bildspråk för att sätta stolta 

medarbetare i fokus, istället för som det var tidigare när de maskiner som används eller 

utförandet av tjänsterna var i fokus. För att de anställda ska veta vad som ska kommuniceras 

finns det ett antal forum för information. Intranätet var tidigare okänt och användes inte 

särskilt mycket men nu satsar ledningen på det för att få ut information. Tillsammans med 

lönebeskeden till de anställda kommer det ut ett informationsblad om företagets olika 

aktiviteter. Utöver intranät och informationsblad är företaget även verksamt inom sociala 

medier och mycket kommunikation sker också via e-post. Kommunikationsdirektören lyfter 

också fram de chefer som finns på olika nivåer runt om i organisationen som ett sätt att få ut 

information. Kommunikationen syftar till att få de anställda att arbeta på ett sätt som 

förmedlar företagets värderingar och vilket i sin tur ska leda till att mervärde skapas hos 

kunderna. ISS försöker mäta hur kunderna uppfattar tjänsteleveransen genom interna och 

externa kundundersökningar. Externa undersökningar skickas ut till företag och 

organisationer medan de interna är en del i ISS leverans. Resultatet visar generellt att ISS 

ligger bra till och att företaget har en hög kundlojalitet. Problemet, så som 

kommunikationsdirektören uttrycker det, är att ISS ”är det mest kända företaget, men 

fortfarande väldigt okända”. Det beror på att den bransch som ISS verkar inom är relativt 

okänd och därmed är ISS och de andra aktörerna på marknaden också okända för många 

människor. Hos befintliga kunder kan ISS främst påverka attityden genom kvaliteten på de 

levererade tjänster, genom personalen på plats hos kund och genom hur företaget agerar hos 
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andra kunder eftersom detta sprider sig. Andra sätt att påverka är hur offerter skrivs, agerande 

i offentliga sammanhang, den roll företaget tar i branschen, genom insändare i affärstidningar 

och genom allt annat som företaget gör. Trots de åtgärder som företaget gör för att 

kommunicera vad ISS står för finns det olika syner på vad ISS varumärke står för. 

Kommunikationsdirektören menar att det står för de fyra värderingarna som finns kopplade 

till affärsidén och MIA-värdena. Affärsutvecklaren menar att hans syn på ISS varumärke är 

att det är driftssäkert, småtråkigt och inte jätteinnovativt. Men han säger samtidigt att även om 

det är lite tråkigt behöver det inte vara negativt eftersom Facility Management inte ska vara 

kul, det ska bara fungera. ”Går något fel, då rättar vi till det oftast innan kunden märker det 

ens”. Exempelvis ska luften i en fastighet vara bra och är den det reagerar ingen. Men om 

luftkvaliteten är dålig, då reagerar människor. Affärsutvecklaren säger även att ”minst till 

antalet avvikelser vinner, så borde det vara, men så är det inte riktigt”. Han förklarar istället 

att ett bättre mått på kvalitet är hur avvikelserna hanteras. Alla tjänsteleverantörerna har 

avvikelser, men ISS har färre än konkurrenterna och det viktiga är att det finns en 

handlingsplan för hur avvikelserna ska hanteras. Alla avvikelser ska kommuniceras ut till 

kunderna men det görs inte alltid eftersom de ofta korrigeras innan kunden upptäcker dem. 

Affärsutvecklaren menar att det är något som ISS borde säga till kunden men i strävan att vara 

driftssäkra görs det inte alltid eftersom problemen blir lösta. Detta gör att ISS inte alltid får 

chansen att visa hur bra de är på att leverera sina tjänster.  

ISS varumärkesarbete är en långsiktig satsning och kommunikationsdirektören menar att det 

inte finns någon snabb lösning för att uppnå ett starkt varumärke. Eftersom alla de tidigare 

varumärkena har samlats under företagsvarumärket ISS, vill kommunikationsdirektören fylla 

det varumärket med rätt saker och låta dem sippra ner genom organisationen. På så sätt 

kommer alla delar av organisationen kunna ta till sig dessa saker och i längden tjäna på det. 

Anledningen till att arbeta på detta sätt istället för att ha separata satsningar inom varje 

tjänsteområde är bland annat att det ”inte går att sälja ekonomitjänster och tro att 

fruktkorgarna kommer kapitalisera på det”. Kommunikationsdirektörens syn är att det idag 

inte finns något som är viktigare för ett bolag än kommunikation och varumärkesarbete. Ofta 

ses personalfrågor som det viktigaste för ett företag av ISS typ men kommunikation är viktigt 

bland annat för att personalen måste rekryteras och ingen vill gå till ett företag de inte känner 

till eller har en bra känsla för. Affärsutvecklarens personliga åsikt om ISS är att det är ett bra 

företag, ”annars skulle jag inte vilja jobba här”. Förutom personalrekrytering är 

kommunikation och varumärkesarbete även viktigt för ISS eftersom att ingen kan handla från 
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ett företag de inte känner till. Målet är att kunden ska känna till, tycka om och förstå ISS och 

det företaget står för. 

Bonnier syn på ISS varumärkesarbete 

Bonniers kravställare mot ISS upplever relationen mellan dem och ISS som mycket god. De 

ansvariga på plats har driftsmöten en gång i veckan. Bonnier har idag en lösning som 

innefattar växel och reception, budcentral samt städ. Budcentralen fungerar idag är mer som 

en servicecentral”. Idag är det en funktionslösning vilket innebär att Bonnier ber ISS lösa 

uppgiften utan att lägga värdering i hur den löses eller antalet personer som är iblandade. En 

gång i månaden hålls driftsmöten där arbetsledarens chef närvarar. Därtill tillkommer 

styrgruppsmöten fyra gånger om året med chefen två steg över arbetsledaren.  

I kontoret på Sveavägen huserar cirka 400 personer medan kontoret på Kungsgatan är 

arbetsplats för 150 personer. Det är ett stort företag, exempelvis finns det ungefär 600 

anknytningar i växeln. Många av dem sitter inte på kontoren utan är frilansare, men de är 

fortfarande en del av verksamheten. Denna organisation ställer höga krav, till exempel i 

samband med de flyttar av redaktioner eller personal som sker minst en gång i veckan. 

Tidigare kunde Bonnier hyra in en flyttfirma som utförde uppdraget samma dag, idag är ISS 

ansvarig för flyttar och en sådan beställning måste läggas in i det gemensamma 

ärendesystemet. Systemet medför att ISS kan planera sitt arbete och även hantera saker 

utanför det. Kommer det till exempel in gods från IKEA monterar ISS allt mellan 

postrundorna. En tjänst som ISS sköter utan att extradebitera Bonnier för det specifika 

uppdraget. Enligt kravställaren finns det en trygghet i att ISS är ett stort företag som har 

resurser och kapacitet att lösa det mesta.  

ISS arbetsledare på plats är den tredje i ordningen och Bonnier upplever att allting fungerar 

bra. Han är fronten på ISS och som skapar den homogena gruppen. Arbetsledaren ser till att 

ISS personal är införstådd i hur verksamheten ska bedrivas. Han är även en stor anledning till 

varför Bonnier valde att nyteckna avtalet och samtidigt göra en städupphandling. Den 

nuvarande arbetsledaren påbörjade aldrig några förändringar innan han förstod hur 

verksamheten i de två husen fungerade. Han undersökte vem som gjorde vad, var det gjordes 

och hur snabbt det måste utföras. ”En dag sa han såhär; nu möblerar vi om hela budcentralen, 

vi kan inte ha det möblerat på det här viset som vi har idag, vi måste göra om alltihopa”. 

Tillsammans genomförde sedan ISS personal ommöbleringen. På samma sätt gör 

arbetsgruppen utvärderingar i den dagliga verksamheten. Det kan leda till att en ny postvagn 
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beställs in eller att de lastpallar med tidningar som kommer till budcentralen varje vecka 

dirigeras om. Arbetsledaren kom med en lösning som innebar färre tryckta tidningar upptill 

kontoret, han ställde frågan om Bonnier verkligen behövde samtliga tidningar, då en ganska 

stor del av dessa ändå paketeras om och returneras. Lösningen innebar att Bonnier kunde dra 

ner på kostnader och tid. ”Alltså, han ser allting som en stor helhet vilket är en egenskap som 

vore hårt att förlora”. Arbetsledaren beskrivs som en mycket serviceinriktad person med ett 

otroligt vidvinkelseende där han lyckas se helheten, vilket gör att personalen kan möta alla de 

behov Bonnier har. Han har förmågan att lyfta sin personal, få dem att växa som människor 

och uppskatta sitt arbete. Om ISS beslutar sig för att byta arbetsledare, tror kravställaren att 

det kan vara slutet på Bonniers och ISS samarbete. Mycket hänger på arbetsledaren och om 

han byttes ut skulle det vara förödande för arbetsgruppen.  

Samarbetet med ISS har inte alltid fungerat friktionsfritt. De två tidigare arbetsledarna var inte 

införstådda i vilka arbetsuppgifter det rörde sig om eller vilka behov Bonnier hade. Bonniers 

visioner förbisågs och ISS ville sälja in nya lösningar medan Bonnier kände att de som de 

redan levererade inte levde upp till förväntningarna. Till exempel lade ISS ner mer tid på att 

utforma arbetsinstruktioner än att lösa uppgifter. Idag ser det annorlunda ut, det finns 

arbetsinstruktioner någonstans som också säkert är bra men ingen lägger någon vidare kraft på 

dem utan problem som uppstår löses kontinuerligt via dialog mellan kravställaren och 

arbetsledaren. Det är resultatet av att personalen är så pass självgående och att de har bytt ut 

tidigare personal som inte passar in i det format som samarbetet kräver. Kravställaren menar 

att eftersom det alltid är samma människor i byggnaderna leder det till en flexibilitet och 

trygghet för Bonnier. ISS personal ger stöd åt varandra och behöver nästan aldrig ta in 

extrapersonal. När exempelvis växeln är borta ersätter personalen i budcentralen de som är 

frånvarande.  

Bonniers samarbete med ISS hade möjligen upplevts som komplicerad och konfliktskapande 

om kravställaren inte hade haft som arbetsuppgift att vara länk mellan företagen. Hon 

beskriver det som att, ”jag tror att det är bra med en nära relation någonstans på företaget 

mellan leverantör och kund”. Exempelvis kan det ses utifrån alla de flyttar som görs frekvent. 

Det har varit en omställning att det som tidigare gick att lösa via ett kort samtal, idag måste 

läggs in som en beställning. De ärenden som Bonniers personal vill ha utfört utanför ISS 

ärendehanteringssystem får de bekosta själva. När det gäller flyttarna kräver ISS fem dagars 

framförhållning och det har personalen haft svårt att acceptera. En liknande situation har 

uppstått eftersom personalen ska göra beställningar på saker som de tycker är petitesser, som 
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till exempel papper, pennor eller glödlampor. Reaktionerna var tidigare; ”Ja men ISS de är så, 

de bara bråkar, de sätter upp en massa regler”. Därefter har kravställaren förklarat att dessa 

beställningar blir en del av den statistik ISS sammanställer för att i framtiden gardera Bonnier 

från avbrott och avvikelser i sitt arbete. Bonniers personal har efter hand förstått innebörden 

av ärendehanteringssystemet och de enkäter som har gjorts visar att de är nöjdare idag.  

Det var inte bara priset som påverkade Bonniers val av leverantör. Vid städupphandlingen 

hade den leverantör med lägst pris inte en rimlig chans att hinna med och utföra jobbet på ett 

bra sätt. I den ursprungliga upphandlingen av tjänster från ISS var priset heller inte den 

avgörande faktorn. Bonnier tittade då mer på vilka tjänster som erbjöds för att eventuellt 

utöka avtalet i framtiden. Det handlar om intresset hos ISS att spara in pengar åt Bonnier, 

genom att finna nya lösningar på andra områden än deras egna. Ett exempel där arbetsgruppen 

tagit initiativet är när de anlita budföretaget Ryska Posten vid inhandling av möbler istället för 

att gå via IKEAs utkörning som skulle bli betydligt dyrare. Tidigare var ISS som det stora 

företaget som ”lovar runt men håller tunt”, men idag sticker ISS ut och står för kvalitet. 

Kravställaren förklarar att hon blivit mer petig när hon tittar på tjänster, så som underhåll i 

trapphus som inte tillhör Bonnier, monteringsarbeten med mera och som hon därefter jämför 

med ISS. Just nu sitter Bonnier i en upphandlingsprocess där de får hjälp utav ISS. Där tre av 

fem förslag förkastats redan innan offert, mycket på grund av att det ”pratas så himla 

mycket”. Kravställaren tror att företagen skulle ha svårt att konkurrera med den verksamhet 

ISS idag har byggt upp. ISS kvalitet står för många saker för Bonnier, där några är viljan att 

göra mer, viljan att förbättra, viljan att göra ett bra jobb utan att söka bekräftelse för det. ISS 

har en grundinställning som känns sund. Kravställaren menar dock att även om ISS fungerar 

lite som en referensram för henne, identifierar hon fortfarande varumärket med städföretaget. 

”Ska jag vara riktigt elak så är det ett städföretag, för det var vad det var från början […] och 

ett gammalt företag”.   

Varumärkets sex byggstenar 

Uppmärksamhet på företagsvarumärket 

Utgångspunkten i Kuhn, Alpert och Popes (2008) modell är att företagets varumärke är 

viktigare än varumärken för enskilda produkter eller tjänster. Det är för att kunderna ska 

uppmärksamma och känna till vad varumärket står för. ISS arbetar också med sitt varumärke 

utifrån denna tanke. Tidigare hade de olika tjänsteområdena sina egna varumärken, men idag 

är samtliga samlade under varumärket ISS. Den här förändringen har gjorts för att det är ISS 
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som är unikt och som företaget vill förknippas med. Kommunikationsdirektören menar att en 

kund inte kan handla från ett företag om den inte känner till det. Det stämmer också med det 

som Keller (2001) säger, att kunderna först måste känna till varumärket för att kunna ta 

ställning till det. Bonnier känner sedan länge till ISS eftersom relationen mellan dem har 

pågått under ett antal år.  

Prestanda 

Prestanda är hur väl en tjänst uppfyller kundens funktionella behov (Kuhn, Alpert, & Pope, 

2008). Bonnier har idag en funktionsbaserad lösning från ISS, där det viktiga är vilket resultat 

Bonnier vill ha, inte hur det uppnås. Tidigare hade Bonnier istället en bemanningslösning där 

ett antal personer togs in för specifika uppgifter. Då var Bonnier inte lika nöjt med tjänsterna 

som det är idag. Enligt modellen är prestanda också hur effektiva tjänsterna som levereras är 

och ISS kan skapa effektiva processer på grund av att tjänsterna levereras som paket och att 

de produceras i egen regi. Det leder i sin tur till sänkta kostnader för Bonnier som upplever att 

ISS sparar pengar åt dem. Prisets relevans är en del av den teoretiska modellen, men för 

Bonnier är inte priset i sig det viktiga. Det viktiga är istället att ISS hela tiden strävar efter att 

sänka kostnaderna och indirekt blir priset relevant eftersom Bonnier är villiga att betala det. 

ISS sätt att leverera tjänsterna leder också till hög driftssäkerhet. En del av prestanda är att 

varumärket ska vara tillförlitligt och i det här fallet handlar det om att ISS kan hålla vad de 

lovar genom att driftsäkerheten är hög. Detta beror också till viss del på att ISS har valt att 

koncentrera sin bästa personal till driften. 

Rykte 

Rykte är enligt Kuhn, Alpert och Popes (2008) hur företagsvarumärket uppfattas. Bonniers 

bild av ISS att det är ett stort företag med ett brett tjänsteutbud, men som fortfarande 

förknippas med städning. ISS är medvetna om detta, men kommunikationsdirektören berättar 

samtidigt att städning är en stor del av företagets verksamhet och att hälften av omsättning 

kommer från dessa tjänster. Eftersom ISS har ett brett utbud av tjänster under sitt varumärke 

blir det lätt för befintliga kunder som Bonnier att tänka på företaget i många 

användningssituationer. Men antalet köpsituationer som kunden associerar ISS med begränsas 

av att det finns en stark förknippning med städtjänsterna. Om ISS kan förändra bilden av 

varumärket till att bli svaret på kundernas frågor, så som kommunikationsdirektören menar, 

istället för att så starkt förknippas med städtjänsterna, kommer köpsituationerna också att 

vidgas. Det förklarar också varför de ansvariga för vissa tjänsteområden först var motvilliga 

till att byta sina varumärken mot det övergripande företagsvarumärket. ISS har ingen speciell 
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inriktning mot en användarprofil utan de försöker nå så många som möjligt och i affärsiden 

säger de att deras serviceverksamhet riktar sig mot näringsliv och samhälle. Anpassningen 

sker istället på kundnivå där varje kund har möjlighet att anpassa tjänsterna efter sina behov. 

Bonnier har dels valt ett antal tjänster och de har sedan tillsammans med ISS anpassats till 

Bonniers specifika situation. När det gäller ISS trovärdighet menar kravställaren på Bonnier 

att ISS tidigare lovade mer än de kunde hålla. Idag är situationen annorlunda och ISS lever 

upp till förväntningarna som finns.  

Bedömning  

Bedömmning är kundens åsikt om varumärket utifrån upplevd Prestanda och Rykte. Kundens 

uppfattning av varumärkets kvalitet, pålitlighet, trovärdighet, relevans och hur unikt och 

överlägset varumärket är, påverkar hur de bedömer det. Bonniers uppfattning om varumärket 

ISS, är att det idag står för kvalitet. Kravställaren menar att ISS försöker anpassa sina tjänster 

och sättet de arbetar på utifrån Bonniers behov och en del i det är att personalen är flexibel 

och självgående. Det gör att det finns en trygghet i relationen mellan företagen. Tryggheten 

består till viss del också av att ISS storlek gör att det finns utrymme för egna initiativ för 

personalen att finna nya lösningar. Bonnier upplever att ISS är pålitliga eftersom sättet de 

jobbar på gör att allt fungerar bra. Det kan bero på att ISS strävar efter en hög driftsäkerhet i 

leveransen av sina tjänster. Affärsutvecklaren menar att hur avvikelser hanteras kan fungera 

som ett mått på kvalitet. Problem kommer alltid att uppstå och hur dessa hanteras kan vara ett 

bättre mått på kvalitet än hur ofta de förekommer. Bonnier upplever att ISS löser de problem 

som uppstår och ofta utan att kravställaren behöver involveras. Att Bonnier upplever ISS som 

pålitliga har också påverkat deras tilltro till företaget. Tidigare när leveransen av tjänster inte 

levde upp till förväntningarna påverkade det trovärdigheten negativt, men idag finns det ingen 

anledning för Bonnier att inte känna tilltro till ISS. Det tyder också den kompletterande 

upphandlingen av städtjänster på eftersom den grundade sig i att Bonnier kände att ISS bättre 

levde upp till förväntningarna. Sättet som tjänsterna levereras på gör också att relevansen är 

hög eftersom ISS personal har viljan att förbättra sig och att spara pengar för Bonnier. ISS 

menar att hos befintliga kunder förmedlas kvalitet genom personalen på plats. Deras 

uppträdande och leverans påverkar kundens upplevelse. Meningen är att personalen ska 

uppfattas som flexibel och villiga att göra det lilla extra. Därför har ISS tagit fram MIA-

värdena vilka är Mötet, Initiativet och Ansvaret. De skall vara ledord i kontakten med kund. 

Affärsutvecklaren beskriver varumärket som driftssäkert, småtråkigt och inte jätteinnovativt 

och att ISS som företag inte är unikt eftersom affärsmodellen liknar konkurrenternas. Han 
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menar dock att det inte behöver vara negativt eftersom den här typen av tjänster inte ska vara 

roliga, de ska bara fungera. Anpassningen av tjänsterna gör att ISS utvecklas med kunden och 

arbetssättet och tjänsternas utformande blir då det unika. Detta gör ISS för att knyta Bonnier 

till sig, exempelvis via ärendehanteringssystemet som gör att lösningen blir unik och delvis 

överlägsen. Ett tydligt tecken på det är att kravställaren berättar att hon använder ISS som 

referensram när hon tittar på utförandet av tjänster även utanför Bonnier. ISS har också fått 

förtroendet att hjälpa till i en pågående upphandling. 

Säljkårsrelationer 

Säljkårsrelationer handlar enligt Kuhn, Alpert och Pope (2008) om att företagsrepresentanter 

spelar en viktig roll för att bygga ett starkt varumärke. Företagets representanter förmedlar 

varumärket både genom kommunikationen med kunden och i utförandet av affären. I 

relationen mellan ISS och Bonnier är säljkårsrelationen tydligast mellan arbetsledaren och 

kravställaren. De har god kontakt som sker på daglig basis. Utöver kontakten med 

arbetsledaren har kravställaren också regelbundna möten med andra ansvariga på ISS för att 

följa upp arbetet och diskutera framtiden. Enligt kravställaren fungerar arbetsledaren också 

som medlare mellan ISS och Bonniers personal. Han kan gå in i situationer där det finns 

någon form av missnöje från de som arbetar på Bonnier och försöker lösa problemet. Ofta blir 

kravställaren inte inblandad annat än om problemet kvarstår. Kravställaren menar att 

arbetsledaren är viktig för relationen mellan företagen. Om arbetsledaren skulle bytas ut till en 

annan person misstänker hon att relationen inte längre skulle fungera. Det beror delvis på att 

det tidigare har varit två andra personer som haft posten som arbetsledare och då har Bonnier 

inte varit lika nöjda med ISS som leverantör. 

Även resten av personalen i ISS arbetsgrupp är en viktig anledning till att relationen fungerar 

bra. ISS har som mål att det alltid ska vara samma grupp av människor på plats och att de ska 

växla mellan uppgifterna för att uppnå kvalitet. Därmed behöver extrapersonal nästan aldrig 

tas in. Kravställaren upplever att det finns en kontinuitet i att personalen vet hur arbetet ska 

utföras, vilket gör att onödiga driftstopp inte påverkar Bonniers verksamhet. 

Kommunikationsdirektören förklarar att tanken är att medarbetarna ska fungera som 

ambassadörer för varumärket. Ett av MIA-värdena, Initiativet, är extra viktigt i 

säljkårsrelationen. Det handlar om hur chefer på olika nivåer kan få medarbetarna att prestera 

på hög nivå. Med hjälp av intranät, sociala medier, e-post och lönebesked förmedlar ISS 

varumärkets värden till sin personal.  
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Partnerskapslösningar 

Partnerskapslösningar fokuserar på alla de olika typer av lösningar som kan uppstå mellan 

två företag istället för den typ av kundlojalitet som eftersträvas på konsumentmarknaden.  På 

B2B-marknader är lojalitet också viktigt men jämfört med konsumentmarknaden handlar det 

om att båda parterna i avtalet är aktiva och att en ömsesidig lojalitet finns. 

Ärendehanteringssystemet som Bonnier har implementerat är ett exempel på en 

partnerskapslösning. Systemet kräver aktivt deltagande från både ISS och Bonniers för att 

fungera. Bonnier har investerat tid, resurser och energi för att systemet ska fungera i det 

dagliga arbetet. ISS har i sin tur anpassat sitt sätt att arbeta efter systemet och det leder till att 

de kan arbeta flexibelt och effektivt. Vid implementeringen uppfattades systemet som 

besvärlig av Bonniers personal, men de har nu börjat förstå fördelarna med det. Systemet 

integrerar ISS och Bonnier med varandra och gör att relationen mellan dem stärks.  

I dagsläget hjälper ISS Bonnier med en upphandling av tjänster som de själva inte levererar. 

Det här är ytterligare ett exempel på en partnerskapslösning i relationen. ISS har fått 

förtroendet att hjälpa till att utvärdera andra leverantörer, något som visar på att det finns ett 

förtroende från Bonniers sida. De har upptäckt att det finns ett problem som ISS inte kan lösa 

och att en annan leverantör måste tas in. Därmed hjälps man åt att lösa problemet på bästa 

sätt, något som pekar på att det finns en ömsesidig lojalitet mellan dem. Men trots den 

lojaliteten och att kravställaren menar att ISS har god service och hög kvalitet, skulle Bonnier 

vända sig till andra leverantörer på marknaden om en upphandling skulle ske idag. Dels för att 

jämföra priser men även tjänster.  

En diskussion om varumärkets inverkan på ISS och Bonniers relation  

Relationen mellan ISS och Bonnier är ett exempel på en god relation. Avtalet skrevs på för 

sex år sedan och under den tiden har det förnyats och utökats. Därmed har den första nivån 

identitet uppnåtts för att Bonnier har uppmärksammat företagsvarumärket. Eftersom 

relationen har pågått under en längre tid är det svårt att analysera uppmärksamheten närmare. 

Hade det istället handlat om en ny kund skulle det varit mer intressant att undersöka hur de 

hade kommit i kontakt med ISS, vilken bild de hade av företaget och dess varumärke.  

Den andra nivån mening handlar om den prestanda som ISS tjänster står för och det rykte som 

företaget har. Bonnier efterfrågade en funktionslösning där resultatet var det viktiga, inte hur 

tjänsterna utförs. De är nöjda med resultatet som ISS levererar och upplever att det finns en 

flexibilitet och kvalitet i det arbete som utförs. Bonnier upplever också att ISS ständigt hittar 
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nya lösningar på problem, som gör att de känner att de sparar pengar. Målet för ISS är att 

minimera avvikelser för att uppnå en hög leveranssäkerhet. Affärsutvecklaren menar att de 

avvikelser som ändå inträffar många gånger blir lösta innan kunden upptäcker dem eller 

behöver bli inblandad. När det gäller ryktet finns de en allmän bild av ISS som stort företag 

och ett städföretag, vilket också Bonnier säger. I relationen mellan dem och ISS är ryktet inte 

särskilt viktigt eftersom Bonnier vet vilka tjänster som levereras och vilken kvalitet de har. 

Istället för företagets rykte är arbetsgruppen som finns hos Bonnier viktig. Även den andra 

nivån har uppnåtts, framförallt eftersom Bonnier är nöjda med tjänsternas prestanda. Ryktet 

verkar inte vara lika betydelsefullt i den här relationen utan ISS värderingar uttrycks snarare i 

tjänsterna och i mötet mellan arbetsgruppen och Bonnier.  

Den tredje nivån respons består av bedömning och säljkårsrelationer. Bedömningen är den 

sammanlagda bilden av tjänsternas prestanda och företagets rykte och i den här relationen 

utgår den mer från tjänsternas prestanda. Bonnier är nöjda med prestandan och därmed blir 

deras bedömning positiv. Det stämmer också delvis med det som kommunikationsdirektören 

säger, att hos befintliga kunder kan ISS påverka attityden genom leveransen av tjänsterna, 

personalen på plats och agerandet hos andra kunder. Leveransen av tjänster och personalen på 

plats är mest relevanta för Bonniers bedömning, men indirekt spelar agerandet hos andra 

kunder också en viss roll. Kravställaren har utvecklat en referensram utifrån ISS 

tjänsteleverans som hon använder när hon jämför leveransen hos andra företag, oavsett om de 

använder sig av ISS eller någon annan leverantör. Därmed handlar det inte om ISS agerande, 

men deras prestationer jämförs med andra leverantörers rykte. Bonnier har underlag för att 

bedöma de tjänster som ISS levererar men när det gäller prestanda finns det ett område med 

potential för förbättring. ISS strävan efter hög leveranssäkerhet gör att avvikelser ofta 

hanteras utan att kunder, så som Bonnier, får ta del av dem. Det beror till viss del också på att 

Bonnier har efterfrågat en funktionslösning där resultatet är det viktiga. Affärsutvecklaren 

menar att hur avvikelser hanteras är ett bättre mått på kvalitet än hur många de är. Eftersom 

Bonnier inte kan bedöma hanteringen av avvikelserna får ISS begränsat utrymme att visa hur 

väl de löser dem.  

Säljkårsrelationer är den andra byggstenen på den tredje nivån. Denna byggsten kan vara den 

viktigaste i relationen mellan ISS och Bonnier. Det beror på att tjänster är en process som 

konsumeras och levereras genom kontakt mellan människor. Det här har ISS strävat efter 

genom att medarbetarna ska fungera som ambassadörer för varumärket. De anställda ska 

personifiera de värderingar som företaget har arbetat fram. Bonniers uppfattning är att ISS 
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arbetsgrupp är nyckeln till att samarbetet är framgångsrikt. Det beror på den kontinuitet och 

flexibilitet som finns hos personalen. Arbetsledaren är den som har fått gruppen att prestera 

som den gör idag och kravställaren menar till och med att han är så viktig att om han slutade 

eller byttes ut skulle det riskera samarbetet mellan företagen. Huruvida tredje nivån har 

uppnåtts eller ej kan diskuteras. Det finns exempel på partnerskapslösningar i den här 

relationen. Eftersom den teoretiska modellen säger att varje nivå måste uppnås innan nästa 

kan påbörjas betyder det indirekt att den tredje nivån är uppnådd. Men eftersom relationen 

mellan företagen är pågående betyder det också att bedömningen och säljkårsrelationen 

konstant är aktuella. Det beror på att arbetet pågår dagligen, behoven förändras och människor 

byts ut.  

Den fjärde och sista nivån i modellen är relationen och syftar då till de partnerskapslösningar 

som har utvecklats mellan företagen. Kontraktet mellan ISS och Bonnier har både förnyats 

och utökats de senaste sex åren. Det är ett tecken på att det finns en stark relation mellan 

företagen. Dessutom har ett ärendehanteringssystem implementerats som kräver ett aktivt 

deltagande från båda parter vilket leder till att de blir mer integrerade. Systemet i sig 

möjliggör också att integrationen mellan företagen blir större samt att fler personer involveras. 

Trots att Kuhn, Alpert och Pope (2008) menar att det på den här nivån i modellen finns en 

ömsesidig lojalitet mellan företagen, kan graden av lojalitet diskuteras i den här relationen. 

Kravställaren menar att om en ny upphandling skulle göras idag så skulle Bonnier välja att ta 

in anbud från andra leverantörer. Det är för att Bonnier vill jämföra tjänster och priser med de 

som erbjuds av andra leverantörer. Även om det inte är säkert att Bonnier skulle byta ut ISS 

som leverantör, visar det ändå på att lojaliteten i relationen är begränsad.  

Uppsatsens slutsatser 
Frågan som ställdes i inledningen av uppsatsen var; Hur uppfattas ISS strategiska 

varumärkesarbete i relationen mellan dem och Bonnier? Bonnier uppfattar ISS strategiska 

varumärkesarbete genom leveransen av tjänster. ISS strategi är att samla alla tjänster under 

företagsvarumärket och låta personalen fungera som ambassadörer för det. Det avgörande blir 

då ledningens förmåga att överföra värderingar för att personalen ska kunna arbeta enligt 

strategin. Kuhn, Alpert och Popes (2008) modell menar att ett starkt varumärke kan leda till 

en relation mellan två företag. ISS och Bonniers relation har pågått under sex års tid och då är 

frågan vilken inverkan varumärket har. Det vi har kommit fram till är att de två översta 

nivåerna i modellen är mest relevanta i den här relationen idag. Det beror på att den är 

pågående och att första och andra nivån därför redan är uppfyllda. Det beror också på att 
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bedömningen på den tredje nivån är central i den tjänstelösning som Bonnier har köpt. Tanken 

med funktionslösningen är att Bonnier inte ska behöva bry sig om detaljerna i tjänsternas 

prestanda utan bara bedöma resultatet. Men det gör också att oavsett om resultatet är bra eller 

dåligt är det är svårt för Bonnier att veta varför. Den tredje nivån utgörs också av 

säljkårsrelationen som troligtvis är den viktigaste byggstenen. Bonnier anser att arbetsledaren 

och den väl fungerande arbetsgruppen gör att ISS kan leverera tjänster av hög kvalitet. Utan 

dem tror Bonnier att relationen inte skulle fungera. Bedömningen såväl som 

säljkårsrelationen är ständigt pågående och därför är det svårt att säga när den tredje nivån är 

uppfylld. Trots det är ärendehanteringssystemet och förnyelsen av avtalet, tecken på att den 

fjärde nivån har påbörjats. Båda parterna deltar aktivt och systemet i sig stärker relationen 

genom att det effektiviserar ISS arbete. Vår slutsats är att det i den här relationen finns 

likheter mellan ISS strategi och hur Bonnier upplever att de arbetar. Däremot kan vi inte med 

säkerhet se om ledningen har lyckats överföra strategierna till medarbetarna eller om 

likheterna beror på andra faktorer. 

Slutsatsen som har presenterats visar att det strategiska varumärkesarbetet kan ha en inverkan 

på relationen ISS och Bonnier. Denna slutsats gäller specifikt för den här relationen men vissa 

delar kan också vara intressanta i andra sammanhang. Dels är det viktigt att tänka på att 

modellens byggstenar är olika relevanta i olika relationer, vilket stämmer överens med 

Mudambis (2002) resonemang om varumärken på B2B-marknader. Ett exempel är när tjänster 

är det som säljs och köps i likhet med relationen mellan ISS och Bonnier. Då blir 

säljkårsrelationer centrala eftersom människor både står för kommunikationen mellan 

parterna och leveransen av tjänsterna. Därmed handlar en del av varumärkesarbetet om att 

identifiera vilka byggstenar som är viktiga i en specifik relation.   
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Bilaga 1 - Intervjumallar 

Intervjumall Christer Ekelund, kommunikationsdirektör 

 Beskriv kortfattat vem du är och din roll I ISS. 

 Berätta allmänt om vilken typ av företag ISS är? (1 Identitet) 

  Vilka egenskaper är viktiga när det gäller era tjänster? (2 Mening) 

  När det gäller tjänsterna som levereras: (3 Respons Identitet) 

a. Hur vill ISS Sweden bli uppfattat av era kunder?  

i.  Finns det någon skillnad på hur ni vill bli uppfattade av era kunder och andra 

intressenter?  

b. Varför tror ni att kunderna väljer er? 

(Pris, Rykte, tillgänglighet, bra service, relation, kontakt, 

”helhetskund”, tidigare erfarenhet) 

  (Säljare) Beskriv er relation till kunden? (4 Relation)  

 (Varumärket) 

 Vad kommunicerar ni när det gäller ISS (och varumärket) till kunderna?  

a. Vilka delar? 

i. Varför? 

b. Vad kommuniceras inte? 

i. Varför? 

c. Vad kommunicerar ni när det gäller: 

i. Förtaget? 

1. Finns det någon skillnad mellan olika verksamhetsområden? 

ii. Tjänsterna? 

1. Arbetar ni speciellt med olika produkters/tjänsters varumärken? 

2. Finns det något som skiljer företaget och tjänsterna?  

 Finns det några centrala strategier från koncernen när det gäller varumärken och 

marknadsföring? 

a. Vilka då?  

b. Hur arbetar ni med dem?  

c. Anpassar ni det på något sätt till Svenska förhållanden? 

d. Om inte, tar ni fram egna? 

 Vad är din syn på ISS Swedens varumärke? 

a. Det fundamentala varumärket 

b. Det utökade varumärket 

c. Det potentiella varumärket 

d. konkreta/abstrakta egenskaper, 

i. Namn, Logotyp, trademark, design, differentiering från konkurrenter, 

identifiering, integrerad kommunikation, kundrelationer, symboliskt värde, 

service och ägande. 

 Vilka aspekter är viktiga för ert varumärke: 

 Vad vill ISS Sweden uppnå när det gäller sitt varumärke? 

(Övrigt?) 
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Intervjumall Fredrik Flodin, säljare ISS 

 Beskriv kortfattat vem du är och din arbetsroll. 

 Berätta allmänt om vilken typ av företag ISS är? (1 Identitet) 

 Vilka egenskaper är viktiga när det gäller era tjänster? (2 Mening) 

 När det gäller tjänsterna som levereras: (3 Respons Identitet) 

a. Hur gör du för att era kunder ska uppfatta er så?  

b. Varför tror ni att kunderna väljer er? 

(Pris, Rykte, tillgänglighet, bra service, relation, kontakt, ”helhetskund”, 

tidigare erfarenhet) 

 Beskriv er relation till kunden? (4 Relation)  

(Varumärket) 

 Vad kommunicerar du när det gäller: 

a. Förtaget? 

i. Finns det några centrala strategier från koncernen när det gäller varumärken 

och marknadsföring? 

1. Vilka då?  

2. Hur arbetar ni med dem?  

3. Anpassar ni det på något sätt till Svenska förhållanden? 

4. Om inte, tar ni fram egna? 

ii. Finns det någon skillnad mellan olika verksamhetsområden? 

b. Tjänsterna? 

i. Finns det något som skiljer  

ii. Arbetar ni speciellt med olika produkters/tjänsters varumärken? 

 Hur arbetar du (i övrigt) med varumärket i det dagliga arbetet? 

 Vad är din syn på ISS Swedens varumärke? 

a. Det fundamentala varumärket 

b. Det utökade varumärket 

c. Det potentiella varumärket 

d. konkreta/abstrakta egenskaper,  

Namn, Logotyp, trademark, design, differentiering från konkurrenter, identifiering, 

integrerad kommunikation, kundrelationer, symboliskt värde, service och ägande. 

 Vilka aspekter är viktiga för ert varumärke: 

 Vad vill ISS Sweden uppnå när det gäller sitt varumärke? 

(Övrigt?) 
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Intervjumall Anna Tornborg, ansvarig Bonnier Tidsskrifter. 

 Beskriv kortfattat vem du är och din arbetsroll. 

 (1 Identitet) Beskriv vad ISS är för er?  

 (2 Mening) Vilka egenskaper har tjänsterna som levereras?  

 (3 Respons) När det gäller tjänsterna som levereras:  

a. Varför valde ni ISS? 

(Pris, Rykte, tillgänglighet, bra service, relation, kontakt, 

”helhetskund”, tidigare erfarenhet) 

i. Vilka andra företag fanns med i valet? 

ii. Har ni några andra leverantörer av samma tjänster? 

iii. Har ni några andra leverantörer av tjänster som ISS Sweden erbjuder? 

b. Vad är ni nöjda med?  

c. Vad är ni inte nöjda med?  

d. Vad skulle kunna få er att vilja avsluta kontraktet? 

  (4 Relation) Beskriv vilken typ av relation ni har till ISS?  

 (Varumärket) 

 Vilken kommunikation får ni när det gäller: 

a. ISS som företag? 

i. Finns det någon skillnad mellan olika verksamhetsområden? 

b. ISSs Tjänster? 

i. Finns det något som skiljer jämfört med företaget? 

 Hur upplever ni tjänsterna som levereras? 

 Vad är er syn på ISS varumärke? 

a. Det fundamentala varumärket 

b. Det utökade varumärket 

c. Det potentiella varumärket 

d. konkreta/abstrakta egenskaper, 

i. Namn, Logotyp, trademark, design, differentiering från konkurrenter, 

identifiering, integrerad kommunikation, kundrelationer, symboliskt värde, 

service och ägande. 

(Övrigt?) 

 

 

 


