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Abstract 
Thesis title How does entering a competitive market and a name change effect 

government companies in their branding process?  
 

Seminar date 20070608 
 

Subject Master of Business Administration 
Authors Roger Virdelo, Sonja Erlandsson 
Advisor Thomas Michel 
Key Words Brand identity, Corporate Identity, Competitive markets 
Purpose The purpose of this thesis is to analyse what happens to corporate 

identity and the brand when a government company is entering a 
competitive market and se if there are any success factors that these 
companies have used to create their new identity.  

Theoretical 
Perspective 

The first part describes the method and the different branding theories 
that exist in the academic world. After that the three companies that are 
being analyzed are described these are, Green Cargo, Lernia and Telia 
Sonera. The thesis is also limited to Swedish government companies 
that are put on a competitive market.  The analysis has been performed 
with based on the literature study, the interviews and the information 
gained on each company’s homepage. Finally a proposal is given as to 
what is important to consider when going through a change in 
branding.  

Methodology We have used Grounded Theory as a method which means that we 
have analysed earlier studies and theories in our frame of reference and 
then build a set of categories on that analyse. These categories have 
then been the base for our questionnaire which we have sent to 3 
different companies. We have thereafter collected qualitative data 
trough the interviews with the, former governmental, companies to get 
an answer on the question how the created a new brand and corporate 
identity.      

Conclusions 
 

It is important for all companies to be seen on a competitive market. 
It’s all about positioning yourself so that you’re seen and that you’re 
are attractive for both customers and employees. A crucial factor to 
achieve this are how the brand are handle directly by the company it 
self and by the market. Establishing a brand on the market is not easy 
and it takes time to establish what the company stands for. To be able 
to succeed with this you need to have a strategy and a strong belief on 
the brand.  Our theoretically contribution consist of the success factors 
that has been from the analysis. Proposal for further studies are a 
broader analysis with more companies and with customer surveys.  
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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel Hur påverkar en konkurrensutsättning och ett varumärkesskifte statliga 

företags varumärkeshantering. 
 

Seminariedatum 20070608 
 

Ämne Master of Business Administration 
Författare Roger Virdelo, Sonja Erlandsson 
Handledare Thomas Michel 
Nyckelord Varumärkesidentitet, Företagsidentitet, Konkurrensutsättning 
Syfte Syftet med denna uppsats är att analysera vad som sker med 

företagsidentiteten och varumärket när ett statligt företag 
konkurrensutsätts. Vi kommer också studera om det finns några 
framgångsfaktorer med vilka dessa företag har skapat sig en ny 
identitet.  

Teoretiskt 
perspektiv 

Inledningsvis beskrivs metoden och olika varumärkes teorier.  
Därefter analys från tre fallföretag, Green Cargo, Lernia samt Telia 
Sonera. Uppsatsen är även begränsad till svenska statliga bolag företag 
som konkurrensutsatts. Analysen har skett dels med hjälp av intervjuer 
och dels med information på respektive företags hemsida. Slutligen ges 
förslag på vad som är viktigt att ta hänsyn till vid ett varumärkesskifte 
för statliga företag som konkurrensutsätts.  

Metod Studien har bedrivits med grounded theory-metodik.  
Teoretiskt har vi analyserat tidigare studier om företagsidentitet och 
skapande av varumärken. Utifrån existerande teorier har vi sedan 
skapat vår egen referensram för hur företagsidentiteten påverkas när 
statliga företag konkurrensutsätts och skiljs från moderbolaget.  
Därefter har vi samlat in kvalitativa data via intervjuer med tre 
konkurrensutsatta, tidigare statligt ägda, företag för att få svar på frågan 
hur de skapat en ny företagsidentitet och varumärke.  

Slutsatser 
 

För alla företag är det viktigt att se till att synas på en konkurrensutsatt 
marknad. Det handlar om att positionera sig så att man syns och är 
attraktiv för både kunder och personal. En avgörande faktor för att 
åstadkomma detta är hur företagets varumärke hanteras, både direkt av 
företaget självt och på marknaden. Etableringen av varumärke på 
marknaden är inte lätt och det tar tid att etablera vad företaget står för 
och för att lyckas med detta måste det finnas strategi bland de 
inblandade i förändringen samt en klar tro på varumärket. Vårt 
teoretiska bidrag finns i form av de framgångsfaktorer som funnits 
utifrån analysen. Förslag till fortsatta studier är en bredare analys med 
fler företag samt även med kundundersökningar.  
 

 



   Sid  5 av 76 
___________________________________________________________________________  

Master Thesis in Business Administration Blekinge Tekniska Högskola 2007  
Sonja Erlandsson Roger Virdelo 

 
 

Förord 
 

Denna magisteruppsats på 10 poäng är skriven inom ramen för MBA (Master of Business 
Administration) vid Blekinge Tekniska Högskola. Kursens inriktning är marknadsföring. 
 
Under arbetet med denna uppsats har vi fått hjälp och råd av ett antal personer, som vi är 
mycket tacksamma emot. Dessa är bl.a. Thomas Michel och Klaus Solberg Söilen på Blekinge 
Tekniska högskola vi vill tacka dessa för deras stöd och hjälp. Speciellt vill vi tacka Thomas 
som har varit ett stort stöd under hela processen. 
Vi vill också rikta tack till de personer på Telia, Lernia och Green Cargo som ställt upp på 
intervjuer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linköping; 2007 
 
 
Sonja Erlandsson   Roger Virdelo 
 



   Sid  6 av 76 
___________________________________________________________________________  

Master Thesis in Business Administration Blekinge Tekniska Högskola 2007  
Sonja Erlandsson Roger Virdelo 

 

Förteckning över tabeller/grafer 
Figur 1 Modell över arbetsflödet................................................................................................ 13 
Figur 2 Aakers model för varumärkeskapital............................................................................. 33 
Figur 3 Arbetsflöde Grounded theory ........................................................................................ 43 
Figur 4  Relation mellan kategorierna och hypoteserna............................................................. 48 



   Sid  7 av 76 
___________________________________________________________________________  

Master Thesis in Business Administration Blekinge Tekniska Högskola 2007  
Sonja Erlandsson Roger Virdelo 

 
 

Kapitel 1 Inledning 
 

I detta kapitel ges en bakgrund till vår forskningsfråga. Detta utvecklas till en 
problemdiskussion för att ge ökad förståelse för problemet, som mynnar ut i 

problemformulering och syfte. Här presenteras också disposition av uppsatsen och 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  
Som en av Sveriges största bolagsägare har staten uppemot 2 miljoner anställda i 57 företag.  
Det är företag som omsätter totalt 304 miljarder SEK och har en vinst efter skatt på mer än 32 
miljarder SEK. En jämförelse av Sveriges 30 största vinstföretag visar att tre av de företag som 
återfinns på listan är i statlig ägo. Dessa är VattenFall AB, Svenska Spel och Vin & Sprit.  
Bolag ägda av staten kan delas upp i två grupper, dels de som verkar under marknadsmässiga 
villkor och dels de som har särskilda samhällsintressen att fylla. Bolag med särskilda 
samhällsintressen kännetecknas av något eller båda av följande kriterier: staten styr 
verksamheten på ett påtagligt och direkt sätt eller bolaget verkar på en marknad med särskilda 
förbehåll. Det finns ett flertal bolag idag med sådana särskilda samhällsintressen dessa är bl.a. 
Systembolaget,  Apoteket, Svenska Spel och Banverket(Ekonomisk litteratur AB Sveriges 
Största företag) 
 
Det finns ett flertal krafter som driver på en privatisering av statliga företag. Det finns dels 
ekonomiska krafter, Sveriges medlemskap i EU och politiska krafter. Dessa krafter påverkar 
och påskyndar privatiseringen på olika sätt men är alla relaterade till varandra.   
 
När det gäller de politiska krafterna så har regeringen idag ett övergripande mål att skapa 
förutsättningar för fler jobb och växande företag. Detta mål uppnås menar man bland annat 
genom en tydlig rollfördelning mellan det privata och det offentliga. Staten behöver ge privata 
företag goda förutsättningar att konkurrera på lika villkor utan att samtidigt driva egna 
konkurrerande företag. Här finns ett politiskt intresse och en tydlig kraft att privatisera delar av 
de statliga företagen. 
När det gäller de ekonomiska krafterna så rör sig Sverige från en socialistisk ekonomi mot en 
mer marknadsdriven ekonomi främst påverkad av en ökad internationalisering av samhället.  
Sveriges medlemskap i EU kräver en ökad privatisering av de statliga företagen. 
Privatisering är därmed mer eller mindre påtvingad de statliga företagen och inget som varken 
aktieägarna, de anställda eller ledningen på egen hand har strävat efter. 
 
På senare år har vi därför sett en allt större konkurrensutsättning av statliga bolag. Emellanåt 
har man gått så långt som till en total avknoppning och privatisering. För de företag där en 
konkurrensutsättning har skett, men man inte gått hela vägen ut, innebär det att de har behållit 
en del av sina särskilda samhällsintressen samtidigt som de tvingats verka som på en 
konkurrensutsatt marknad. Detta kan skapa både förvirring och tvetydighet när det gäller såväl 
konkurrensneutralitet som företagsidentitet.  
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Det är svårt nog att etablera att varumärke som inte tidigare är känt av människorna, men att 
dessutom göra det på en konkurrensutsatt marknad och samtidigt ”skilja” sig från ett stort 
statligt moderbolag sätter etableringen i ett helt nytt perspektiv. Att etablera sitt varumärke på 
en redan konkurrensutsatt marknad innebär inte bara att företaget har en utmaning i att göra det 
känt, utmaningen ligger också i att få kunderna att byta preferens till det nya varumärket.  
 
Det är därför ytterst intressant att studera hur varumärket hos tidigare statliga företag 
påverkas/utvecklas när de i samband med ett varumärkesskifte ska etablera sig på en 
konkurrensutsatt marknad. Fenomenet är intressant ur flera aspekter. Dels finns det EU-direktiv 
om att minska det statliga ägandet, vilket innebär att mer statliga företags säljs ut och 
konkurrensutsetts både i Sverige och i andra nordiska länder och dels finns det väldigt lite 
litteratur som studerar fenomenet varumärke inom dessa specifika ramar.  
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1.2 Problemdiskussion 
Varför byter företag namn? En del företag byter namn för att dess produktutbud förändras i takt 
med efterfrågan, andra företag inser betydelsen av att bli mer internationella 
(Föreningssparbanken bytte till Swedbank). Det är också vanligt att företag slås ihop av olika 
anledningar och att det därmed sker ett varumärkesskifte. Det finns också flera andra kända 
situationer som med stor sannolikhet leder till att företag byter namn – företagsuppköp 
(Sydkraft köptes av E.ON, ett tyskt energi konglomerat), inträde i ny bransch, 
internationalisering, skadat varumärke mm. Gemensamt för dessa företag är att de ska 
positionera sig och sitt nya namn, med tillhörande varumärke, på marknaden. Detta innebär ett 
problem då ett nytt namn och varumärke innebär alltid en risk. Risken varierar dessutom enligt 
Kapferer (2004) väldigt mycket beroende på vilken typ av varumärke det handlar om. Det är 
stor skillnad på exempelvis ett produktvarumärke och ett varumärke som är likvärdigt med 
företagsnamnet och företaget som helhet. 
 
 
Varför är varumärkesskiften ett problem generellt? Det finns enligt Kapferer (2004), som har 
sökt av den internationella akademiska världen, väldigt få akademiska studier gjorda när det 
gäller just varumärkesskifte. Dock är det klart att ett varumärkesskifte påverkar organisationen 
och dess anställda och kan t.o.m. vara en traumatisk upplevelse. För de anställda förändras 
företagsidentiteten med varumärkesskiftet, det råder en osäkerhet och en otydlig identifikation 
mot en tidigare tydlig identitet. Inte sällan råder också en rädsla och misstänksamhet hos 
personalen. Aktieägarna påverkas dessutom i allra högsta grad och det råder allmänt en 
förvirring om vad det nya nu står för och hur de gamla värdena ska tas om hand. Kapferer 
(2004) Ett varumärkesskifte i kombination med att positionera sig på en konkurrensutsatt 
markand är en ytterligare försvåring för dessa företag. 
 
I övrigt finns det mycket skrivet kring hur varumärken byggs upp för att bli starka. Här kan 
man konstatera att varumärken är mycket värdefulla tillgångar som kan innebära 
konkurrensfördelar. Aaker (1996) har genom litteraturforskning kommit fram till detta 
fenomen och diskuterar det i sin bok ”Building strong brands”, men det finns också en uppsjö 
av artiklar i ämnet, bl.a. Banoo (1999), som belyser utmaningen vid varumärkesbyggande och 
Berettler (2001) som argumenterar för en stegvis process om sex steg vid skapandet och 
byggandet av varumärken. Begreppet ”brand equity” och hur detta mäts är vidare ett 
välutforskat område och en omfattande studie har gjorts av Keller 1993. 
 
Statliga företag i Sverige agerar på en konkurrensutsatt marknad och har dessutom viktiga 
samhällsfunktioner. Alltfler statliga företag agerar idag på samma marknadsmässiga villkor 
som privata företag. Kraven som ställs på företagen kan i många avseenden vara motstridiga då 
de exempelvis förväntas bedriva lönsam verksamhet samtidigt som de ska agera ansvarsfullt 
och t.ex. tänka på miljön.  
 
Det finns mycket forskning runt de olika aspekterna av varumärken, men när det gäller 
kopplingen kring varumärken och varumärkesskifte finns det väldigt lite. Vill man då också 
lägga till aspekten av statlig ägarstyrning blir litteraturen närmast obefintlig. Däremot kan 
eventuellt den teori som är utvecklad för det privata näringslivet generellt appliceras på 
allmänna frågor rörande statliga företag som privatiseras och blir vinstdrivande. Eftersom 
forskningsgrenen är relativt ung finns det många aspekter som inte detaljbehandlas. 
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Statligt ägda företag är av stort allmänintresse eftersom de i slutändan ägs av det svenska 
folket. Genom att vi betalar skatt intar vi automatiskt också en påtvingad ägarroll. Skillnaden 
mot vanligt aktieägande är att vi inte får någon kapitalutdelning vid positivt resultat. Det 
avspeglas istället på sikt i en stat med större ekonomiska tillgångar, vilket i sin tur kan leda till 
ett lägre skattetryck för medborgarna. Vi tror därför att det finns ett intresse hos medborgarna 
att få lära sig mer av hur dessa företag fungerar och på vilka villkor de arbetar på en 
konkurrensutsatt marknad. Denna avsaknad av tidigare teoretiska studier är ett starkt argument 
till att vårt problemområde är värt att fördjupa sig i. Ett annat argument är att det inte i princip 
inte finns några tidigare studier gjorda på svenska företag som byter namn – med ett undantag, 
nämligen ”Hur påverkar ett varumärkesskifte varumärkeshanteringen” som vi hänvisar till i 
tidigare studier. 
 
Det finns alltså ett tomrum här inom den svenska akademiska forskningen när det gäller 
varumärkesskifte och dess påverkan på varumärket och tomrummet är större när man lägger till 
aspekten statlig ägarstyrning och övergång till en konkurrensutsatt marknad. Det är till detta 
tomrum som vi ämnar göra ett bidrag genom att undersöka hur våra fallföretag arbetar med sitt 
varumärke och sin positionering efter varumärkesskiftet och med de nya villkor som gäller på 
en konkurrensutsatt marknad.  
 

1.3 Problemformulering 
• Vilken påverkan har ett varumärkesbyte och ett inträde på konkurrensutsatt marknad för 

ett statligt företag och dess identitet?  
• Är det möjligt att applicera vedertagna teorier för varumärken på statliga företag som 

konkurrensutsätts och byter namn? 
• Hur kan ett statligt företag dra nytta av tidigare skiften av varumärken (för att minska 

osäkerhet, rädsla och förvirring)? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur statliga företags varumärke påverkas när de 
konkurrensutsätts och byter namn. Därmed kan statliga företag som står inför en sådan process 
på ett bättre sätt kan få kunskap om vilka fallgropar eller framgångsfaktorer som bör/kan tas i 
beaktande.   
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1.5 Avgränsning 
Praktiska avgränsningar 
Denna uppsats är avgränsad till att specifikt studera statliga företag som har konkurrensutsatts 
och där ett varumärkesskifte har skett. Anledningen till detta är att litteraturen och forskningen 
kring området ”varumärkets påverkan inom statliga företag som bytt namn och 
konkurrensutsatts” är mycket begränsad, samtidigt som det sker en ökning av privatisering av 
statliga företag inom hela Norden. Det är således ett växande fenomen som med säkerhet 
kommer att påverka den öppna marknaden och är därför också intressant att studera. Statliga 
bolag är samtidigt ett avgränsat område där bolagen ofta drivits utan vinstsyfte samt haft 
samhället som given kund. Att inkludera andra företag, som inte tidigare har varit statliga eller 
inte har bytt namn, skulle kunna bidra till studien som en jämförelse men här begränsas 
uppsatsen till det specifika området som studeras.  
 
I samband med att vi har fokus på de strategier företagen har använt och de problem som 
uppstått när de tidigare statliga företagen etablerat sig med nytt namn på en konkurrensutsatt 
marknad har vi valt att avgränsa oss till att studera fenomenet ur företagens perspektiv. Det 
hade varit minst lika intressant att studera fenomenet ur kundernas perspektiv för att därmed 
verifiera huruvida varumärket blivit framgångsrikt eller inte, men har p.g.a. tidsbrist uteslutit 
den synvinkeln. Detta är dock ett av våra förslag till fortsatt forskning.  
 
Dessa avgränsningar kommer naturligtvis att påverka våra resultat i den bemärkelsen att urvalet 
vi studerar blir begränsat och således är möjligheterna till att generalisera det vi hittar mycket 
begränsat. Dessutom studerar vi processen kring varumärkesskifte och konkurrensutsättning ur 
företagets perspektiv och vi skulle kunna få helt andra svar om vi hade studerat det ur 
kundernas perspektiv – exempelvis kunder som var kunder när företaget var statligt och som 
fortfarande är kunder idag. Denna kompletterande undersökning är ett minst lika intressant 
ämne – för sig eller tillsammans med vårt arbete. 
 
Andra avgränsningar som påverkar oss är det urval av tidigare studier vi valt att ha med. Här 
har vi gjort en grundlig sökning bland landets stora databaser som lagrar studentuppsatser och 
tagit med dem som vi har ansett vara relevanta för vår forskningsfråga. Detta urval är givetvis 
en begränsning då dessa tidigare studier till viss del ligger som grund för vår grounded theory 
och därmed är basen i våra hypoteser. Detsamma gäller för den litteratur och publicerade 
artiklar som använts. Vi har försökt att förebygga denna negativa effekt genom att göra en så 
bred sökning som möjligt både när det gäller studentuppsatser och litteratur inom området. 
Men tiden och denna uppsats storlek sätter givetvis ramarna för hur mycket tidigare forskning 
och litteratur vi har möjlighet att inkludera.  

En annan aspekt är att vi inte har tagit med internationella studier i ämnet. Anledningen till 
detta är tvåfalt, dels har vi p.g.a. storleken på uppsatsen varit tvungna att avgränsa själva 
litteratursökandet och dels så fokuserar uppsatsen helt på svenska statliga företag som 
privatiseras så avgränsningen har känts naturlig. Det är dock helt rimligt att anta att en bredare 
litteraturstudie som tagit hänsyn till ett flertal internationella studier skulle ha varit en tillgång 
och det är därför ett av de förslag på fortsatt forskning som vi har tagit med. 
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1.6  Disposition 
Kapitel 1 Inledning 
Här skapar vi en förståelse för problemdiskussionen och problemformuleringen genom att 
introducera begreppen företagsidentitet, varumärke och konkurrensutsatta statliga företag. 
Detta leder sedan till syftet med arbetet. Avgränsning och disposition finns också i detta 
kapitel. 
 
Kapitel 2 Metod 
Genom att redovisa för metod och val av metod blir uppsatsen mer trovärdig och tillgänglig för 
läsaren. Metoden som valts är en Grounded theory. Intervju med tre för problemformuleringen 
representativa företag har skett här presenteras också dessa företag. Som sekundärt material har 
information från de berörda företagens hemsidor och presentationsmaterial använts.  
 
Kapitel 3 Teori 
Här presenterar vi de teorier som är vår utgångspunkt för att sedan skapa oss en egen 
referensram. Teorierna behandlar processen med att skapa och behålla en företagsidentitet och 
varumärke. Här går vi även igenom ett urval av tidigare forskning och studier i ämnet som vi 
sedan sammanfattar ner till vår egen referensram. 
 
Kapitel 4 Empiri 
Här presenteras resultatet av undersökning enligt grounded theory. De kategorier som funnits 
utifrån teorien och fallföretagen beskrivs här samt de hypoteser som skapats utifrån 
kategorierna.  
 
Kapitel 5–Analys 
I detta kapitel analyserar vi hypoteserna med hjälp av de intervjuer som hållits med 
fallföretagen. Hypoteserna och resultat för respektive hypotes beskrivs här.  
 
Kapitel 56– Slutsats 
I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser mer konkret, vad undersökningen har gett och vad 
den kan användas till. Här görs en analys av vilka framgångsfaktorer som funnits i processen 
vid skapandet av företagens identitet och varumärkes. Vi ger här också förslag på fortsatt 
forskning.  
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Kapitel 2 Metod 
Detta kapitel innehåller både en metodgenomgång och en metodkritik.  Metoden som vi har 
använt är grounded theory.  Metodreflektionen och kritiken analyserar hur valen av metod 
kan ha påverkat vårt resultat och om vi eventuellt skulle kunna gjort någonting annorlunda.  
 

2.1 Arbetsgång 

2.1.1 Teoretiskt och praktiskt perspektiv 
Vi har analyserat tidigare studier om företagsidentitet, skapandet av varumärken och 
existerande teorier med användning av Grounded Theory och skapat vår egen referensram för 
hur företagsidentiteten påverkas när statliga företag konkurrensutsätts och skiljs från 
moderbolaget. För att undvika problem med trovärdigheten i referensramen har vårt vi i vårt 
val av litteratur försökt fokusera på litteratur om vedertagna teorier. Vår informationssökning 
inleddes med att söka upp artiklar, böcker och tidigare studier som sammanfattade teorier eller 
som gav grundläggande information för att skapa en kunskap om ämnet och för att hitta 
fördjupningslitteratur där vi kunde skaffa oss en mer djupgående kunskap.  
 
Syftet med uppsatsen är att skapa större förståelse för processen när statligt ägda företag som 
konkurrensutsätts gör ett varumärkesskifte och hur de hanterar det inom ramen för effektiv 
varumärkeshantering. Studien bygger på både kvantitativ och kvalitativ information kring detta 
område, för att se bakgrunden till varför ett företag byter namn. Denna information kommer 
från ingående intervjuer med de valda fallföretagen samt från en litteraturforskning på 
relevanta teorier inom området samt tidigare akademiska studier.   
 
Vi kommer att undersöka hur beslutsfattare eller eventuella konsulter gjort processen för att 
byta företagsnamnen och om det gjordes några marknadsundersökningar. Relevanta saker att 
studera som ett led i undersökningarna är hur varumärkesskiftets mål och effekter blev och hur 
dess påverkan på ett företagets image och värde upplevts internt samt om möjligt externt. 
Intervjuer med konkurrensutsatta statligt ägda företag har skett för att få svar på frågan hur de 
skapat ny företagsidentitet och nytt varumärke. Den insamlade informationen från 
markandspersoner inom företagen är deras åsikter och perspektiv om processen inom vilket 
varumräkesskiftet skett. En hel del information från årsredovisningar och pressreleaser är 
insamlad via företagens hemsidor. Vid bestämmandet av hur den studien skulle gå till gick vi 
återigen tillbaks till vårt syfte med rapporten och vald forskningsansats, för att underlätta 
strukturen på undersökningen. Eftersom syftet med studien är att undersöka varumärkesskiften 
och processen kring dessa vid konkurrensutsättning så analyseras liknande företag. Slutsatserna 
skall därmed mynna ut i ett svar på vår huvudsakliga frågeställning.  
 
Vi har ordnat vårt arbete efter flödet som illustreras av bilden nedan:  

Information Intervju underlag fallföretag 

Koppling mellan teori och empiri 

Intervjuer Analys slutsatser 

Figur 1 Modell över arbetsflödet 
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2.2 Övergripande ansats 
Den klassiska kvantitativa forskningsansatsen bygger på att man först bildar en hypotes (=ännu 
ej testad teori) som man sedan testar. I grounded theory är förhållningssättet det motsatta dvs 
man strävar efter att skapa nya teorier utifrån observationer av den verklighet man 
förutsättningslöst utforskar. Enligt denna metod utgår man inte från en hypotesprövning utan 
går direkt till verkligheten för att se vilka teorier som den genererar. Grounded theory är 
närmast de kvantitativa ansatserna vid en jämförelse av de kvalitativa. Tanken bakom teorin r 
att den den producerade teorin skall grundas på insamlade data, inte ur någon på förhand 
bestämd teori. Grounded theory handlar om vad som händer i relationer mellan människor.  
 
Grounded theory är utvecklad av Barney Glaser och Anselm Strauss 1967. Författarna är 
tydliga i sin övertygelse att teorier som har sitt ursprung i förutbestämda antaganden (a priori 
assumptions) kommer att visa sig vara mindre användbara än teorier utvecklade ur den 
insamlade datan, där forskaren inte har a priori antaganden om vad han/hon skall hitta i 
materialet. (Glaser & Strauss, 1967)  
 
Glasers tankar om Grundad teori, sammanställda av Hartman (2001) passar för denna studie 
bäst då det är beteenden vid varumärkes skiften inom statliga bolag som utan förutsättning 
undersöks. Det är viktigt att skilja på forskningsområde, vanligen en urvalsgrupp, och 
forskningsproblemet. Skillnaden är att forskningsområdet skall undersökas förutsättningslöst 
för att man skall hitta de beteenden som finns i urvalsgruppen och de problem som genereras ur 
dessa. Ur denna förutsättningslösa undersökningen och datan analyseras skapas grupperingar 
och olika kategorier framträder. När huvudproblemet utkristalliserats kommer det att utgöra 
kärnan i teorin. Allteftersom begrepp och problem framträder kan datainsamlingen styras, så att 
relevant information inhämtas. Det finns enligt Glaser och Strauss (1967) två typer av teorier 
som kan utvecklas genom att använda sig av Grundad teori. Dels den så kallade ¨Substantive 
theory¨ och dels ¨Formal theory¨. Den förra beskriver begrepp, fenomen eller skeenden inom 
ett avgränsat område, t.ex. en arbetsplats eller en grupp av människor. Den senare gör anspråk 
på att beskriva begrepp, fenomen eller skeenden på ett sätt som kan användas i flera olika 
sammanhang (Glaser & Strauss, 1967, s 79-99).  I denna uppsats kommer vi att använda oss av 
den formella teorin då vi strävar efter att konstruera ett antal hypoteser i detta arbete. 
 
Den praktiska hanteringen av datan går enligt Grundad Teori till så att datan analyseras 
efterhand som den samlas in. Denna analys sker i flera steg. Först kodas materialet. Det innebär 
att olika begrepp eller egenskaper identifieras genom att ord, fraser eller beskrivna händelser i 
materialet etiketteras, kodas. Därefter analyseras resultatet och övergripande begrepp 
konstrueras ur det kodade materialet sk kategorier. Detta sker genom att varje kodad enhet 
jämförs med andra kodade enheter, vilka skapar de olika begreppen, kategorierna (open 
coding). Varje kodad enhet jämförs med de kodade enheterna i de olika kategorierna innan 
enheten läggs till någon av dem (selective coding). Genom detta arbetsätt skapas en verifiering 
att varje enhet i en kategori har gemensamma egenskaper. Denna första fas av analysen 
avslutas med att en kärnkategori, som måste ha en relation till problemområdet och vara vanligt 
förekommande i materialet (många enheter som kodas till kategorin), identifieras. 



   Sid  15 av 76 
___________________________________________________________________________  

Master Thesis in Business Administration Blekinge Tekniska Högskola 2007  
Sonja Erlandsson Roger Virdelo 

 
Sedan sker en jämförelse av kategorierna och därmed en minskning så att endast de kategorier 
som är relaterade till kärnkategorin vävs in i teorin. (Hartman, 2004; Hartman, 2001; ylén, 
2005) En central egenskap är enligt Glaser (1992) att just konstant jämföra datan med datan. 
Som användare av Grounded Theory skall man till varje kodad enhet ställa frågan ¨What 
category or property of a category does this incident indicate?¨  (Glaser s. 39) och besvara den 
utan förutfattade meningar om svaret. Det är vidare materialets beskaffenhet som avgör om det 
är ord, meningar, händelser eller rentav hela dokument som utgör en kodad enhet. 
 
Som tillägg till den ovanstående bearbetningen av datan sker kontinuerligt anteckningar, ¨kom 
ihåg¨ eller idéer (theoretical memos). Som författare använder man dessa för att hitta 
sambanden mellan kategorier och framförallt komma ihåg kreativa tankar som dyker upp under 
arbetets gång. Det finns inga regler kring hur anteckningarna ska föras det kan gälla det mesta i 
arbetet och de kan se ut i princip hur som helst ex en anteckning i marginalen eller flera sidor, 
så länge hela tanken är nerskriven. Anteckningarna kan röra det mesta från tankar kring de 
kodade enheterna i kategorier till relationer mellan olika kodade enheter och kategorier eller 
relationer mellan kategorier. Anteckningarna används också för att hitta nya kodningar 
och/eller kategorier vid en omläsning av materialet. De utgör en fond av tankar och idéer som 
är avgörande för den slutliga analysen och konstruerandet av den framväxande teorin. (Glaser, 
1978, kap 5) 
 
Vid insamling av information finns huvudsakligen två typer av undersökningar: kvalitativa 
respektive kvantitativa. Vilken undersökningsmetod som väljs beror på olika faktorer. Det kan 
t.ex. vara på grund av det inte finns tillräckligt stor mängd data för att göra en kvantitativ 
undersökning eller så beror det på problemets karaktär. Det handlar inte så mycket om antingen 
kvalitativ eller kvantitativ metod utan det bästa resultatet fås ofta genom en kombination av de 
båda metoderna. De olika metoderna har båda fördelar och nackdelar och kan inte isoleras eller 
ses som oberoende av varandra eftersom verkligheten ofta kräver båda. Enligt grundad teori så 
beaktas all typ av data kvalitativ såväl som kvantitativ. Nedan ges en kort beskrivning av dessa 
metoder för insamlande av data. 
 
Kvantitativa undersökningar 
Kvantitativa undersökningar är främst inriktade på att mäta samband mellan olika variabler. 
Undersökningsformen är strukturerad och utgångspunkterna är förutbestämda och utgör 
undersökningens begränsning. Kvantitativ undersökning lämpar sig väl när information om 
problemet som ska undersökas redan finns tillgänglig. Kvantitativa undersökningar omfattar 
oftast data som kan kvantifieras i sifferform och analyseras statistiskt. Denna typ av 
undersökningar utförs ofta med stort urval och litet undersökningsdjup. I dessa undersökningar 
är det viktigt att se till att det är så få fel som möjligt för att därigenom möjliggöra användandet 
av statistiska metoder.  
 
Kvalitativa undersökningar 
En kvalitativ metod är lämplig för att få information när det handlar om ett litet urval och ett 
stort undersökningsdjup. Kvalitativa metoder passar bra när man exempelvis vill få en inblick i 
en marknad, information kring en produkt eller en verksamhet. En sådan studie brukar 
benämnas Pilotundersökning i vilken man kan få uppslag på innehåll innan man går vidare med 
en större kvantitativ undersökning. 
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2.3 Utformning av frågeunderlag 

2.3.1 Datainsamling 
Det finns huvudsakligen två tekniker vid datainsamling. Det ena är att samla in nya data 
(primärinformation) och det andra att utnyttja redan insamlat material (sekundärinformation).  
I studien används både primärdata och sekundärdata för att försöka få ett så bra resultat som 
möjligt med det underlag som funnits inom ramen för denna undersökning. 

2.3.2 Primärdata 
Primärdata är enligt Kotler (2001) information som har samlats in för ett speciellt ändamål. Vi 
har skaffat primärdata genom kvalitativ undersökning i form av personliga intervjuer.  
Primärinformationen som vi har fått genom att intervjuerna har använts tillsammans med 
sekundärdata för att kunna verifiera eller dementera de hypoteser som vi skapat kring ämnet. 
Vår empiri är primäradatan som kommer att ligga till störst grund för vårt arbete. Vi har även 
använt oss av sekundära data från artiklar, teorier från litteraturen samt rapporter från företagen 
som studerats. 

2.3.3 Sekundärdata 
Sekundärdata kan hämtas från flertalet olika befintliga källor såsom litteraturen samt från 
tidigare forskningsrön. Vi har i huvudsak använt oss av böcker och tidigare studier som vi hittat 
genom litteratursökningen. Genom vår litteratursökning har vi funnit vår referenslitteratur och 
tidigare uppsatser. Genom företagens egna hemsidor har vi dessutom erhållit data som är 
mycket relevant för vår undersökning. Information insamlad från Internet kan generellt sett 
vara svår att kontrollera riktigheten i, men vi måste anta att just den informationen vi är ute 
efter är relevant och korrekt då den faktiskt ges av företagen själva.  

2.3.4 Utformning av intervjuunderlag 
Frågeunderlaget baseras på resultatet av vår litteraturforskning enligt Grounded Theory (se 
kap. 5). De kategorier som där framträdde utgör grunden för våra frågor. Antalet frågor har vi 
försökt att framställa utifrån vårt behov som vi bedömt utifrån det inhämtade materialet och 
studierna i ämnet. Frågorna är samtidigt avvägda för att kunna ge en så enkel intervju som 
möjligt. Vi ansåg att de personer som intervjuats oftast sitter på en position som inte har 
mycket tid att avvara och att detta därmed skulle ge oss en bättre respons och kvalité på svaren. 
Frågorna har legat till grund för intervjuerna, men även för att man skall kunna ställa 
följdfrågor som i sin tur beror på det svar vi fått. 

2.3.5 Insamling av kvalitativ data  
Den kvalitativa datan insamlades genom telefonintervjuer med personer på de valda 
fallföretagen. Personerna på respektive fallföretag är valda utifrån kriteriet att 
de skulle vara väl insatta i varumärken och dess uppbyggnad. Helst skall de också ha varit 
delaktiga i processen vid bytet av varumärket. Intervjuer har tyvärr nackdelen att de kan vara 
tidskrävande samt att urvalet på personer att intervjua oftast är begränsat. 



   Sid  17 av 76 
___________________________________________________________________________  

Master Thesis in Business Administration Blekinge Tekniska Högskola 2007  
Sonja Erlandsson Roger Virdelo 

 

2.3.6 Genomförande av intervjuer     
Studien baseras dels på en litteraturstudie samt till stor del på de tre intervjuerna som 
genomfördes med fallföretagen. Urvalet vi har är statliga bolag som utfört ett byte av 
varumärke. Vi har gjort telefonintervjuer med samtliga dessa företag och vi har lagt ned 
mycket tid på respektive intervju för att få ut ett så bra resultat som möjligt. En intervjumall 
hade utformats i förväg med ett antal frågor att utgå ifrån. Denna följde vi inte i någon specifik 
ordning utan anpassade oss vid varje enskilt intervjutillfälle efter den intervjuade och 
situationen Ordningsföljden kom att falla sig naturligt under varje enskild intervju. 
 
Frågorna skickades ut i förväg innan intervjuerna så att de intervjuade personerna hade 
möjlighet att förbereda sig. För att ha möjligheten att gå tillbaka och analysera informationen 
samt för att inte missa relevant information togs under intervjuerna anteckningar samtidigt 
som samtalen spelades in på band.  

2.4 Val av fallföretag 
Tjänsteproducerade statliga företag som bytt företagsnamn har varit det tongivande kriteriet i 
vårt val av fallföretag. Vi har därför valt att undersöka Lernias varumärkesskifte från 
Amugruppen 2000. Vårt andra fallföretag är Green Cargo som bildades utifrån SJ Gods och 
kan bidra med god information kring processen och ge fakta på hur det faktiska 
varumärkesskiftet gick till. Vårt tredje fallföretag är TeliaSonera som bildades 1993 från 
affärsverket Televerket och bolagiserades till ett aktiebolag och namnet ändrades till Telia AB. 
Telia gick i december 2002 samman med Sonera och bildade TeliaSonera. Att studera dessa 
företag som är verksamma inom skilda områden, men med en statlig historik, kan bidra till 
slutsatsernas kvalitet. 
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2.4.1 Green Cargo 
Green Cargo AB bedriver verksamhet inom godstransporter i Sverige och utomlands, 
huvudsakligen på järnväg. Bolaget bildades från tidigare SJ Gods av Statens Järnvägar den 
1 januari 2001 och ägs av Svenska staten. Bolaget har cirka 80-90 % av 
godstransportsmarknaden på järnväg i Sverige. Bolaget har sedan det bildades jobbat med 
effektivisering och rationalisering av verksamheten för att möta den rådande 
internationaliseringen av transportmarknaderna. De har behövt anpassa sig till en alltmer 
konkurrensutsatt och internationaliserad transportmarknad. Företagets Vision är ” Green Cargo 
ska vara det ledande logistikföretaget som bygger på och medverkar till en hållbar utveckling, 
nationellt och internationellt”. Green Cargo är även ett miljömärkt logistikföretag som kommer 
att satsa 3,7 miljarder på att expandera samt för att förnya vagnparken.  
 

Green Cargo bedriver även transporter med lastbil samt logistikhantering som lagerhållning, 
lossning, lastning och distribution. Kunderna återfinns inom nordisk basindustri där skog, stål 
och papper dominerar och kunderna verkar såväl inom- som utanför Sveriges gränser. Bolaget 
bedriver även transporter utomlands där de samarbetar med andra logistikföretag i Europa. De 
internationella transporterna står för ca 30-40 procent där merparten av dessa går till eller via 
Tyskland. Transport via järnväg är effektivt och ekonomiskt konkurrenskraftigt, speciellt vid 
längre transporter och om inte omlastning krävs.  Green Cargos Affärsidé är ” Att erbjuda 
hållbara logistiklösningar som möter höga krav på säkerhet, kvalitet och miljö”. De står för en 
stor del av godstransporterna i Sverige och är en viktig aktör på transportmarknaden. De 
erbjuder tillförlitliga transporter över hela Sverige, speciellt där det ställs krav på stor kapacitet 
med en hög frekvens. De kan transportera gods som är extra tungt, brett, långt, högt eller 
känsligt och erbjuder även specialtransporter till kunderna. (Green Cargo AB  Årsredovisning, 
2006)  
 
 

Marknaden som Green Cargo verkar på är avreglerad och konkurrensutsatt. Godstransporter på 
järnväg sker sedan 1996 i konkurrens med olika operatörer. Det är viktigt att påpeka att Green 
Cargo verkar i konkurrens med andra företag i hela transportbranschen. Godstransporter på 
järnväg är inte en egen marknad, utan skall ses som en del av den totala logistikmarknaden. 
Green Cargos marknad påverkas i mycket stor utsträckning av de drivkrafter som påverkar 
utvecklingen av den totala transport- och logistikmarknaden.  Det finns arbeten inom EU som 
verkar för att stärka konkurrenskraften för järnvägstransporter och marknaden för 
internationella godstransporter på det europeiska järnvägsnätet har öppnats upp. Avreglering 
som sker inom EU har medfört en konkurrens som har ökat. Det finns samtidigt faktorer som 
försämrar tågens konkurrenskraft om man jämför med t.ex. lastbil och båt, vilket till stor del 
beror på att internationella tågtransporter i dag har en låg hastighet och leveransprecision då 
gränsövergångar med tåg är besvärliga på grund av olika system mellan länder.  
 
Företag som erbjuder godstransporter på järnväg har på grund avregleringen som skett fått 
anpassa sig till den nya marknaden. Detta har även påverkat ekonomin hos företagen då 
kostnader för transporter har pressats ner och trycket från kunder för ytterligare 
kostandsminskningar består. Ekonomiskt visar de på en positiv trend och Green Cargos intäkter 
var enligt bokslut 2006 5883 (5864) Mkr och med resultatet 235 (137) Mkr. Deras lok- och 
vagnpark har en genomsnittlig ålder av cirka 30 år och närmar sig en punkt med omfattande 
renoveringar och investeringar. De fick under 2005 även ett aktieägartillskott om 600 Mkr som 
ingår i ett investeringsprogram om 3 700 Mkr. (Green Cargo AB  Årsredovisning, 2006, [s2])  
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2.4.2 Lernia  
 
Lernia  bedriver verksamhet inom kompetensförsörjningsföretag med verksamhet över hela 
Sverige med fyra tjänsteområden: Bemanning, Utbildning, Rehabilitering och Omställning. 
Lernia erbjuder, genom dessa fyra områden, sina kunder alla steg av kompetenskedjan. Lernia 
var tidigare Amu Gruppen AB och bytte namn 2000. Bolaget har en historik som myndighet 
och Amu Gruppen AB bildades 1993. Idag bedriver Lernia verksamhet på marknadsmässiga 
villkor och har kontor på 80 orter över hela Sverige. De har två helägda dotterbolag, Lernia 
Bemanning AB och Lernia Utbildning AB och Lernia ägs till 100 % av staten. Företagets 
vision är ”Lernia är det svenska arbetslivets ledande partner för kompetensförsörjning”.  
 
Marknaden som Lernia verkar på är konkurrensutsatt. Försäkringskassan, som är en stor kund, 
har sedan 1990 kunnat köpa tjänster fritt på marknaden. Avreglering inom Försäkringskassan 
är anledningen till att många myndigheter ombildades till aktiebolag. Amu Gruppen AB bildas 
efter ett regeringsbeslut med uppgiften att erbjuda arbetsmarknadsutbildning i hela landet. 
Företaget skulle enligt förslaget även erbjuda företagsutbildning. De hade vid denna 
ombildning kravet att verka under samma villkor som andra, ej statligt ägda, företag. De blev 
ett utbildningsföretag med verksamhet som enligt en beställare/utförare modell. 
De har sedan ombildning till aktiebolag genomgått flertalet förändringar och verkat för att klara 
sig på en konkurrensutsatt marknad. 1998 bildade de ett bemanningsföretag, Lernia 
Bemanning, som är inriktat på företag inom industri, teknik och logistik. Lernia Bemanning har 
sedan dess ökat kraftigt och har under flera år varit ett av Sveriges mest snabbväxande företag. 
Den del som rör bemanning hade 2006 cirka 5 000 uthyrda konsulter och en omsättning på 904 
Mkr och en omsättningsökning på 73 procent. Lernia har även ett dotterbolag inom 
utbildningar, arbetsmarknadsutbildning och utbildningsentreprenader, som är expansivt. 
(Lernia  AB Årsredovisning, 2006) 
 
Ekonomiskt visar Lernia på en positiv trend och intäkterna var enligt bokslutet 2006 2179Mkr 
(1742) Mkr och med resultatet 132 (95) Mkr. De hade i medeltal 3500 anställda. 
De har enligt årsredovisningen 4500 kunder, stora som små företag, men även enskilda 
personer som vill vidareutveckla sin kunskap och öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden.  
Lernias affärsidé är "Lernia försörjer långsiktigt svenskt arbetsliv med yrkeskompetens genom 
att erbjuda bemanning, utbildning, rehabilitering och omställning." 
De står för en stor del av arbetsmarknadsutbildningarna i Sverige och är en viktig aktör på 
marknaden. (Lernia  AB Årsredovisning, 2006, [s2]) 
 
 
Marknaden har i och med den globalisering som skett gett Lernia möjligheten att erbjuda 
utbildning och bemanningstjänster som möter den alltmer rörligare arbetsmarknaden. 
Rörligheten beror på att allt fler företag väljer att ha ett visst antal tillsvidareanställda 
medarbetare för att sedan hyra in personal under perioder av högre belastning. Det är ett företag 
som ligger i tiden och verkar under marknadens villkor för att möta dess krav.  
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2.4.3 TeliaSonera  
TeliaSonera bedriver verksamhet inom telekommunikation både i Sverige och utomlands och 
är noterat på Stockholms- och Helsingforsbörsen. Bolaget är resultatet av ett samgående mellan 
Telia och Sonera i december 2002. De var då två av de ledande bolagen inom 
telekommunikation i Norden och har även en stark marknadsposition i Baltikum, Eurasien, 
Ryssland och Turkiet. (TeliaSonera AB Årsredovisning, 2006) 
 
Telia drevs tidigare av den svenska staten och har en lång historia. De har funnits på den 
svenska marknaden sedan slutet av 1800-talet. Sedan 1918, när dåvarande Telegrafverket köpte 
upp Stockholm Allmänna Telefonaktiebolaget, har Telia varit det största 
telekommunikationsföretaget i Sverige. 1953 bytte Telegrafverket namn till Televerket.  
De har sedan 50-talet hetat Televerket och drivits som ett affärsdrivande statligt verk. Trots att 
det i Sverige inte funnits något lagstadgat monopol inom telekommunikation har Televerket 
varit det på enda marknaden enda tillgängliga företaget inom telefoni. Under 1980-talet började 
näringslivsklimatet i Sverige att förändras och EU: s samarbete gjorde att nya företag började 
komma in på den svenska marknaden. I ett led i denna process bildades 1992 Post- och 
Telestyrelsen (PTS) genom en sammanslagning av Televerkets frekvensförvaltning och Statens 
Telenämnd. Året därefter beslutar riksdagen om lag om radiokommunikation och telelag och 
PTS blir en nationell tillsynsmyndighet. 
 
Affärsverket Televerket omvandlades 1993 från ett affärsverk till ett aktiebolag och då 
ändrades även namnet till Telia AB. Telia noterades 2000 på stockholmsbörsen och 30 % av 
aktierna såldes publikt, resterande 70 % ägs av staten. När bolaget hade ombildats till ett 
aktiebolag avvecklades och såldes delar av bolaget som varit verksamma inom tillverkning och 
de började även expandera sin verksamhet utanför Sveriges gränser. De köpte 1995 bolag 
internationellt både i Indien och Filippinerna och man etablerade dotterbolag i Norge och 
Danmark. 
 
Sonera var Finlands motsvarighet till Telia och härrör från det statliga telegrafverket som 
bildades 1917. De hade monopol på långdistanstjänster och internationella telefonitjänster fram 
till 1992. Bolaget ombildades 1994 till ett aktiebolag och bytte namn till PT Finland samtidigt 
som det delades upp i två enheter Posten Finland och Telecom Finland. Finland började 1997, 
efter ett godkännande av riksdagen, privatisera bolaget. I samband med detta bytte bolaget 
återigen namn, till Sonera. Sonera noterades 1998 på Helsingforsbörsen och Finländska staten 
minskade på så sätt sitt aktieinhav genom att publikt erbjuda aktier. 
 
Idag är TeliaSonera det största telekommunikationsföretaget på den svenska marknaden. 
I Sverige erbjuder TeliaSonera flera telekommunikationstjänster och det görs under olika 
varumärken. Av dessa varumärken är Telia det största. Under varumärket Telia vänder man sig 
till det bredaste kundsegmentet. Under detta varumärke erbjuder TeliaSonera tjänster i alla tre 
huvudområden: mobiltelefoni, fast telefoni och data- och Internettjänster. De har även 
varumärket ”Halebop”, som vänder sig till ungdomar och erbjuder kontantkort samt mobila 
tjänster. 
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I Sverige hade TeliaSonera 2006 10 427 anställda och koncernen hade 28 528 anställda för 
samma period. Ekonomiskt visar de på positiv trend och omsättningen 2006 var 91060 
(87661) Mkr och med ett resultat på 16987Mkr (11697). Enligt TeliaSoneras årsredovisningar 
har omsättningen i Sverige minskat varje år sedan 2001, men företagets verksamhet och 
omsättning visar totalt en positiv utveckling tack vare den ökade försäljningen utomlands.  
(TeliaSonera AB Årsredovisning, 2006, [s2]) 
 
TeliaSoneras framtidsplaner är att förenkla sina tjänster så att de blir mer användarvänliga för 
både privat- och företagskunder. Företagets vision ”TeliaSonera erbjuder pålitliga, innovativa 
och användarvänliga tjänster för överföring och paketering av ljud, bild, data, information, 
transaktioner och underhållning.” Man har för avsikt att fortsätta växa och skapa värde i 
mobilverksamheterna de bedriver i Turkiet, Ryssland och även i vissa länder i Eurasien. 
Koncernens avsikt är att upprätthålla en finansiell styrka för att kunna köpa bolag i den 
pågående konsolideringen av den europeiska marknaden inom telekommunikation. 
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2.5 Metodreflektion och källkritik  
 
Källkritik 
Vi har använt oss av primärdata från de intervjuer vi gjort. I alla intervjuer finns faktorer som 
kan påverka resultatet och svaren, t.ex. frågornas utformning, olika intervjuares utförande, 
respondentens engagemang och deras kunskaper om ämnet. Vi har försökt att öka validiteten 
och reliabiliteten i intervjuerna genom att hålla en hög objektivitet och genom att försöka välja 
frågorna så att de i möjligaste mån ger entydiga svar. Intervjuerna har ändå alltid en risk att bli 
vinklade då det ofta är de personer som intervjuar som bestämmer på intervjun, men i vårt fall 
har vi försökt att vara medvetna om detta och inte styra. Det finns också en risk för feltolkning 
av det som framkommer under intervjun och därför spelades även intervjuerna in för att kunna 
gå tillbaka och se till att inget misstolkades. 

I den mån vi haft möjlighet har vi även intervjuat personerna vid två olika tillfällen. I de fall då 
vi misstänkt att intervjupersonen missuppfattat eller inte alls förstått frågorna har vi formulerat 
om dem eller frågat en gång till. Vi har dock alltid använt samma frågemall som underlag för 
intervjuerna. Intervjuerna har innefattat både företagets och varumärkets identitet och 
kompletterande frågor om deras process av varumärkesbyggande och skifte av varumärke. 

Vi är medvetna om snedvridningen som kan uppkomma genom att vi valt att intervjua personer 
endast i statliga bolag och samtidigt har det förstås begränsat urvalet. Vårt yttersta mål har varit 
att få en bild som existerar inom denna typ av bolag, vilket gjort att vi inte ansett det som en 
risk för reliabiliteten eller validiteten. Vårt val av fallföretag kanske påverkar resultatet 
eftersom det kan finnas kopplingar som ger resultat andra resultat än om vi valt andra typer av 
fallföretag. Det kan också vara så att vi genom att kompletterat med andra företag fått helt 
annorlunda slutsatser och resultat. Vi har dock valt dessa fallföretag just för att de genomgått 
ett byte i varumärkesidentitet och företagsidentitet och att de verkar i tjänstesektorn. Vi 
kommer från dessa företag ta fram teorier och slutsatser som sedan kan provas i framtida 
studier och fortsatta analyser av andra företag och varumärken.  

Information som samlats in är viktigt att kritiskt granska och att säkerställa att den är korrekt 
och trovärdig. Detta gäller inte minst information som används i akademiska rapporter. Därför 
är det mycket viktigt med källkritik. Enligt Esaiasson et al. (2002) är källkritik forskarnas 
främsta vapen mot felaktigheter i informationen. Källkritik är olika metodregler som kan 
avvändas för att värdera sanningshalten och trovärdigheten i informationen. Esaiasson et al. 
(2002) har fyra regler som är användbara vid källkritik. Dessa är: 

• äkthet 
• oberoende 
• samtidighet 
• tendens 

Äkthet hanterar huruvida materialet är äkta eller inte.  
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Oberoende handlar om att granska huruvida informationen är oberoende av 
sanningsjusteringar, dvs. kommer informationen från källan direkt eller har den passerat flera 
led efter huvudkällan och hur pass påverkad är informationen av den som återger den. Detta 
försökte vi hantera genom att sända ut frågeformuläret till de intervjuade i förväg så att de 
kunde förbereda sig och kontrollera de uppgifter de eventuellt inte kunde svara på direkt.  

Samtidighet kan till exempel handla om hur långt efter händelsen informationen skrevs ner. 
Trovärdigheten i informationen är högre ju kortare tid som passerat mellan händelse och 
nerskrift. I vårt fall bedömde vi två aspekter med samtidighetsregeln, dels de intervjuades 
information och dels nerskriften av själva intervjuerna.  

Som nämnts skickades intervjuunderlaget i förväg ut till intervjupersonerna för att de skulle 
kunna förbereda sig och skaffa den korrekta informationen och undvika sanningsavvikelse. 
Vidare spelades intervjuerna in, vilket medför att de är samtidiga. Intervjuerna skrevs sedan 
ned och den första intervjun var avklarad och sammanställd innan den andra påbörjades för att 
undvika misstolkningar och för att informationen i intervjuerna skulle blandas ihop. 

Tendens i källkritiska sammanhang skall användas för att kritiskt granska en medveten 
påverkan från berättaren., Finns det ett intresse att ge snedvriden berättelse? I våra intervjuer 
finns det ingen anledning att misstänka att de intervjuade hade något större intresse av att 
medvetet snedvrida informationen. De intervjuade har sannolikhet återgivit händelserna så 
sanningsenligt de kan erinra sig. Det kan ändå finnas en risk att om andra genomfört studien så 
hade de kanske genomfört intervjuerna på ett annat sätt, vilket i så fall kunnat resultera i en 
annan tolkning och analys än den som presenteras i denna rapport. Vi har gjort så mycket som 
möjligt i vårt arbete för att aktivt behålla objektiviteten i rapporten och arbetat efter de 
källkritiksregler som diskuteras ovan. Vi har eftersträvat att uppnå en så hög grad av 
trovärdighet och sanning i informationen samt för att hålla en hög validitet.  

De data som insamlats via andra studier behöver man ställa sig kritisk till på samma sätt som 
primärdata. Man kan t.ex. inte med säkerhet veta vem som är författare till texten, vilket är 
speciellt tydligt med källor från Internet. Vi har dock endast använt oss av årsredovisningar och 
information från företagens hemsidor och just denna typ av information måste anses 
tillförlitlig. Företagen efterstävar förstås att återge en korrekt bild av sig själva, samtidigt som 
de är kontrollerade och kan inte ge ut felaktig information av detta slag. I övrigt så har vi 
använt oss av artiklar och böcker författade av kända teoretiker. Informationen kan även 
i denna typ av vetenskaplig litteratur vara riktad av författarens egna åsikter. Litteratur och 
teorier är präglade av uppsatsens mål och syfte, men vi har försökt att använda oss av flera 
källor för att jämföra olika författares synpunkter och teorier. Denna litteraturs 
källförteckningar har även använts för att vidare söka efter information och även för att jämföra 
tolkningar av denna. 

Enligt Esaiasson et al. (2002); tänk på att all information är beroende av den berättande. 
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Reliabilitet och Validitet 
En undersöknings resultat skall kunna fås fram av en annan oberoende forskare vilket kräver att 
man håller en hög reliabilitet och validitet. Ett av målen med vår undersökning är att hålla en så 
hög reliabilitet som möjligt så att detta kan uppnås och att en annan forskare skall komma till 
liknande resultat om han gör samma undersökning statliga bolag. Vi har försökt hålla en hög 
reliabilitet genom att vår intervju bestå av frågor som inte skall uppfattas diffusa eller 
vilseledande utan direkt härledda ur de teorier vi ämnat tillämpa. Enligt Densombe, Martyn 
(2000) har man hög reliabilitet så har man automatiskt en hög validitet. I val av forskningsdata 
har vi valt att hålla oss till trovärdiga källor så som kända forskares teorier, kända tidskrifter 
och företags presentationer. Vårt val av forskningsmetod är vald utefter att det är en lämplig 
metod för valt område. Validitet handlar om vilken utsträckning forskningsdata och metoder 
för att få fram data anses exakta, riktiga och träffsäkra. Det som kan påverka validiteten i 
studien är att företagens skifte av varumärke skedde för länge sen. Detta gör att de intervjuade 
personerna kan vara selektiva och minnas sådant som inte skedde i verkligheten. Vi försökte 
undvika detta genom att ställa motfrågor, om det verkade finnas en osäkerhet i den intervjuades 
svar.    
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Metodreflektion 
Resultaten som vi kommit fram till är hypoteser som är uppbyggda med Grounded Theory och 
redovisar ingen direkt sanning. Tolkningarna utgår ifrån de fenomen som studerats och vi kan 
inte bortse från att vi kan ha påverkats av tidigare erfarenheter och kunskaper i ämnet. Det kan 
ha givit våra tolkningar av intervjuerna vi genomfört en viss grad av subjektiva inslag. 
Rapportens undersökning kan eventuellt ifrågasättas då vi att antalet intervjuobjekt inte är stor 
men undersökningen ger ändå en viss syn på bytet av varumärken i statliga bolag. 

  
Vi har även haft i åtanke att våra resultat till stor del baseras på intervjuer så det går det inte att 
bedöma allt material som helt tillförlitligt. Vi kan heller inte dra slutsatsen att våra resultat kan 
generaliseras till alla statliga bolag som gjort varumärkesskifte. Vi är även medvetna om att 
vissa respondenter kan när de bevarade våra frågor intervjuerna ha svarat utefter eget tyckande. 
Vi försökte dock att minimera risken för osanningar genom att ställa liknande frågor med olika 
formuleringar ett par gånger under intervjutillfället. Det finns andra faktorer som kan ha 
påverkat resultatet så som tid för respondenterna. Våra val av frågor kan även de ha vinklat 
svaren och det är rimligt att anta att man endast i vissa fall får svar på de frågor som ställts till 
de intervjuade. Vi försökte dock att skapa en öppen diskussionsmiljö under samtliga intervjuer 
för att frågor som vi inte hade i vår intervjumall inte skulle gå förlorade. Därmed håller 
uppsatsen en god validitet och reliabilitet i och med att vi vidtagit åtgärder för detta genom att 
vår intervju bestod av frågor som inte skulle uppfattas diffusa eller vilseledande utan direkt 
härledda ur teorierna.  
 
Det finns dock sånt som vi kunnat göra annorlunda. Vi skulle ha kompletterat med en bred 
enkät men då det inte ryms inom tidsramen för detta arbete lämnas det som en möjlighet till 
fortsatt forskning. 
 



   Sid  26 av 76 
___________________________________________________________________________  

Master Thesis in Business Administration Blekinge Tekniska Högskola 2007  
Sonja Erlandsson Roger Virdelo 

Kapitel 3 Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier inom företagsidentitet och varumärke som vi använt 
oss av samt hur dessa beskriver processen med att skapa en företagsidentitet. Teorin 
utmynnar i en referensram som vi använt dels som underlag för att skapa vår enkät och 
dels som underlag för vår analys. 
 
 

 

3.1  Varumärke 
Ett varumärke är ett namn, ett tecken, en benämning, en symbol, en design eller en 
kombination av dessa. Syftet med ett varumärke, är att identifiera en tillverkares produkt eller 
tjänster från säljare eller en grupp av säljare samt att differentiera dem från sina konkurrenter. 
Ett varumärke identifierar också säljaren eller tillverkaren. Ett varumärke är en brännpunkt för 
alla positiva och negativa intryck som skapas av köparen då denne, under tiden, kommer i 
kontakt med varumärkets produkter, distributionskanaler, personal och kommunikation. Ett 
varumärkes värde, kommer från dess förmåga att vinna en exklusiv, positiv och framstående 
betydelse, i en stor del av konsumenternas medvetande. (Melin 1999) 
 
Kort historik 
Begreppet varumärken är inte nytt utan det är känt att bruksföremål i Grekland och Rom 
märktes med unika symboler för att identifiera specifika produkter. Varumärken finns i 
medeltida Europa när skrån använde symboler för att försäkra konsumenterna om ens produkts 
kvalitet. Det moderna varumärket uppträdde under slutet av 1800-talet och anses härstamma 
från USA och Storbritannien. Där fabrikanter inom detaljhandeln kom att använda sig av eget 
namn för att skilja sig från de produkter som kom från medtävlare. (Melin 1999) 
 
Definitioner 
Ett varumärke kan ha många definitioner.  De två ledande författarna på området Kotler och 
Aaker använder följande definitioner 
 
” a name, term, sign symbol or design or a combination of these intended to identify the goods 
or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors 
(Kotler Armstrong 1994 s 285)  
 
A product is something that is made on a factory; a brand is something that is bought by a 
customer. A product can be copied by a competitor: a brand is unique. A product can be 
quickly outdated; a successful brand is timeless. (Aaker 1991 s.1) 
 
Den legala definitionen säger att ett varumärke är en immaterialegendom som skyddas av 
varumärkeslagen. Denna anger de legala ramarna for reglering av rätten till ett visst varumärke. 
Varumärkeslagen beskriver varumärket som ett särskilt kännetecken som används for att skilja 
en näringsidkares varor och tjänster från en annan näringsidkares varor och tjänster. Ett 
varumärke kan registreras vilket då markeras genom att det åtföljs av symbolen ®, ett inringat 
R för registered trademark, ’registrerat varumärke’.  
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Varumärkes betydelse 
Ett varumärkes betydelse kan inte underskattas. Varumärket är långt mer än ett företagsnamn. 
Egentligen består det svenska begreppet av två delar, som kanske framgår bättre av den 
Engelska begreppet trademark dvs vad som står på etiketten och brand vilket innebär hur 
produkten  uppfattas av allmänheten. Varumärket kan visa på en homogenitet bland företagets 
produkter. Det kan försäkra konsumenterna om att produktens egenskaper är desamma vid 
varje inköpstillfälle. Varumärken är viktiga för företag då de kan stå för och förmedla 
företagets olika egenskaper fördelar samt värderingar. Konsumenterna kopplar ihop dessa 
egenskaper med de fördelar som de upplever med företaget. Genom att köpa ett visst märke 
speglas samtidigt konsumentens värderingar och personlighet. (Melin 1999).  
 
Varumärkets betydelse har ökat jämfört med tidigare och ordet varumärke har tidigare i princip 
endast använts av marknadsförare, men idag pratar väsentligt fler om varumärken. Frans Melin 
(1999) hävdar att detta beror på genomslagskraften för det konceptuella begreppet “brand 
equity” som kan översättas till varumärkeskapital. Detta begrepp används idag av både 
teoretiker och praktiker, troligtvis på grund av att det kan diskuteras utifrån både 
märkesinnehavarens och konsumenternas perspektiv (Melin 1999).   
 
Betydelsen av varumärken kan antagligen diskuteras, men att det är en viktig aspekt av en 
produkt eller tjänst är svårt att bortse ifrån. Enligt Kapferer (1997), kan varumärket inte 
likställas med produkten utan är vad som ger produkten mening och definierar dess identitet i 
tid och rum. Enligt Scott Bedbury, författare av boken ”A New brand world”, är att ge något ett 
varumärke att ta något vanligt och förbättra det så att det blir mer värt och meningsfullt. De 
senaste årens utveckling har också lett fram till allt fler företag fått en ny syn på sitt varumärke 
som ett konkurrensmedel (Melin 1999).  
 
Varumärkes olika funktioner 
Ett varumärke har olika funktioner beroende på hur man betraktar det. Den kan ses ur olika 
aktörers perspektiv, lagstiftarens, märkesinnehavarens konsumenters och konkurrenternas 
perspektiv Lagstiftaren ser varumärket som en samhällsnyttig funktion som underlättar 
kommunikationen mellan markandens aktörer vilket i sin tur effektiviserar handel. 
Märkesinnehavaren, konkurrentens och konsumentens perspektiv sammansvetsas annorlunda 
eftersom de möts på markanden på ett annat sätt. Det finns två olika aspekter i detta både 
varumärkes position på marknaden och dess plats hos konsumenterna. Alla producenter vill att 
så många som möjligt skall välja deras märke och hålla sig till det så kallad märkeslojalitet. 
(Melin 1999) 
 
Märkesinnehavaran använder sig av varumärket som en bärare av både information och 
identitet men varumärket används också ofta som ett positioneringsinstrument. Företaget kan 
utifrån segmentering välja ut flera olika målgrupper på marknaden och utifrån dessa gruppers 
referenser positionera sig och med hjälp av ett flertal olika varumärken anpassa dessa så att det 
finns något som passar alla. (Melin 1999).  
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Varumärkesteorier 
Det finns flera kända varumärkesteorier. David Aakers använder sig av två stycken teorier, den 
så kallade ”Brand equity teorin” och identitetsteorin. ”Brand equity modellen” är uppdelad i 
fyra stycken kategorier, där den första är märkeskännedom, den andra märkeslojalitet, den 
tredje kundupplevd kvalitet och den fjärde och sista är varumärkets övriga associationer.  
I kategorin varumärkeskännedom ingår konsumentens kännedom av varumärket, hur väl 
konsumenten känner igen det enskilda varumärket. Det livsviktigt för ett varumärke att bli 
känt hos slutkonsumenten då ett okänt varumärke har en mindre attraktionskraft och en mindre 
chans att bli vald i butikshyllan.  
 
Märkeslojalitet är själva kärnan i ”Brand equity” modellen och en indikator på ett företags 
framtida vinster. Att ha märkeslojala kunder är viktigt då det skapar en inträdesbarriär 
gentemot konkurrenterna på marknaden. Det blir dyrare och mindre attraktivt för dem att 
försöka locka över kunderna. Märkeslojalitet påverkas av alla de andra aspekterna i ”Brand 
equity” modellen, då man kan skapa lojalitet till varumärket genom att bearbeta dessa faktorer. 
Inom kategorin upplevd kundkvalitet är det den upplevda kvaliteten av varan hos kunden som 
är viktig för att skapa återköp och skapa lojalitet till varumärket. Det är viktigt att kundens 
upplevda bild av kvaliteten på varan, stämmer överens med verklig kvalitet, så att det inte blir 
ett glapp i kommunikationen. Inom kategorin varumärkets associationer så kan man genom att 
knyta sitt varumärke till associationer i kundens medvetande öka värdet i varumärket.  
 
Det finns fem sätt som associationer kan skapa värde för företaget: 
- Hjälpa konsumenten att förstå information. 
- Differentiera varumärket. 
- Ge konsumenten skäl att köpa. 
- Skapa positiva känslor/attityder mot märket. 
- Underlätta märkesutvidgningar. 
 
Aaker identitetsteori beskriver fyra nivåer på en varumärkesidentitet, där det första steget är 
essensen. Han beskriver det som varumärkets innersta kärna, som är grunden för hela 
varumärket. Det andra steget i varumärkesidentiteten är varumärkets kärnidentitet som bygger 
på varumärkets viktiga kärnvärderingar. Det tredje steget i ordningen, är varumärkets 
utvidgade identitet som kan förändras över tiden för att passa lokala marknader och trender. 
Slutligen ska en varumärkesidentitet innehålla ett värdelöfte som kommuniceras till kunden, 
det kan vara ett löfte på en funktionell, emotionell eller en självuttryckande nivå. 
 
En ytterligare teori som är mycket intressant är Kapferers identitetsprisma teori. Den är 
uppbyggt i en avsändardel och en mottagardel, med sex stycken prismor som belyser olika 
områden av varumärket. De tre stycken prismorna på vänstersidan, fungerar så att de  
externaliserar varumärket och visar de aspekterna av varumärket som projiceras ut mot 
kunderna. På högra sidan illustrerar de tre stycken prismorna de delar av varumärket som 
internaliseras in i företaget och kundernas medvetande. De två prismor som företaget själva kan 
kontrollera i modellen, är den fysiska och den som hanterar personligheten. De fungerar som 
verktyg för att styra mottagarens reflektion och självbild av varumärket. 
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Positionering 
Man delar in marknaden i olika segment, där exempelvis olika kunder delas in i olika 
kategorier. Positionering handlar om hur kunden uppfattar ett företag eller en produkt, dvs. 
dess image. Olika företag har olika positioner beroende på deras identiteter, därför intar dessa 
företag en speciell plats på marknaden. Positionering handlar inte om företagets önskade 
varumärke, utan om hur det uppfattas av kunderna. Ett företag bör även bestämma vilka 
produktvärden och konkurrensfördelar som ska betonas i marknadskommunikationen. 
Enligt Fill har alla organisationer och produkter en viss position i kundernas medvetande.67 
Ett företag strävar efter att göra sin produkt synlig och igenkänd av kunderna, så att företaget 
får konkurrensfördelar i köpebeslutprocessen. 
 
Ett varumärke kan positioneras på två olika sätt, på ett funktionellt och ett emotionellt sätt. 
Funktionell positionering innebär att man betonar de praktiska fördelarna hos produkten, 
medan den emotionella positioneringen spelar på egot, njutning och social tillfredställelse. 
Eftersom det existerar många liknande produkter på marknaden, så spelar den emotionella 
positioneringen en stor roll i marknadsföringen. Det är även viktigt att det upplevda värdet av 
en produkt eller ett varumärke är högre än det som konkurrenterna erbjuder. 
 
Positioneringsstrategier 
En strategi utformas i ett företag för att uppnå en viss position. 
De vanligaste positioneringsstrategierna är följande: 

• Produktattribut 
• Pris eller kvalitet 
• Användare 
• Användningsområde 
• Produktklassdissociation (”product class dissociation”) 
• Konkurrenstävling 
• Fördelar 
• Arv och kultur 

 
Ett företag kan välja att positionera en produkt genom en eller flera strategier. Om ett 
företag använder sig av för många strategier, kan detta skapa förvirring eller misstro hos 
kunden. Det ideala för ett företag är att använda sig av 1-2 positioneringsstrategier. 
När ett företag har valt positioneringsstrategi gäller det att se till att all kommunikation 
med marknaden förmedlar samma budskap. Detta budskap skapar uppfattningar hos 
kunderna som produkten eller varumärket måste leva upp till. 
 
Med “Word of mouth metoden” kan kunderna sprida ett visst rykte om ett varumärke eller 
en produkt. Dålig WOM kan resultera i ett försvagat varumärke, då löftena om produkten 
inte uppfylls. En god WOM kan dock förbättra produktens image och kan påverka 
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Varumärken och business to business 
Det finns inom alla branscher ett behov att särskilja sig. Inom business to business (B2B) finns 
det enligt (Kotler&Pfoertsh 2006) en stor missuppfattning att varumärken bara är för 
konsumentprodukter. I den bransch vi undersöker handlar marknadsföringen i huvudsak om 
B2B, alltså affärer mellan företag. Det finns många likheter mellan konsumentmarknadsföring 
och business to business-handel men också en rad skillnader, varför en grundläggande 
förklaring är nödvändig. 
 
Köpprocessen i B2B marknadsföring är speciell enligt Kotler (1996). Det första är att det finns 
färre men större köpare samtidigt som leverantörerna är mer geografiskt koncentrerade. 
Företagen kan ofta befinna sig i samma region i nära anslutning till andra företag. Priserna hos 
produkterna är mer oelastiska - en prishöjning på en tjänst påverkar inte efterfrågan speciellt 
mycket på kort sikt. Handeln sker på ett mer professionellt sätt och de inblandade parterna är 
pålästa och kunniga. När det gäller de beslut om köp som tas, så kan de generellt sett anses mer 
komplexa. Köpen handlar om större summor och därför krävs ett större ekonomiskt 
övervägande. Den sista avgörande egenskapen hos B2B-handel är att processen är mer 
formaliserad genom inköpsavtal.  
 
Inom B2B försöker man oftast etablera ett längre samarbete och därmed forma en relation 
mellan parterna. Detta är för att kunna säkra leveranstider, kvalitet och kunna ha gemensamma 
system mm detta oftast på att man bara en leverantör.  
 
Då arbetet i denna uppsats bygger på denna kategori av företag kommer det härefter syftas till 
varumärken inom detta område. Enligt (Kotler&Pfoertsh 2006) så är rollen för varumärket 
inom B2B summerad enligt: 
 
Imageskapare 
Ett varumärke har för konsumenter ofta även en symbolisk betydelse vilket påverkar 
varumärkets image. Värdet av varumärkets image framhålls ofta i samband med köp av 
exklusiva märkesprodukter. Imagen kan då vara viktig för såväl den egna självbilden som den 
bild som konsumenten vill förmedla till andra. I B2B är det inte lika tydligt och det är inte lika 
viktigt med självbilden som i konsumentfallet enligt Kotler och Pfoertsh 2006. Det är genom 
varumärkets image du presentar företaget och detta är viktigast där du syns offentligt. 
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Öka informations effektiviteten  

Varumärket kan fungera som en referenspunkt då kunden vill jämföra olika produkter och 
underlättar att orientera sig på marknaden. Ett varumärke ger möjlighet att identifiera 
produkten och utgör en genväg i beslutsprocessen. 
 
Riskminimering           
Varumärket garanterar inte hög kvalitet men det skapar ett förtroende av att en jämn och 
konsistent kvalitet ges. Det finns också en relation mellan pris och upplevd kvalitet - kunder 
uppfattar ett högt pris som ett tecken på hög kvalitet. Vid köp av produkter kan det förekomma 
ekonomiska risker som reduceras genom att välja en känd produkt. En tydlig avsändare kan 
reducera den upplevda risken väsentligt. I B2B anses riskminimering vara den viktigaste 
funktionen av varumärket (uppemot 45 %) och därefter informationseffektiviteten (41%), 
(Kotler&Pfoertsh 2006). 
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3.2 Varumärkeskapital 
Frans Melin (1999) hävdar att detta beror på det ökade intresset för det så kallade 
varumärkeskapitalet (Brand Equity). Varumärkeskapital kan diskuteras ur både 
märkesinnehavarens och konsumenternas perspektiv (Melin 1999). Melin beskriver det ökade 
intresset för varumärken men förklarar aldrig varför varumärken gått från att bara finnas inom 
marknadsföringsbranschen till att bli ett mer allmänt begrepp. Det ökade intresset anser vi 
måste hänga ihop med mer lättillgänglig media såsom Internet samt den ständigt närvarande 
reklamen som slåss om konsumenternas uppmärksamhet. Samtidigt har diskussionerna om 
varumärkeskapital ökat, vilket säkerligen har bidragit till att företag har fått ökad förståelse för 
varumärkets betydelse som en värdefull tillgång.  Tar man Coca-Cola så har det varumärke 
värderats till över halva börsvärdet och är företagets mest värdefulla tillgång (Uggla 2002).  
 
Varumärkeskapitalet är ett begrepp som saknar en allmänt vedertagen definition. Ordet Equity 
kommer från den finansiella världen som kan översättas med stamaktie, men som i detta 
perspektiv kommit att beteckna det kapital som varumärket medför (Melin, 1999). Melin 
menar att utvecklingen för varumärkeskapital är ett försök att integrera de två begreppen 
”brand value” och ”brand strength”, där varumärkets finansiella värde är hämtat från den 
inneboende styrkan. Enligt Melin så är utgångspunkten för varumärkeskapitalet om att 
varumärket skapar värde for konsumenten och därmed även för märkesinnehavaren. 
Märkeslojaliteten visar om varumärket verkligen skapat ett värde för konsumenten (Melin 
1999). Enligt Melin finns det i princip tre olika sätt för ett företag att få tillgång till 
varumärkeskapital, dessa kan sammanfattas med följande engelska uttryck “build it, buy it or 
borrow it” dvs skapa det, köp det eller låna det. I uppsatsen kommer vi inte att titta på det sista 
alternativet låna.  
 
Det är uppenbart att ett starkt varumärke är ett bra konkurrensmedel i kampen om kunder. 
David Aakers modell för begreppet varumärkeskapital bryts enligt Melin ner i fem olika 
element. Dessa element anses vara viktiga för att skapa värde för konsumenten, vilket i sin 
tur skapar värde för märkesinnehavaren (Melin 1999). Enligt Aaker så är varumärkeskapital de 
tillgångar och skulder som kopplas till ett varumärke och som ökar eller minskar värdet av en 
vara eller tjänst. 
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Nedan är David Aakers modell över varumärkeskapitalet. Denna modell bryter ner begreppet 
varumärkeskapital i fem stycken strukturella. Modellen är enligt Melin inte helt konsistent. 
Enligt Aakers modell skapar märkeslojalitet ett värde för konsumenten (Aaker 1996). Melin 
hävdar också att varumärket skapar värde för konsumenten, vilket sedan kan resultera i 
märkeslojalitet (Melin 1999). 
 

 
Figur 2 Aakers model för varumärkeskapital 
 
Kundernas upplevda kvalitet bygger på förväntningar som byggts upp av tidigare erfarenhet. 
Det upplevda mervärdet i varumärket ligger i förutsättningarna och detta kan resultera i 
märkeslojalitet. Aakers modell kan användas for att förstå vad varumärkeskapital byggs och 
består av.  
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3.3 Varumärkesutvidgning 
Den grundläggande definitionen för varumärkesutvidgning lyder enligt följande; 
”En varumärkesutvidgning innebör att ett etablerat varumärke utnyttjas för ett nytt 
marknadserbjudande.” 
 
Ett välkänt varumärke som används av många kan hjälpa till då företag önskar sälja någonting 
nytt. Det kan röra sig om såväl en produkt som en tjänst det vill säga något konkret eller 
abstrakt. Begreppet varumärkesutvidgning innebär att ett redan befintligt och etablerat 
varumärke överförs till andra produkter alternativt produktkategorier. På så sätt kan det bli 
lättare för företag att etablera nya produkter under starka varumärken som redan finn spå 
markanden. En varumärkesutvidgning innebär för det mesta kostnadsbesparingar för företag i 
och med att kostnaderna för ett nytt varumörke elimineras.  Den enklaste formen av 
varumärkesutvidgning är så kallad variantutvidgning vilket innebär en produktlansering inom 
en kategori där varumärket redan existerar. Företaget riktar sig till samma målgrupp som innan 
med en liknande produkt under ett väl inarbetat varumärke. Det förfarandet kan karaktäriseras 
genom att man binder samman en ny produkt med den ursprungliga varumärkespyramiden. 
Varumärkesutvidgning kan vara mycket fördelaktigt efter som det kan spara in på 
marknadsföringskostnader vid marknadsbreddning, leda till ökade intäkter samt leda till att den 
etablerade varumärkesimagen förstärks. Det kan hända i fall då varumärket inte är tillräckligt 
välkänt och att produkten på så sätt blir missanpassad på marknaden.  
 
Detta är intressant i den aspekt att man vid varumärkesskifte inte drar nytta av det varumärke 
som företaget stod för utan väljer att helt bryta loss med de ekonomiska och strategiska 
konsekvenser som det för med sig.  
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3.4 Företagsidentitet som Varumärke 
Idag präglas företagens omvärld av en stor dynamik och ökad global konkurrens. 
Förändringstakten är hög, den tekniska utvecklingen mycket snabb och prispressen ökar 
kontinuerligt. Detta innebär bl.a. att dagens företag går mot större kundfokusering. Ett företag 
måste visa vad det står för och vad det är för både sin personal, sina kunder och andra 
intressenter. Det vanligaste sättet att uppnå det är att skapa en stark företagsidentitet som är 
starkt kopplat till företagets övergripande varumärke som oftast är företagsnamnet. Företagets 
varumärke inkapslar företagets vision, värden, personlighet, positionering och företagsimage. 
Företags varumärkning sägs vara den vanligaste typen varumärkes strategi inom business to 
business (B2B). Enligt (Kotler&Pfoertsh 2006) så förändras omvärlden snabbt och 
oförutsägbart inom B2B vilket gör att det oftast inte finns någon mening i att skapa enskilda 
produkt eller tjänstevarumärken. B2B företagen har samtidigt oftast ett marknadserbjudande 
som består av ett brett spektra av distinkta och komplexa individuella lösningar vilket 
ytterligare förstärker mening i att endast ha ett övergripande företagsvarumärke. 
Detta gör att det blir än mer viktigare att bygga upp något konstant och varaktigt genom att 
använda företagsidentiteten för att skapa ett starkt varumärke. Enligt (Kotler&Pfoertsh 2006) så 
är framgångsrika  företags varumärken baserade på sin identitet (CI). 
 
Kapferer beskriver identitet som något som berättar vem vi är, vad vi heter och vilka 
utmärkande drag vi har som kan skilja oss från andra. Företagens identitet hjälper en 
organisation att känna till sin egen historia, sin plats på marknaden och att känna igen vad som 
skiljer det från andra företag. Ett företags identitet formas av dess personlighet, kultur, filosofi, 
värderingar och mission. Företagsidentitet är det som en organisation egentligen är, det som ett 
företag uttalat säger sig stå för, vad det gör och hur det utför sin verksamhet.  (2). 
Företagsidentitet är inget nytt utan redan på egypternas tid använde sig faraonerna av signaturer 
som symbol för administration (Hanson och Månsson 1998)  
 
Företag kan genom en tydlig och stark företagsidentitet utmärka sig från sina konkurrenter och 
därmed uppnå konkurrensfördelar. Denna företagsidentitet leder även till att olika typer av 
intressenter får ett större intresse för och ökad kännedom om företaget, samtidigt som en känsla 
av samhörighet skapas mellan kund och företag. En stark företagsidentitet skapar också starka 
band, en känsla av samhörighet och lojalitet internt bland de anställda, vilket i sin tur kan leda 
till förbättrad arbetseffektivitet och bättre rekryteringsmöjligheter.  
 
Begreppet Corporate Identity tolkas i litteraturen på flera olika sätt och därmed kan fenomenet 
förklaras och betraktas ur mer eller mindre snäva perspektiv. Företagets Corporate Identity 
påverkas av dess individuella produkter, tjänster, kommunikation, policy och beteenden och 
existerar enbart på strategisk nivå inom organisationen. Därmed kan den sägas utgöra en 
styrning för hur företaget vill att omvärlden ska se på företaget. 
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Alla företag har denna identitet - medvetet eller omedvetet. Corporate Identity (CI) ska visa 
vad som är utmärkande för företaget och vad som gör det unikt förhållande till dess 
konkurrenter. Ett företags CI är av stor vikt för hur företaget agerar och hur det önskar agera. 
Vidare är den ett uttryck för företagets värden och affärskultur och speglas därmed i allt från 
produktkvalitet, marknadsföringsstrategier, kommunikation till arbetsmiljö. Avsikten med CI 
är att den ska sammanlänka dessa olika element och göra det möjligt för företaget att skapa 
lojalitet bland sina kunder och kommunicera företagets värden så att dessa får en unik position 
i potentiella kunders sinnen. Företags individuella CI har även som syfte att skapa en slags 
samhörighetskänsla bland personalen på företaget.  
 
Företagsidentitet är som ett emblem – företaget kan välja hur det vill se ut och vad dess färger 
och budskap ska vara, men så fort andra ser det så blir det en representation av hela företaget 
och behöver styras och kontrolleras för att producera en positiv image (Fill 2002) 
 
Enligt Markwick och Fill (1997) är företagsidentitet organisationens presentation av sig själv 
till dess olika intressenter och det medel med vilket organisationen skiljer sig från alla andra 
organisationer. Många organisationer har börjat uppmärksamma detta under de senaste åren då 
en ökad konkurrensutsättning gör det mer och mer viktigt att särskilja sig från konkurrenterna 
(Fill 2002) 
 
Enligt Alessandri (2001) och Markwick och Fill (1997) är huvudkomponenterna av 
företagsidentitet företagspersonlighet och corporate brand reputation.  
 

• Företagspersonlighet 
• Corporate brand reputation 
• Företagsimage. 

 
Företagspersonlighet 
Företags personlighet är en av komponenterna av företagsidentitet. Identity och personality är 
nära relaterade och för att hantera dem behöver man ha en tydlig förståelse av organisationens 
personlighet (Markwick och Fill 1997) 
 
Termen Företagspersonlighet kan brytas ner i flera faktorer som påverkar dem; dessa är 
organisationens uppgift, värderingar som en av de viktigaste aspekterna av företagskulturen 
och den övergripande företagsstrategin (Makwick and Fill 1997) 
 
Corporate brand reputation 
Corporate brand reputation är en total utvärdering av en organisations landvinningar. Corporate 
reputation påverkas av företagets historia, bakgrund, rötter och tidigare arv. 
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Företagsimage. 
Företagsimage identifierar det sätt som intressenter uppfattar företagsidentiteten för 
organisationen. Företagsimage är summan av alla intressenters uppfattning av hur 
organisationen presenterar sig och utgör erfarenheter, förväntningar, känslor och intryck som 
varje intressent har av organisationen. Eftersom en organisation har många intressenter med 
olika bakgrund finns det inte en enad uniform och konsistent image. Företagsimage är vad 
intressenterna uppfattar som organisationen själ. Organisationen måste förmedla en enhetlig 
bild. Eftersom individen skapar sig en uppfattning baserad på alla olika intryck kan man säga 
att bilden som denne har av en organisation är baserad inte bara på visuella intryck utan även 
allt som organisationen agerar och uttalar.  Inom tjänsteföretag så är det personalen som är den 
fräsmta identitetsbäraren för varumärket. Detta gör det än mer viktigt att personalen inser att de 
är företagets ambassadörer ”everything about an organisation talks” (Melin 1999 sidan 26). 
  
Organisationens intresse i hur dess mottagare uppfattar den är mycket stort då det är denna 
image som ligger till grund för individernas reaktion och alltså inte nödvändigtvis den verkliga 
bilden (identiteten). Kapferer (2004) menar att imagen kan vara positiv såväl som negativ, 
tydlig eller otydlig. Medvetna såväl som omedvetna meddelanden når fram till individen. En 
organisation måste alltså vara medveten om den potential som finns inom dess kommunikation.  
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3.5 Tjänsteproducerande företag  
Det finns i detta sammanhang stora skillnader mellan tjänster och fysiska varor. Tjänster är inte 
homogena vilket innebär stor variation i kvalitet och innehåll på servicen. Det beror på att det 
är människor som utför tjänsten, aktiviteten eller fördelen som någon erbjuder till någon annan 
och som i sin huvudsak är opåtaglig och inte resulterar i ett ägandeskap (Kotler, 1996). 
Tjänstens kvalitet hänger på den som utför den och alla människor är inte lika. Det är därför 
svårt att få en konsistent identitet på en och samma tjänst. Det innebär därför att intern 
marknadsföring av tjänstevarumärkets verkliga värden måste kunna nå ut till alla anställda och 
bli del av det totala varumärkesbyggandet i företaget (Kotler&Pfoertsh 2006). 
Produktvarumärken skiljer sig jämfört med tjänstevarumärken enligt Berry (1999). Vid 
produktvarumärkning är det den fysiska produkten som är det primära varumärket medan det 
vid tjänstevarumärken är företaget som är varumärket. 
 
Efterfrågan på tjänster är ökande och det beror på ett flertal faktorer. Näringslivet kräver mer 
när det är komplexa marknader och teknologier vilket innebär att företagen behöver expertis 
och kunskap från serviceföretag. Idag är det tjänstesektorn som sörjer för den största delen av 
den ekonomiska tillväxten och de nya jobben. I syfte att få ner sina fasta kostnader köper 
många företag in specialtjänster istället för att själva utföra dem. Detta har lett till ökad 
stimulans för tjänsteföretag med specialistkompetens, menar Kotler (1996).  
 
 
De flesta stora tjänstevarumärkena idag särskiljer sig genom att utveckla och behålla en 
position som ger dem en konkurrensfördel. De starkaste varumärkena är uppbyggda med hjälp 
av skillnader i känsla och påtaglighet att ett tjänstevarumärke bara är så bra som dess svagaste 
länk. Vanligtvis utmärks tjänster av de individer som har den mesta kontakten med kunden och 
dessa personer är därför de som behöver vara mest motiverade och stödja företagets varumärke 
(Kotler&Pfoertsh 2006). Därför måste den interna kommunikationen vara bra så att hela 
företaget vet budskapet de skall förmedla genom företagets varumärke. Personalens träning är 
av vikt för att stärka och bibehålla ett starkt varumärke i tjänstesektorn. Hela organisationen 
måste dela varumärkets syfte gemensamt, personalen är de som ser till att tjänstens löfte 
verkligen levereras som tänkt.  
 
Serviceföretag behöver skapa en bild av sig själva och därför kopplas varumärken i dessa fall 
till slogans. Slogans skall vara lätta att komma ihåg och kännas igen eftersom de är som budord 
för interna och externa relationer. Personalen som erbjuder och levererar servicen måste ta till 
sig attributen i företagets slogan. En viktig del i byggandet av varumärket är garantin för att 
varumärket så som det levereras alltid kommer att motsvara förväntningarna. Det är för 
tjänsternas del omöjligt att precist kontrollera. Återigen är det de anställdas roll som blir 
betydelsefull. Det har visat sig att i företag där personalen förstår målen är avkastningen 24% 
större än i företag där personalen inte anammat målbilden. Anledning är att ett starkt och väl 
definierat varumärke ger personalen fokus (Kotler&Pfoertsh 2006). 
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3.6 Strategi för att ändra ett varumärke 
Som vi tog upp i kapitlet om varumärkeskapital ovan så är enligt Aaker (1996) varumärken 
förknippade med tillgångskategorierna:  
• Märkeskännedom  
• Märkeslojalitet  
• Upplevd kvalitet  
• Associationer 
• Andra varumärkes tillgångar 
 
Detta indikerar att varumärkesskiften är svåra. Efter ett varumärkesskifte är märkeskännedom 
och märkeslojalitet lägre, den upplevda kvaliteten i förhållande till varumärket okänd och 
associationerna kanske oklara. Därför krävs någon form av strategi vid en sådan process enligt 
Aaker (2004) föreslår en process som gäller varumärkes ändringar generellt. Varumärken kan 
behöva ändras då företag växer eller förändras och köps upp slåss samman vilket kan ge 
upphov till en för stor varumärkes portfölj eller en form av identitetsbrist. Enligt Aaker (2004) 
upptäcker många företag att den varumärkes portföljen kan var för stor.  En för stor varumärkes 
portfölj kan även ge upphov till ineffektivitet Aaker (2004) menar att man behöver fokusera tid 
och resurser på att stärka ett fåtal varumärken istället för att kommunicera flera varumärken. 
Företagen kan även bli så oorganiserade att de inte kan ta hand om sina varumärken samt ge 
upphov till förvirring hos anställda. Aaker (2004) menar att det därför krävs en disciplin inom 
företagen och att det arbetas kontinuerligt med varumärkes hanteringen. Vi varumärkes skifte 
så skall man enligt Aaker (2004) ställa sig frågor runt hur varumärkets associationer, styrka 
eller om det finns saker som kan förknippas negativt. Målet enligt Aaker (2004) är att skapa en 
effektiv process för sin varumärkes hantering vilket sker i sex steg. 
 

1. Identifiera de relevanta varumärkena  
Varumärken att betrakta beror på problem området.  Man kan beakta alla varumärken men 
oftast tas bara en del av varumärkena med i analysen. Vid varumärkes skiften så är det steg 
kanske inte så intressant då det bara finns det nya samt det gamla varumärket. Det är väl 
något att beakta beroende på om man har flera varumärken under sitt huvud varumärke.  
2. Etablera utvärderingskriterier  
Enligt Aaker (2004) finns det fyra begrepp som beroende på sammanhang skall tas hänsyn 
till. 
Det är följande: 

1. Varumärkeskapital  
• Kännedom på marknaden?  
• Varumärkets anseende?  
• differentiering har det en personlighet?  
• Är varumärket relevant för dagens kunder och marknad?  
• Är kunderna varumärkes lojala?  
2. Styrkor  
• Driver varumärket en signifikant affär?  
• Håller varumärket en dominant marknadsposition?  
•Bidrar det till marginalen? 
•Har varumärket potential att växa inom nuvarande marknad? 
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3. Strategiskt passande  
• Kan varumärket expandera för att användas som ihop med andra produkter?  
• Har varumärket kapacitet att växa och följa företagets utveckling?  
• Driver varumärket en affär om ligger i företagets strategi. Representerar 
varumärket en produkt eller marknad som är central företagets framtida strategi?  
4. Varumärkes möjligheter  
• Går det att överföra varumärkes kapitalet på ett annat varumärke?  
• Går det att föra samman med ett annat varumärke?  

 
3. Utvärdera varumärkena  
Aaker (2004) menar att varumärkena skall utvärderas efter kriterierna och helst enligt 
någon form av skala. Varumärken utvärderas efter denna skala för att visa vilka som passa 
bäst in i företagets strategier. Det kan krävas viktning när de olika kriterierna ställs mot 
varandra. Det kan även vara värt att gå utanför företaget för att skaffa sig tillräcklig 
information för utvärderingen.  

 
4. Prioritera varumärken  
Enligt Aaker (2004) så måste de varumärkena som skall leva aktivt hanteras och skötas 
samtidigt som man ser till att de får en adekvat budget. Varumärkena måste prioriteras 
utefter vad deras styrka och framtid. Det finns kassa kor och det finns strategiskt starka 
varumärken samt även de som skall eller bör avvecklas.  

5. Utveckla en reviderad varumärkes strategi  
Aaker (2004) menar att när prioriteringen är gjord så måste varumärkes processen 
revideras. Varumärkenas möjligheter struktureras och utvärderas med avseende på följande.  
1. Varumärket stödjer företagets strategi framöver.  
2. Att det finns en roll för de starka varumärkena.  
3. Utnyttja de starka varumärkena.  
4. Ha en tydlig kommunikation till kunder och anställda.  

6. Inför strategin  
Det sista steget är enligt Aaker (2004) att införa strategin. Strategin kan antingen införas 
gradvis eller abrupt på en gång. En snabb övergång till den nya strategin kan ge en tydlig 
signal till markanden att företaget gör en förändring.  Det är viktigt att företaget har en stark 
kommunikation med en långsiktig strategi. Vidare enligt Aaker (2004) så måste skiftet av 
varumärke och dess nya position kommuniceras med trovärdighet för du har bara en chans 
att göra ett intryck. Aaker (2004) menar även att få varumärken bättre än många och att den 
bästa strategin är bara ha ett varumärke. 
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3.7 Tidigare studier 
Vi har i denna studie valt att lägga mycket kraft på att hitta tidigare relevanta studier inom 
ämnesområdet. De datakällor som har används är Linköping Universitet Electronic Press, 
Göteborgs Universitet Gupea, Libris Nationella biblioteksystem, Ekonomihögskolan i Lund, 
Uppsatser.se kungliga biblioteket ; och därmed kan man säga att vi har täckt ett relativt stort 
urval av de studentuppsatser som publiceras på nätet. (För länkar se referenser) 

3.8  Presentation av tidigare studier. 
De studier som då har funnit intressanta och valt att använda som en del i analysen är då; 

• ”The Power behind The Power” En fallstudie av E.ON Värme i Sverige A i Örebro. En 
kanditatuppsats av Amalia Linninger, markus Sundberg och Haraldur Thormundsson 
vid handelshögskolan i Örebro. 

Syftet med uppsatsen var att söka förståelse och beskriva hur ett företag kan skapa en identitet 
med ett förvärv. En fallstudie genomfördes vid E.ON Värme Sverige AB i region Örebro. I 
slutsatsen presenteras en modell som belyser de faktorer som krävs för att skapa förutsättningar 
gör en gemensam företagsidentitet. De faktorer som författarna har kommit fram till som 
betydande är förtroende, urskiljbarhet, samhörighet, omvärlden, tid, information och 
kommunikation. I rapporten konstateras också att företagsledningen skapar förutsättningarna 
men de som har makten för att den ska bli vad de önskar är medarbetarna.  

Denna studie är intressant för oss  av den anledning att den studerar ett tidigare statligt företag 
som har bytt namn (Sydkraft till E.ON) och de har kommit fram till ett antal faktorer som är av 
betydelse för att skapa förutsättningar för en gemensam företagsidentitet. Här ser vi paralleller 
till att samma faktorer är av betydelse även när ett statligt företag privatiseras och skapar sitt 
nya varumärke. Detta speciellt då dessa företag ofta sammanlänkar företagsidentitet och 
varumärke dvs det är samma sak då man inte har produktvarumärken i den traditionella 
betydelsen utan skapar ett varumärke som också hela företagets identitet vilar i. 

• ”Att positionera företagsnamnet som varumärke” En fallstudie av Älfbyhus. En D 
uppsats på ekonomiprogrammet vid Luleå tekniska universitet av Ulrike Johansson och 
Carina Zolland 2004.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur företag internt använder sitt företagsnamn vid 
positionering. Vid jämförelse mellan den teoretiska referensramen och det studerande företaget 
kunde ett antal slutsatser dras. För att skapa en unik och svårimiterad position har det i den 
empiriska undersökningen framkommit att ett företag är beroende av hur väl det internt lyckas 
med att bygga det egna företagsnamnet som varumärke. Undersökningen visar att för att lyckas 
ned företagsnamnet som varumärke måste det ske ett samspel mellan strategisk vision 
organisationens kultur och företagets image som förutsätter samverkan mellan 
företagsledningen de anställda och intressenterna i företagets omgivning. Företaget positionerar 
det egna företagsnamnet som varumärke genom att stå fast vid sin övertygelse om vad 
varumärket står för, dess kärnvärden samt förmedla denna bild till de anställda och 
intressenterna.  
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Denna studie är intressant då den belyser företagsnamn som varumärke och här ser vi tydliga 
paralleller till att dessa faktorer som uppsatsen kommit fram till också är av betydelse för 
statliga företag som byter namn och skapar sig ett nytt varumärke i den aspekten att varumärke 
och företagsidentitet är en och den samma då produktvarumärken inte används.  

• Strategies for establishing a new successful brand on the Swedish market av Anna 
Maluszynska och Kristina Torstensson. En D uppsats vid Linköpings Universitet 2004.  

Syftet med denna uppsats var att studera vilka varumärkesstrategier som ska användas för att 
lyckas med etableringen ett nytt varumärke på den svenska marknaden. De som författarna 
kom fram till var att de viktigaste strategierna kunde summeras som produkt attributes, brand 
indentity, core value, positioning, market communication och internal brand loyalty. 

Denna studie är intressant då vi studerar hur man har gått tillväga för att som statligt företag 
med nytt namn etablera sitt varumärke och vilka strategier man har använt. Här ser vi tydliga 
paralleller till vår forskning i den bemärkelsen att samma strategier bör vara viktiga också när 
statliga företag byter namn och privatiseras.  Det har därför varit en viktig del i bla våra 
intervjufrågor att resonera kring om rådet varumärkesstrategier och hur eller vilken företaget 
har använt. 

• ”Hur påverkar ett varumärkesskifte ett företags varumärkeshantering?” En 
kandidatuppsats av Ricard Pettersson och Fredrik Sundgren 2006 vid Lunds 
ekonomiska högskola. 

Syftet med denna uppsats var att skapa bättre förståelse för hur ett varumärkesskifte går till och 
att ställa det i relation till hur det bör gå till inom ramen för effektiv varumärkeshanterande. 
Resultatet visar att fallföretaget som anlitat en extern reklambyrå har lyckas väl med att hantera 
sitt varumärke över ett varumärkesskifte. Ett varumärkesskifte påverkar ett företags 
varumärkeshantering såtillvida att detsamma intensifieras. En teoretisk modell över 
varumärkeshanterande har tagits fram av forskarna. 

Denna studie är intressant då vi studerar tidigare statliga ägda företag som har bytt namn och 
skapat sig ett nytt varumärke. Hur de företag vi studerat arbetat med sitt varumärkesskifte och 
hur de arbetat med det i inom ramen för effektiv varumärkeshantering är en mycket intressant 
parallell och därför har vi bla i intervjufrågorna fokuserat på detta område 
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Kapitel 4 Empiri  
I detta kapitel presenteras de kategorier som tagits fram samt de hypoteser som vi skapat 
utifrån analysen enligt Grounded Theory 
 

4.1 Inledning 
För att läsaren ska kunna följa hur analysen gått till och resultatet byggs upp beskrivs 
arbetsflödet kort här nedan. 

 
Figur 3 Arbetsflöde Grounded theory  

4.2 Kategorier 
Här nedan följer de kategorier som framträtt när vi analyserat sekundärdatan (dvs. akademiska 
studier, teorier, tidigare uppsatser samt den information vi fått fram från företagens hemsidor och 
officiella rapporter) enligt Grounded Theory. Praktiskt gick arbetet till så att vi under 
litteraturforskningens gång kontinuerligt gjorde anteckningar av de sammanlänkade enheter som vi 
såg i materialet. Vi gjorde detta skilda åt för att i minsta mån påverka varandras resultat och därmed 
få en extra verifiering av kategorierna. Långsamt trädde så ett mönster fram som bildade 
nedanstående kategorier. Det är dessa kategorier som är grunden för våra intervjufrågor och som 
också är kärnan i bildandet av våra hypoteser. 
Dessa är våra kategorier: 

1. Varumärkesidentiteten 
2. Kvalitet 
3. Företagsidentitet 
4. Varumärkeskapital 
5. Värderingar 
6. Positionering/varumärkesstrategier 
7. Identitetsbärare 
8. Kommunikation 

 
Nedan följer en mer ingående beskrivning av vad varje kategori står för. 
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Varumärkesidentiteten 
Detta var en kategori som hade bred representation i såväl den teoretiska forskning vi gick igenom, 
som tidigare studier och information från företaget dvs. i all primär och sekundär data. Denna 
kategori handlar om vikten av att identifiera vad varumärket står för. Varumärkesidentiteten är 
det som gör ett varumärke unikt och relevant. Den uttrycker per definition vad varumärket står 
för, vad varumärket lovar och vad det ska associeras med. Varumärkesidentiteten har sin 
utgångspunkt i organisationens värdegrund och kultur. Denna kategori är alltså starkt 
sammanlänkad med kategorin värderingar. Genom att differentiera varumärket skapar företaget 
en kapacitet som särskiljer varumärket från dess konkurrenter. Varumärket bör därför hållas så 
unikt som möjligt. Genom att i löftet till konsumenterna erbjuda en unik uppsättning av 
differentieringslöften överlever varumärket. Varumärkesidentiteten är då själva essensen av det 
som identifierar varumärket.  
 
Kvalitet 
Denna kategori utkristalliserade sig väldigt tydligt i all primär och sekundär data. I denna 
kategori ingår enheter som kundvärde, upplevd kvaltid, konsumentkvalitet, kvalitetsvärde etc.. 
Denna kategori har ett starkare konsument/kundperspektiv än den ovan och handlar om att ett 
starkt varumärke ska ge en försäkran om kvalitet hos kunden, ge en känsla till köparen och en 
bild åt köparens omvärld. Med kvalitet menas att varumärken skall uppfylla förväntningar och 
upplevas som attraktiva och tilltalande. Pris i förhållande till kvalitet och prestanda måste vara 
konkurrenskraftigt. Det är alltså mycket kundrelationens kvalitet som är varumärket. För 
konsumenten kan kvaliteten symbolisera mervärdet då denna kan vara villig att betala ett högre 
pris om produktens kvalitet ger bättre behovstillfredsställelse än konkurrenternas. Det 
viktigaste är alltså att varumärkets egenskaper överensstämmer med kundernas uppfattningar.  
 
För kunden är kvalitet av betydande värde och inte minst upplevd kvalitet. Även om 
organisationen internt är medvetet om att man står för hög kvalitet så är kundens upplevda 
kvalitet av största betydelse, speciellt inom tjänsteområdet där kvalitet är något oförutsägbart 
och komplicerat. För att uppnå kundens förväntningar är det vidare viktigt att varumärket håller 
en jämn kvalitetsnivå, vilket förstärker både märkeslojaliteten och behovstillfredsställelsen hos 
kunden. Att sträva efter ett kvalitetsvarumärke gör det lättare för kunden att välja och 
återkomma till just det varumärket. Varumärket skapar även ett ekonomiskt värde för 
organisationen om det behandlas på rätt sätt, eftersom det även har ett värde för dess kunder. 
Denna kategori är därför starkt sammanlänkad med kategorierna kommunikation och 
värderingar.  
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Företagsidentitet 
Denna kategori återfanns som starkast inom teoridelen. Den handlar om att företagsidentitet och 
varumärkesidentitet är starkt sammankopplade. Dessa är för många företag helt integrerade, dvs. 
varumärket är per definition företagsidentiteten då det inte är kopplat till en speciell produkt utan 
kopplat till företaget och dess namn. Ofta bär då varumärket företagsnamnet och bara där blir de två 
sammanlänkade. Ett sammanlänkat varumärke och företagsidentitet skapar ofta ett strategiskt 
system för att förena företag, kunder och produkter i ett helhetskoncept med gemensamma grunder, 
värderingar och mål. Med andra ord kan alla de aspekter som ingår i en företagsidentitet även 
avspeglas i varumärkesidentiteten och dessa sympatiserar gärna kunderna med.  
 
Sammanfattningsvis menar vi att värderingar och kommunikation lägger grunden för en stark 
företagsidentitet, vilket i sin tur lägger grunden för ett starkt varumärkesvärde. Denna kategori 
är därför starkt sammanlänkad med kategorierna varumärkeskapital och värderingar.  
 
Varumärkeskapital 
Denna kategori återfanns väldigt starkt i teoridelen och tidigare studier. Flera sammanlänkande 
enheter relaterade till just varumärkeskapital. Ett varumärkeskapital utgörs av varumärkets alla 
grundläggande faktorer såsom varumärkeslojalitet, varumärkesmedvetenhet, varumärkets 
upplevda kvalitet samt varumärkesassociationer. Det handlar om att kapitalet är de tillgångar 
och skulder som kopplas till ett varumärke. Ett företags mest värdefulla resurser är de abstrakta 
tillgångar som utgör dess varumärkeskapital. Företagsnamn, varumärken, slogans och de 
underliggande associationer som följer med dessa, är de primära källorna till försprång i 
konkurrensen och framtida förtjänster. Varumärkeskapitalet avser de värden som en produkt 
eller tjänst associeras med genom att bära ett varumärke. Varumärket kan liknas vid ett 
tillgodohavande på ett bankkonto som kan öka eller minska beroende på hur företaget förvaltar 
varumärkets kapital. 
 
Värderingar 
Denna kategori handlar om hur värderingar är den sammanhållande länken i ett varumärke och en 
företagsidentiet. Här återfinns enheter som essens, grundsyn, grundvärde, värdegrund, kultur mm. 
Alla dessa behandlar samma sak, nämligen att gemensamma värderingar är nyckeln till ett starkt 
varumärke och/eller en stark företagsidentitet. Starka värderingar verkar genomträngande på 
organisationen och styr i hög grad medlemmarnas beteende. Ett värdestyrt företag arbetar aktivt 
med en gemensam värdegrund och det är framgångsfaktorn för ett lyckat varumärke. Värderingar 
skall inpräntas medvetet genom att arbeta med normer, talartiklar, slogans och ordspråk, dvs. alla 
typer av intern och extern kommunikation. De grundläggande värderingarna blir som en plattform 
eller ett gemensamt ramverk för de anställda att agera utifrån. Värderingarna har en mening som 
reflekteras av varumärket och de anställda agerande därefter blir trovärdigt. Denna kategori är vår 
kärnkategori och har därmed starka kopplingar till alla andra kategorier. 
 
Positionering 
Denna kategori återfanns mest i teoridelen. Den handlar om vikten att använda sig av 
varumärkesstrategier och att positionera företaget och varumärket på marknaden. Det handlar om 
att målmedvetet och konsekvent bygga upp immateriella mervärdesbegrepp i kundernas 
medvetande som ger företaget en tydlig och särskiljande identitet. Genom att positionera ett 
erbjudande kommuniceras dess fördelar till potentiella kunder. Genom att via positionering 
differentiera erbjudandet etableras ett antal skillnader som särskiljer företaget från 
konkurrenterna.  
 
Budskapet är att ett företag inte ska möta alla kunders olika behov och efterfrågan. 
Positionering handlar inte om vad företaget gör med produkten utan vad företaget gör för att få 
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kunden att uppfatta produkten och varumärket, samt positionera det i sitt eget sinne. Positionen 
blir då företagets önskade plats i kundernas medvetande och positioneringen blir sättet att 
komma dit. Denna kategori är länkad med kategorierna varumärkesidentitet och kvalitet. 
 
Identitetsbärare 
Denna kategori handlar om att det som kallas identitetsbärarna i en stor organisation är 
produkter, kunder, anställda, reklam, publicitet, symboler och varumärke. I detta sammanhang 
hör identitet och kunskap tätt samman.  
 
Personalen är det egna varumärkets främsta identitetsbärare Ju mer människor vet om 
organisationen, desto mer skapas en positiv image, för det man inte vet eller förstår behandlar 
man ofta med misstänksamhet. I och med detta växer behovet av intern marknadsföring där 
man kommunicerar vad varumärket står för och på vilket sätt det bidrar till att skapa värde för 
företaget.  
 
Kommunikation 
Denna kategori handlar om vikten av kommunikation vid varumärkesbyggande. Inom denna 
kategori återfinns enheter som utbildning, information, ständigt lärande, intern och extern 
kommunikation, vision, marknadsföring, internt och extern reklam mm. Vid en 
varumärkesförändring är det viktigt för företaget att kommunicera med intressenterna före, 
under och inte minst efter processens gång. Företaget bör involvera alla medlemmar inom 
kommunikationsprocessen, samtidigt som de blir medvetna om vilka budskap som 
organisationen associeras med.  
 
De anställda spelar en avgörande roll i uppbyggandet av ett varumärke. Ledningen måste därför 
tydligt definiera det nya varumärkets värden och sedan försäkra sig om att de anställdas värden 
och beteenden stämmer överens med denna bild. I denna process är det sedan viktigt att de 
anställda får veta sin roll i uppbyggnaden av varumärkesidentiteten och att man är uppmärksam 
på varumärkesimagen. Först då anställda har förstått den nya varumärkesvisionen och är 
engagerade kan de bidra med sina antaganden, sin egen attityd,  tro och värden för att 
influera intressenternas uppfattningsförmåga. Man vill bygga upp en stolthet hos personalen för 
att sedan förmedla detta till kunderna. I denna process betonas även vikten av interna 
utbildningar när det kommer till förståelse för den nya organisationen. Personalen agerar som 
varumärkesambassadörer och säkerställer förmedlingen av den önskade varumärkesimagen om 
de fått med sig en positiv bild av den nya organisationen under sådan utbildning. 
 
Kärnkategorin och de viktigaste kategorierna 
I analysarbetet har framkommit att ett framgångsrikt varumärke/företagsidentitet bygger till största 
del på värderingarna, både hos de anställda och kunderna. Värderingarna är själva essensen i 
företagsidentiteten, vilket är naturligt eftersom det är just personers värderingar om bolaget man 
vill påverka genom att bygga ett starkt varumärke. Därför är just kategorin värderingar vår 
kärnkategori som också relaterar till alla andra kategorier. 
 
Intervjufrågor 
Med utgångspunkt från ovanstående kategorier skapades således intervjufrågorna (se bilaga 1). 
Sedan genomfördes en första intervju. 
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4.3 Hypoteser 
Baserat på kategorierna samt resultatet från den första intervjun skapades sedan ett antal 
hypoteser. Dessa är: 
 
H1 
Statliga företags historik utgör en nackdel då de byter namn och ska skapa sig ett eget 
varumärke på en konkurrensutsatt marknad. Det blir motstridiga signaler till både anställda och 
kunder under en lång tid efter varumärkesskiftet då den ”statliga stämpeln sitter så starkt”.  
 
H2 
Anställda på statliga företag har under en lång tid arbetat med vetskapen att de har ett 
samhällsintresse att bevaka som sin största ledstjärna. Då företaget byter namn och privatiseras 
försvinner samhällsintresset till största del från företagets värderingar och mål, men det finns 
kvar hos de anställda. Detta innebär en ytterligare försvåring i nyskapandet av varumärket, 
såväl internt samt externt.  
 
H3 
Det tar längre tid för ett statligt företag att etablera ett nytt varumärke än det tar för ett privatägt 
företag beroende på att personalen har burit på en företagsidentitet som helt måste utplånas alt. 
förändras.  
 
H4 
Personalen förstår inte hur viktig företagets förändring är då det står inför en öppen 
konkurrensutsatt marknad. De tidigare värderingar som statliga företag byggt på är ett hinder 
vid ett framgångsrikt varumärkesbyggande på en konkurrensutsatt marknad. 
 
H5  
En brytning med den tidigare statliga ägarstyrningen och en mycket snabb process i själva 
varumärkesskiftet och etableringen är mycket viktig för att det nya varumärket ska bli 
framgångsrikt. 
 
H6 
Statliga bolag har ingen eller liten erfarenhet av att marknadsföra sig då kunderna funnits inom 
offentlig sektor eller de har haft monopol. Dessa företag har inte samma erfarenhet av eller 
kunskap om vilket värde ett varumärke innebär. 

H7  
Erfarenheten av varumärken inom bolagen är liten, vilket medför att etableringen av ett nytt 
varumärke bagatelliseras. Förståelsen för hur kvalitet anknyter till företaget och företagets 
varumärke är liten. 

H8  
För statliga företag är den interna och externa kommunikationen extra viktig vid 
varumärkesskifte och varumärkesbyggande på en konkurrensutsatt marknad.
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Nedanstående figur tydliggör strukturen mellan kategorierna och hypoteserna. Den blir en 
representation av vår ansatsordning dvs. hur vi analyserar den bakomliggande litteraturen och 
de tidigare studier som legat som grund för våra hypoteser.  

 

Figur 4  Relation mellan kategorierna och hypoteserna  
 

 Ansatsordning 
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Varumärkesteorier 
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Varumärke och B2B 
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varumärke 
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Fokus på studier 
inom privat 
näringsliv 

 
 
Tidigare studier 

Hypotes 1 ,2 och 7 

Hypotes 1, 2, 6 och 8 

Hypotes 3 , 4 och 5 
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Kapitel 5 Analys 
Här presenteras först kortfattat varje intervju för sig. Därefter görs en mer ingående analys 
av intervjuresultatet i förhållande till våra hypoteser. Dessa hypoteser förkastas eller 
bekräftas därmed i samband med analysen. 

 

5.1 Intervjuer 
Intervju 1, Lernia : 
Intervjun med Lernia genomfördes med deras kommunikationschef som representant. Kvinnan 
i fråga hade varit med under hela bytet från det tidigare namnet AMU till nuvarande Lernia och 
hon var högst delaktig i både skapandet och förvaltandet av det nya varumärket. Det var tydligt 
att hon hade en mycket klar bild av hur processen gått till, vad de hade arbetat hårt med och 
vilka slutsatser man dragit om vad som kunde gjorts annorlunda. Det var också tydligt att hon 
var mycket insatt i olika varumärkesteorier. Hon har en lång professionell karriär och därmed 
stor erfarenhet inom varumärkeshantering.  
 
Kort analys av Lernia ur ett varumärkesperspektiv; 
Varumärke/ Företagsidentitet; 
Lernias varumärke är just Lernia. Bolaget har inget specifikt produktvarumärke utan använder 
företagsidentiteten som varumärke då man arbetar med tjänster. Kvinnan vi talar med menar att 
Lernia står för begrepp som xxxx och att det är något som man arbetat och arbetar med, såväl 
internt som externt. 
 
Positionering;  
Lernia positionerar sig på marknaden som företaget med det kompletta tjänsteutbudet när det 
gäller kompetenskedjan. Företaget har ett brett tjänsteutbud och har inte avgränsat sig till en 
speciell nisch inom kompetenstjänsterna. Vidare positionerar företaget sig som en partner till 
sina kunder, någon att bygga relationer med. 
 
Varumärkeskapital;  
Det går bra för Lernia, som har haft positiva bokslut de senaste åren Man har även fått 
utmärkelsen ”Det snabbast växande företaget” och varumärket har vuxit sig starkt. Lernias 
varumärkeskapital är därför stort. Detta beror på, menar den vi talat med, att man varit 
medveten om att arbeta brett med sin nya identitet.  
 
B2B: Lernia arbetar både mot stora och små företag men även enskilda kunder. 
 
Tjänsteproducerande: Lernia är helt och hållet ett tjänsteproducerande företag, men bredden är 
stor. 
 
Varumärkesstrategi: Lernia har satsat hårt på en gemensam värdegrund och den är basen för 
alla policys, dokument, processer och även själva varumärket. Företaget har även sedan år 2004 
haft ett flertal stora kommunikativa investeringar som syftat till att sprida varumärket. 
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Intervju 2, Telia Sonera:  
Intervjun genomfördes med TeliaSoneras varumärkeschef. Vi tog kontakt via telefon och hade 
innan intervjun skickat våra frågor via mail till henne för att skapa goda förutsättningar för att 
förbereda sig. Hon hade en mycket klar bild av hur namnskiftet gått till, vad som dragit mycket 
kraft och resurser och vad i processen som tagit lång tid. Även denna person var mycket insatt i 
olika varumärkesteorier och hade en lång professionell karriär inom varumärkeshantering.  
 
Varumärke/ Företagsidentitet: 
Telia Soneras huvudvarumärke är Telia, men företaget har också ett brett utbud av 
produktvarumärken exempelvis Halebob.. Under varumärket Telia vänder man sig dock till det 
allra bredaste kundsegmentet och därmed är även deras varumärke likvärdigt med 
företagsidentiteten. 
 
Positionering:  
Telia Sonera positionerar sig på marknaden som det största kommunikationsföretaget. 
Företaget har inte nischat in sig, utan erbjuder istället ett mycket brett produktsortiment genom 
att täcka in områden som fast telefoni, mobil telefoni och underhållning. 
 
Varumärkeskapital: 
Telias varumärkeskapital är mycket stort. Bortsett från den nedgång som företaget upplevde 
under 2000 då 30% av aktierna släpptes på Stockholmsbörsen och sedan snabbt minskade i 
värde har Telias varumärke kontinuerligt vuxit och utvecklats. 
 
B2B: Telia arbetar både mot stora och små företag, men även enskilda kunder. 
 
Tjänsteproducerande: Telia Sonera är helt och hållet ett tjänsteproducerande företag. 
 
Varumärkesstrategi; Företaget har satsat hårt på ett varumärke som är baserat på TeliaSoneras 
visioner och värderingar. Företaget har sedan länge arbetat och arbetar profesionellt med sitt 
varumärke. Man gör kontinuerligt stora satsningar på att hålla det igång, bl.a. via direkt reklam 
i TV, radio och tidningar för att stärka det redan starka varumärket. För att hela tiden se till att 
man genomsyras av vad man står för har företaget som målbild att alla kundmöten på alla 
nivåer ska speglas av värderingarna i varumärket. Detta är självfallet något som man arbetat 
och arbetar hårt med internt. 
 
 
Intervju 3, Green Cargo: Intervjun genomfördes med en biträdande kommunikationschef på 
marknadsavdelningen. Den vi intervjuade var en kvinna som varit med vid själva 
varumärkesskiftet och varit en central resurs i processen med det nya varumärket. Både hon 
och hela hennes avdelning arbetade professionellt med dessa frågor och hon hade själv lång 
erfarenhet av att arbeta med varumärke och företagsidentitet. 
 
Varumärke/ Företagsidentitet; 
Green Cargos huvudvarumärke är Green Cargo. Även för detta bolag är varumärket likvärdigt 
med företagsidentiteten. 
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Positionering;  
Green Cargo positionerar sig som företaget som erbjuder det miljövänliga transportalternativet 
genom hög säkerhet, goda miljöprestanda, kostnadseffektivitet samt att de har förmåga att ta 
hand om en hel transport- och logistikkedja. Deras nyckelord är miljö och förmåga att täcka 
hela transportkedjan.  
 
Varumärkeskapital: 
Green Cargos varumärkeskapital är starkt bl.a. genom att man positionerat sig starkt med sina 
miljövänliga transporter i en tid där sådana krav ställs alltmer. Företaget har en positiv 
utvecklingstrend. 
 
B2B: Green Cargo arbetar uteslutande med B2B. 
 
Tjänsteproducerande; Green Cargo är helt och hållet ett tjänsteproducerande företag. 
 
Varumärkesstrategi; Företaget har satsat hårt på ett varumärke som är baserat på en hållbar 
utveckling och ett samhällsansvar. Detta är man mycket tydlig med i sin positionering på 
marknaden. Man vill också understryka att man där känner sitt ansvar för den globala miljön, 
ett hållbart miljöalternativ helt enkelt. 
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5.2 Hypoteser 
 
Inledning 
 
Först presenteras hypoteserna. De som närmast berör varandra har lagts ihop då ofta samma 
diskussion under intervjuerna besvarade båda hypoteserna. Samma frågor kan vara relaterade 
till flera hypoteser då alla kategorier är länkade och starkt relaterade till varandra. 
 
Sedan presenteras resultat från varje intervjutillfälle tillsammans med flera utdrag direkt från 
intervjuerna samt övrig källor. 
 
Slutligen baserat på det kvalitativa underlag som frågorna genererar dras sedan en slutsats 
huruvida hypotesen förkastas eller bekräftas. 
 
Presentation av hypoteser 
 
H1 
Statliga företags historik innebär en nackdel då de byter namn och ska skapa sig ett eget 
varumärke på en konkurrensutsatt marknad. Det blir motstridiga signaler till både anställda 
och kunder under en lång tid efter varumärkesskiftet då den ”statliga stämpeln sitter så 
starkt”.  
 
H2 
Anställda på statliga företag har under en lång tid arbetat med vetskapen att de har ett 
samhällsintresse att bevaka som sin största ledstjärna. Då företaget byter namn och 
privatiseras försvinner samhällsintresset till största del från företagets värderingar och mål 
men det finns kvar hos de anställda. Detta innebär en ytterligare försvåring i att nyskapandet 
av varumärket internt samt externt.  
 
H3 
Det tar längre tid för statligt företag att etablera ett nytt varumärke än det tar för ett nytt 
företag beroende på att personalen har burit på en företagsidentitet som helt måste utplånas 
alt förändras.  
 

H4 Personalen förstår inte hur viktig företagets förändring är då det står inför en öppen 
konkurrensutsatt marknad. De tidigare värderingar som statliga företag byggt på är ett hinder 
vid en framgångsrikt varumärkesbyggande på en konkurrensutsatt marknad. 
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Intervjuresultat  
 
Green Cargo 
Under intervjun återkom den intervjuade flera gånger till att kopplingen till de statliga 
divisionerna sågs som ett problem och ett hinder för att utvecklas och att det ur ett 
lönsamhetsfokus var viktigt att bryta upp med den statliga kopplingen. En annan aspekt som 
togs upp mycket tydligt var att ju längre ut i organisationen medarbetaren befanns sig dvs ju 
närmare kunden desto större acceptans fanns det av det nya varumärket. De medarbetare som 
jobbade längre ifrån kunden och hade en lång historia inom SJ hade mycket svårt att ta till sig 
det nya varumärket och vad det stod för.  Den intervjuade tog också upp detta med hur stor 
process och vilket stort arbete det är att förändra tidigare värderingar som suttit så starkt under 
en så lång tid. Sammanfattningsvis var detta en av tyngdpunkterna från intervjun  - dvs hur det 
statliga arvet och historian låg som en ”ryggsäck” inför varumärkesskiftet.  
 
Nedan följer ett antal utskrifter direkt från intervjun. 
 

• Tycker ni det var viktigt att bryta upp med den statliga kopplingen? 
Ja det var jätteviktigt framförallt ur lönsamhetssynpunkt. Vi kände ett behov att lösgöra oss 
från de andra divisionerna som arbetade på helt andra marknader. Vi ville renodla oss 
från den statliga kopplingen och de kopplingar den medförde” 
• Tycker ni det var viktigt att bryta upp med det gamla namnet? 
Ja det var en förutsättning för att vi skulle kunna lösgöra oss från den statliga koppligen. 
Själva namnbytet var en av de viktigaste aspekterna också internt – just detta att kunna 
förmedla att de inte jobbade på SJ längre. Trots detta hittar du nog fortfarande folk längst 
in i korridorerna som säger att de jobbar på SJ” 
• Vilka problem stötte ni på? 
”Förvånansvärt få problem ju närmare kunden man befann sig i organisationen. Men visst 
fanns problemen där särskilt bland den personal som arbetat länge. Historian  sitter i 
väggarna och  sånt där kan nästan inte tvättas bort. Det tog väldigt lång tid att övertyga 
personalen och ska jag vara ärlig så finns det nog kvar öar av folk som forfarande pratar 
om SJ” 
• Vilka viktiga skillnader finns det i er bransch jmft med traditionellt 

varumärkesbyggande. 
Eftersom vi inte jobbar mot konsumentmarknaden har vi inte haft några stora 
annonskampanjer och det tror jag har påverkat både internt och externt. Förändringen 
hade säkert blivit tydligare då – om vi hade satsat mer på information menar jag. Det är 
nog en av lärdomarna som vi dragit av hela processen – detta att inte underskatta extern 
och intern kommunikationen.  
• Tog det lång tid att etablera varumärket internt i organisationen? 
”Ja det där är en skala. Längst ut bland säljarna gick det snabbast det var också de som 
fortast såg fördelarna med att byta namn och bryta sig loss. Längre in närmare företagets 
kärna så att säga tog det längre tid och där är vi nog som sagt inte i hamn än på alla  
fronter” 
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• Hur viktig är personalens roll i varumärkesbyggandet? 
Den är jätteviktig och då personalen bär varumärket och det blir det kitt som förenar oss är 
det ännu viktigare att det nya varumärket är väl förankrat och att alla kan stå för det – det 
är därför det är ett så stort problem detta med de gamla värderingarna, särskilt när de 
krockar med det nya man vill står för. Kan inte personalen bära det tydligt spelar det inte 
så stor roll hur eller vad man gör. 
• I vilken utsträckning förs diskussioner internt om vad varumärket ska stå för? 
”Vi pratade massor av det och hade speciella fokusgrupper för att diskutera vad som var 
bra med de gamla värderingarna och vad vi ville ta med oss. Just för att det var viktigt att 
alla var med på båten och att alla kunde känna att man släppte det gamla” 
• Hur upplever ni att själva projektet gick? 
Vi kom i mål förhållandes problemfritt men vi det har varit kämpigt detta med att förändra 
själva kulturen och få alla att tänka om från SJ – ibland har jag tänkt att man skulle behöva 
byta ut delar av personalen just för att historian sitter så hårt. Men man måste också 
komma ihåg att det finns mycket positivt i historian som vi inte alls vill bli av med och det 
försöker vi behålla på olika sätt, bla uppmärksammade vi 150 års jubileumet. Vi är ändå 
det transportföretag som funnits längst på markanden och det är vi väldigt stolta över. 
 

Tolkning 
För Green Cargo som företag har varumärkesskiftet och varumärkeshanteringen påverkats av 
den statliga kopplingen i allra högsta grad. När det gäller konkurrensutsättningen kände Green 
Cargo själva som företag ett behov att bryta den statliga kopplingen och lönsamheten var det 
främsta skälet. Vidare var det för Green Cargo mycket viktigt att ändra namn då SJ givetvis 
stod för ett statligt verk och detta sågs som ett stort hinder för utveckling av företaget. Det är 
och väldigt tydligt att de värderingar och det samhällsansvar som personalen byggt upp under 
SJ tiden var ett stort hinder vid skapandet av de nya värderingarna och att det tog många, 
många år att förändra dessa.  Intern och extern kommunikation var ett av de viktigaste 
strategiska metoderna för att lyckas förändra värderingarna. 
 
Lernia 
Här tog den intervjuade upp att brytningen sågs med stor oro och att konkurrentutsättningen 
ifrågasattes av medarbetarna. Det var en stor oro i organisationen inför förändringen och detta 
kostade mycket kraft och energi. Många var emot förändringsprocessen och var också genuint 
oroliga för vad den största kunden AMS skulle säga. Det var som att vända ett stort skepp och 
det tog lång tid och var svårt ur flera aspekter. Just detta med historiken återkom under 
intervjun och hur man kunde ta tillvara på det som var bra men ändå inte låta den bli ett hinder. 
Den intervjuade pratade också om de gamla värderingarna som många av de anställda bar med 
stolthet dvs detta att man jobbar med arbetslöshetsutbildningar för arbetslösa” 
 
Nedan följer ett antal utskrifter direkt från intervjun. 
 

• Tycker ni det var viktigt att bryta upp med den statliga kopplingen? 
”Ja det var viktigt att bryta upp men den statliga kopplingen finns kvar men nu fungerar vi 
som ett vanligt företag vi är ju dock statligt ägda. Det viktiga var nog när jag tänker efter 
att bryta upp mot AMS. Vi ville fungera bättre som företag och frikoppla oss så vi fick 
förutsättningar att förändra kundbasen” 
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• Tycker ni det var viktigt att bryta upp med det gamla namnet? 
”Ja det var mycket viktigt vi ville ha ett nytt namn som man kopplade ihop med utbildning 
och lärande. Vi ville helt bryta med det gamla namnet och det var en förutsättning för att vi 
skulle lyckas med vår varumärkesskiftning och nya aproach på marknaden” 
• Vilka problem stötte ni på? 
”Det svåraste var detta som sitter i människors huvuden. Det andra alltså själva namnbytet 
gick över en natt. Men det folk har i huvet tvättar man inte bort ens på sex år och tar 
enorma resurser. Om man tror man jobbar på AMU och visar det med hela sin attityd är 
det mycket svårt att lyckas som företag. Det handlar om att alla måste fatta att vi inte 
längre har ett samhällsansvar att hjälpa alla arbetslösa att få en utbildning. Men det har 
inte alla medarbetare förstått – vissa inte ens i dag” 
• Vilka viktiga skillnader finns det i er bransch jmft med traditionellt 

varumärkesbyggande. 
”Det är just detta med det som sitter i människornas huve. Att förstå att vi är som alla 
andra som måste göra bra ifrån oss som företag och att vi inte har ett samhällsansvar 
längre. Som det var förr tyckte nog många var bättre och allt detta måste vi bära med oss i 
varumärkesbyggandet till skilland tror jag från många andra vanliga närlingslivsföretag”.  
• Tog det lång tid att etablera varumärket internt i organisationen? 
”Vi jobbar fortfarande med det. Idag är Lernia mer känt än AMU men internt finns det 
många kvar som håller fast vid det gamla – vissa skulle nog må bättre av att sluta. Men 
själva nambytet med konsulter och allt tog från 98-00” 
• Hur viktig är personalens roll i varumärkesbyggandet? 
”Vi har hela tiden utbildningar för att implementera våra fyra värderingsord. 80% av alla 
medarbetare har dom i kroppen men sen gäller det att leva efter dom också. Jag menar det 
är ju dom som bär det utåt och har man då inte accepterat förändringen utan vill tillbaka 
då spelar det ingen roll hur mycket vi utbildar” 
• I vilken utsträckning förs diskussioner internt om vad varumärket ska stå för? 
”Kanske inte diskussioner men vi jobbar mycket med en röd tråd från 
introduktionsutbildningar till policys till chefsutbildningar och alltihop. Allt ska bygga på 
våra fyra värderingar så att vi riktigt bankar in det” 
• Hur upplever ni att själva projektet gick? 
”Ja alla förstod att vi bytte namn men inte vad det innebär i förändring i arbetssätt mm. Vi 
missade nog lite internt. Vi underskattade det jobb vi behövde göra och hur hårt historian 
satt i väggarna, man fick inte med sig människor att förstå att vi måste jobba på ett annat 
sätt. Men till slut blev det bra och detta var det bästa vi har gjort – ett verkligt lyft att byta 
namn ”. 
 

Tolkning 
För Lernia som företag fanns det tydligt en större oro inför en konkurrensutsättning och främst 
beroende på att man hade en stor statlig kund dvs AMU och man för rädd att förändringen 
skulle uppfattas negativt av den kunden. Namnbytet var också för Lernia mycket viktigt som 
både en symboliskt handling och ett möjliggörande att bredda sig mot nya marknader. De 
tidigare värderingarna från den statliga tiden var mycket tydligt ett hinder vid övergången till 
en konkurrensutsatt markand och skapandet av det nya varumärket. Det samhällsansvar som 
tidigare hade legat på företaget dvs att erbjuda arbetslös utbildning låg djup förankrat hos 
personalen och var ett hinder när företaget skulle nå nya marknader och nya kundgrupper. 
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Telia-Sonera 
Under intervjun framkom det mycket tydligt att man på Telia arbetat mycket med att bryta med 
den tidigare statliga kopplingen eller som den intervjuade uttryckte det – att man inte var ett 
verk längre. Den intervjuade pratade länge om att företaget arbetat hårt med att tvätta bort den 
gamla historian och de gamla värderingarna om att man skulle vara långsam och byråkratiskt 
både internt och externt men att det är väldigt svårt och tar lång tid just med anledningen av 
den historia man som företag bär på. Att de tidigare värderingarna varit ett stort hinder 
framkom mycket tydligt under intervjun och var också en av de slutsatser den intervjuade själv 
drog. 
 
Nedan följer ett antal utskrifter direkt från intervjun. 
 

• Tycker ni det var viktigt att bryta upp med den statliga kopplingen? 
”Ja det var ju mycket naturligt med tanke på att vi ville poängtera att vi inte var ett verk 
längre utan ett aktiebolag. Det var mycket viktigt att skicka dessa signaler främst internt 
inom verksamheten där det satt en massa historia och nostalgi om televerket i väggarna” 
• Tycker ni det var viktigt att bryta upp med det gamla namnet? 
”Ja, det var det, men att byta namn är inte svårt. Den viktiga reflektionen är att det svåra 
är att skifta värderingarna och associationerna. Namnbytet i sig är en förutsättning för att 
lyckas i varumärkesskiftet. ” 

� Vilka problem stötte ni på? 
”Vi har fått bort den gamla stämpeln och värderingarna nu på slutet men det tog tid. I 
skämtsamma termer pratar man även idag om televerket – men det ligger lite allvar i det. 
De största problem har varit detta med historian av ett gammalt verk och de värderingarna 
som suttit i väggarna. Det är nästan helt omöjligt att få bort – funkar först när den gamla 
personalen början bytas ut och man får en liten bladning av yngre som inte har med sig 
samma historia” 
• Vilka viktiga skillnader finns det i er bransch jmft med traditionellt 

varumärkesbyggande. 
”Ja vi är ju ett kommunikationsintensivt företag så det går lättare att byta varumärke och 
namn för vi kommunicerar hela tiden det nya namnet och de nya värderingarna eftersom 
kommunikationen är ett så starkt verktyg inom organisationen. Det är nog också en av 
förutsättningarna för att lyckas – detta med att satsa på intern och extern kommunikation. 
Kanske mer än någonsin för företag som tidigare varit statliga och har en historia att bära 
också”.  
• Tog det lång tid att etablera varumärket internt i organisationen? 
”  Nej vi tycker inte det tog så lång tid med den första etableringen men sen som sagt att 
förändra värderingarna och tvätta bort detta med den statliga verket byråkratin och 
monopolet har tagit väldigt lång tid faktiskt 10 år” 
• Hur viktig är personalens roll i varumärkesbyggandet? 
”Personalen är ju jätteviktigt och det är via dom vi speglar vårt varumärke utåt. De är ju 
vad man kallar identitetsbärarna och alla ska känna igen sig i vårt varumärke oavsett vem 
man träffar på inom företaget. Nu är ju det där lättare sagt än gjort men jag tror att 
eftersom vi satsar så mycket på kommunikation och hela tiden kommunicerar vårt nya 
varumärke och vad våra värderingar står för så går det lättare för oss än för många andra. 
Ta bara detta med vår TV reklam ex, den är lättsam i en familjesituation och säger vad 
Telia står för och når därmed ut till väldigt många. 
• I vilken utsträckning förs diskussioner internt om vad varumärket ska stå för? 
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”Vi håller i utbildningar och kommunicerar detta hela tiden kontinuerligt” 
• Hur upplever ni att själva projektet gick? 
” Det var mycket lyckat vi gör ju mätningar hela tiden som bekräftar att vi är 
marknadsledande och har ett tydligt varumärke, inte bara ett utan också flera 
produktvarumärken ”. 

 
Tolkning 
För Telia som företag fanns det kanske mer än de andra en statlig historia som televerket där 
just samhällsansvaret kanske inte var lika utpräglat utan företaget arbetade mer med att få bort 
stämpeln av ett ”byråkratiskt monopol” som statligt verk som en förutsättning att lyckas på en 
konkurrensutsatt marknad.  Just kopplingen mellan personal och värderingar är mycket tydlig 
här och hur personalen och de värderingar de bär med sig är ett stort hinder vid ett 
varumärkesskifte. Det är också intressant hur Telia lyfter fram den interna och externa 
kommunikationen som en framgångfaktor och det faktum att de har lyckats mycket beroende 
på att de är ett kommunikationsintensivt företag. För Telia liksom de andra företagen har det 
tagit mycket lång tid att ändra på värderingarna och bygga upp det nya varumärket. I dessa 
sammanhang har det betytt mellan 5 till 10 år. 
 
Övriga källor  
Det är viktigt att arbeta med hypoteserna mot flera källor och vi har därför samlat information 
på ytterligare ställen, såsom årsrapporter, hemsidor, media osv.  
 
Man kan exemplevis relatera till H1 och konstatera att Lernia under namnet AMU Gruppen AB 
tappat marknadsandelar till andra utbildningsinstitut. Med det som bakgrund fick man  därför 
från regeringen direktiv att bli självförsörjande.  Det antyddes t.ex. att man inte varit tillräckligt 
aktiv i sitt arbete med att anpassa sig till rådande marknad och situation. För Green Cargos del 
kan man hitta en liknande motivation till att SJ bolagiserades, nämligen att man genom att göra 
detta såg goda förutsättningar till att fokusera på sin kärnverksamhet och att verksamheten 
därmed blir konkurrenskraftig.  I och med bolagiseringen delades SJ i tre delar som idag är 
direktägda av staten. Man kan alltså konstatera att här funnits en historik i bolagen med dålig 
lönsamhet, dåligt fokus på sin kärnverksamhet och svårigheter i att hantera konkurrens relativt 
andra aktörer på marknaden. Telia har dessutom kvar en del av sin historik i och med att den 
samhällsservice man tidigare hade finns kvar, även om det har minskat. Än idag har 
TeliaSonera direktiv att man ska vara rikstäckande. Detta har sannolikt inte förenklat 
övergången. 
 
För H2 kan man i TeliaSoneras fall återigen konstatera att det krav man har på att vara 
rikstäckande finns kvar. Här behöver de anställda alltså i viss mån ändra sin uppfattning och 
sina värderingar, samtidigt som en del av det som tidigare gällde fortfarande gör det. 
GreenCargo har insett att man behövt arbeta mer med kundfokus än tidigare och försöker nu att 
etablera det internt. Man påpekar i sin årsrapport (2006) vikten av att få ordning på styrningen 
och kontrollen. De menar att de behövde fokusera inåt och först nu kan de därför fokusera utåt. 
På samma sätt kan man i Lernias årsrapport (2005) läsa att man arbetar kontinuerligt med 
företagets värderingar och den värdegrund som företagets verksamhet vilar på. Man påpekar 
också att det är viktigt att alla som arbetar på ett företag ska veta vad som förväntas av dem och 
man vill att alla som möter bolaget Lernia ska känna att det handlar om ett värderingsstyrt 
företag. 
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För att återknyta till CreenCargo som konstaterade att man först var tvungna att fokusera inåt, 
för att därmed skapa möjligheter att därefter fokusera utåt, kan man finna material för H3. Man 
menar att tidsintervallet hamnat på fem år. 
 
I Lernias årsrapport (2006) påpekas att man vill att de företag som gör affärer med dem 
uppfattar dem som en samarbetspartner som skiljer sig från andra och där det är avgörande att 
man engagerar sig i kundernas verksamhet. Detta är bara ett av alla de exempel på uttryck där 
man kan se att dessa bolag återkommande upprepar faser som ”samarbetspartner”, 
”engagemang” etc. Det är alltså uppenbart att man genomgår en process av attitydförändringar 
som inte är helt enkla att genomföra internt. (H4) 
 
Slutsats 
Författarna anser att en bekräftelse av ovanstående hypoteser är väl underbyggt av resultatet 
från ovanstående källor. I flera olika parallella spår, på flera olika sätt och i flera olika 
perspektiv tas det upp bl.a. via detta med gamla värderingar, historik som tynger, gamla 
arbetssätt som ett problem och konflikten som ligger i att byta från en tidigare statlig 
ägarstyrning med ett samhällsansvar till ett företag som ska fungera på en konkurrensutsatt 
marknad. 
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Presentation av hypotes 
 
H5 
En brytning med den tidigare statliga ägarstyrningen och en mycket snabb process i själva 
varumärkesskiftet och etableringen är mycket viktig för att det nya varumärket ska bli 
framgångsrikt. 
 
Intervjuresultat  
 
Green Cargo 
Under intervjun diskuterades själva processen väldigt mycket och den intervjuade pratade om 
att själva namnbytet inte var svårt utan hade gått mycket bra med nästa steg dvs skiftningen i 
varumärket och värderingarna hade tagit och måste få ta tid. Man återkom till detta med 
historien och att man inte kan skynda på den processen hur mycket som helst. 
 
Nedan följer ett antal utskrifter direkt från intervjun. 
 

• Vad hade ni för tankar inför processen? 
”Vi hade gjort mycket research innan och var medvetna om att det skulle ta tid. När man 
delade företaget 2000 så fanns det anledning att byta namn och själva förarbetet tog 
ungefär ett år” 
• Fanns det någon strategi för att överföra det gamla varumärket med det nya? 
” Ja sådana saker måste få ta tid vi ville inte tappa bort att vi är kulturbärare och att det 
finns ett värde i att ha hållit på längst och de positiva erfarenheterna vi har från det gamla 
får inte tappas bort.  
• Hur lång tid tog det att sadla om? 
” ja alltså själva namnbytet gick fort men det tog mycket lång tid att förändra gamla 
värderingar och implementera vad det nya varumärket stod för.” 
• Vilka problem stötte ni på? 
”ja det var väl detta med att det tog lång tid för etableringen av det nya varumärket och att 
vi hade mycket gammalt att hantera. Vi lät det också ta tid alltså vi gjorde saker efter det 
att vi hade råd. Med facit i hand skulle vi kanske ha satsat lite mer nu tog vi lite i taget och 
då tog etableringen längre tid än den behövde tror jag” 
• Hur såg namnstrategin ut vid varumärkesbyggandet? 
” ja vi hade en mycket medveten strategi att själva namnbytet skulle ske snabbt så på en 
natt byttes alla skyltar och alla loggor ut överallt. Det var en stor satsning som lyckades 
bra.” 
• Hur lång tid tog det att etablera det nya varumärket och vad varumärket skulle stå för? 
”som sagt själva nambytet gick fort och det var medvetet men etableringen av varumärket 
tog tid ända från 98 tills idag kan man nog säga, men vi kunde ha gjort det tydligare och 
kanske också snabbare och vi satsat lite mer i början” 

 
Tolkning 
För Green Cargo har det varit en viktigt att själva namnbytet gick fort och man lade ner mycket 
tid på att alla skyltar och pennor, kläder mm skulle ändras och bytas ut över en natt. Däremot 
fanns det en förståelse och en insikt i att resten av processen dvs förändringen av värderingar 
och själva företagsidentiteten måste få ta och tog flera år. Där fanns ingen önskan och också 
ingen strävan efter att det skulle gå fort.
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Lernia 
Under intervjun tog den intervjuade själv upp detta att hon upplevt att det tagit tid och därmed 
varit en mer segdragen process än vad hon tror är vanligt. Man tog upp att byta namn gick fort 
men detta att ändra strategi och ha ett annat sätt att jobba säjlmässigt tog tid. Man genomförde 
inte stora delar av vad man menar med ett varumärkesskifte enligt den intervjuade och hon 
menade att man därmed missat en del internt. Etableringen tog därmed längre tid än den 
behövde men å andra sidan menade den intervjuade att den måste få ta tid -  det är svårt att 
skynda på den processen för mycket. 
 
Nedan följer ett antal utskrifter direkt från intervjun. 
 

• Vad hade ni för tankar inför processen? 
” Alla som bestämt sig för att det skulle och behövde ske var mycket positiva men eftersom 
det fanns en stor oro inom organisationen så insåg man att det skulle bli ett jättejobb att 
etablera de nya strategierna och allt.” 
• Fanns det någon strategi för att överföra det gamla varumärket med det nya? 
”Vi hade uttalat att överföra det som var bra dvs löften mm men vi hade inte uttalade 
värderingar då och det gjorde det svåare att veta vad man skulle föra över och då tog det 
längre tid för vi var tvunga att jobba fram nya värderingar först. Men sådant måste få ta tid 
alltså etablering av värderingar och varumärke, att byta namn är ingen konst det kan alla 
göra – det är det andra som är svårt och tar tid.  
• Hur lång tid tog det att sadla om? 
”Det tog lång tid, vi är inte helt klara idag även om det bara är öar kvar av de som tror de 
fortfarande arbetar på AMU” 
• Vilka problem stötte ni på? 
”Alla förstod att vi bytte namn men inte att man måst jobba på ett annat sätt. Etableringen 
har därför tagit mycket lång tid, alltså inte själva namnbytet men internt att förändra 
värderingar och vad de står för. Förankringen i verkligheten blev inte bra utan sådan tar 
tid” 
• Hur såg namnstrategin ut vid varumärkesbyggandet? 
”Vi ville ha ett namn som kvar förknippat med lärande och det har vi nått – vi ville att vi 
skulle byta namn fort och att det skulle synas tydligt på loggor och överallt och det 
lyckades vi med” 
• Hur lång tid tog det att etablera det nya varumärket och vad varumärket skulle stå för? 
”Det tog lång tid ända fram tills idag men du hittar fortfarande medarbetare som tror vi är 
till för att skapa utbildningar för arbetslösa. Etablering av nya värderingar tar lång tid och 
det måste det nog göra, fast det är är nog unikt med tanke på hur länge det har tagit, 
längre än genomsnittet menar jag” 

 
Tolkning 
För Lernia som företag gick själva nambytet fort man fokuserade på det fysiska namnbytet med 
skyltar och kläder mm och gjorde det ”över natt”. Sedan fick förändringen av värderingar och 
beteenden ta längre tid och den tiden behövdes för att lyckas med förändringarna. 
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TeliaSonera 
Under intervjun diskuterade man vikten av kommunikation och detta med att få ut de nya 
värderingarna och det nya varumärket tydligt i organisationen. Detta menar man går 
överraskande fort om man satsar på kommunikation och gör det på rätt sätt men det som tar tid 
är att sudda ut de gamla värderingarna och de gamla stämpeln som byråkratiskt monopol. 
Själva nambytet satsa man på att det skulle gå fort och det gjorde det och också delvis 
etableringen externt på markanden men den här sista biten med värderingar och gammal 
historia tar tid. Att byta namn gick fort menar men att skifta och etablera nya värderinar och 
associationer är svårt och tar tid. 
 
Nedan följer ett antal utskrifter direkt från intervjun. 
 

• Vad hade ni för tankar inför processen? 
”Det gjordes professionellt ja menar vi har mycket erfarenhet av liknande förändringar och 
är ju ett kommunikationsföretag. Det var ju förändringar i hela koncernen så vi hade 
givetvis en medveten plan kopplat till det. Men vi har en gedigen och stor vana inom 
koncernen att jobba på det här sättet alltså att jobba med att få med personal i den typen av 
övningar. Men det tog tid visst gjorde det kanske inte att etablera namnet och få ut de nya 
värderingarna men att helt sudda ut det gamla stämpeln som verk det har nog tagit 10 år. 
• Fanns det någon strategi för att överföra det gamla varumärket med det nya? 
”ja självklart vi har en stor vana av detta och hade en plan och har mycket stor erfarenhet 
av att få med personal” 
• Hur lång tid tog det att sadla om? 
I skämtsamma termer pratar man idag om televerket men det tog inte så lång tid att sadla 
om från telia. För två år sedan gjorde vi en ändring i Danmark och efter 3 veckor så ahde 
vi en marknadsteckning på 90% och det fanns ingen som pratade om det famla bolaget. Vi 
anser därför inte att själva namnbytet tagit så lång tid. Men vi är ju ett 
kommunikationsintentivt företag så det går lättare att byta namn för vi kommunicerar det 
hela tiden. Att tvätta bort monopolstämpeln och byråkratin har däremot tagit tid – nog 
längre tid än genomsnittet men det kanske det måste få göra med tanke på historien.” 
• Vilka problem stötte ni på? 
”ja det ska vara detta med att det tog lång tid att tvätta bort de negativa associationerna 
det är min slutsats –sådant tar tid” 
• Hur såg namnstrategin ut vid varumärkesbyggandet? 
”ja vi fick ut med en massiv kommunikationsinsats och det gjordes simultant och snabbt 
över hela landet. Vi bytte ju flera gånger 84 fick vi en ny logo men hette fortfarande 
televerket, 93 blev det telia men samma logga 00 blev allt nytt och 02 och 04 gjordes 
justeringar och det är nu på slutet som vi har fått bort den gamla stämpeln och de gamla 
värderingarna” 
• Hur lång tid tog det att etablera det nya varumärket och vad varumärket skulle stå för? 
”det tog lång tid med hela etableringen om du menar att tvätta bort det gamla helt och fullt 
med det går fort att etablera det nya namnet och det nya varumärket. 

 
Tolkning 
För ett kommunikationsintensivt företag som Telia tog namnbytet och etableringen av de nya 
värderingarna inte så lång tid. Det gick enligt planerna och det gick förhållandevis snabbt. Det 
som tid var att sudda ut de gamla värderingarna och det gamla beteendet hos personalen. 
Stämpeln av ett byråkratiskt monopol har suttit kvar länge både hos vissa kunder och i 
beteendet hos viss del av personalen. 
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Övriga källor  
Alla tre bolagen har gemensamt att det skett ett snabbt byte av varumärke. I de olika övriga 
källor som vi genomsökt har vi inte kunnat hitta något som stödjer att deras framgång kommit 
ur detta faktum. 
 
Slutsats 
Författarna anser att en förkastning av ovanstående hypotes är väl underbyggt av resultatet från 
intervjuerna. Det går heller inte att hitta något på andra ställen heller som skulle tyda på detta. 
Det framgår tydligt under intervjuerna att själva varumärkesskiftet bör och kan gå snabbt men 
etableringen av det nya varumärket både internt och extern kommer att ta och måste få ta tid, 
speciellt i tidigare statliga företag som konkurrensutsätts då de har en lång historia bakom sig. 
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Presentation av hypotes 

H6 Statliga bolag har ingen eller liten erfarenhet av att marknadsföra sig då kunderna funnits 
inom offentlig sektor eller de har haft monopol. Dessa företag har inte samma erfarenhet av 
vilket värde ett varumärke innebär. 

H7 Erfarenheten inom bolagen personal av varumärken är liten vilket medför att etableringen 
av ett nytt varumärke bagatelliseras. Förståelsen för hur kvalité anknyter till företaget och 
företagets varumärke är liten. 

Intervjuresultat  
 
Green Cargo 
Under intervjun med Green Cargo framkom det tydligt att man inom företaget hade fungerat 
och arbetat med frågor runt varumärk och varumärkeshantering redan innan den blev ett 
faktum. Det fanns en varumärkesansvarig i organisationen redan på 90 talet och den 
intervjuade ansåg mycket tydligt att varumärkeskompetens fanns inom företaget.  
 
Nedan följer ett antal utskrifter direkt från intervjun. 
 

• Förklara bakgrunden till namnbytet? 
”SJ koncernens bolagsdelning gjorde namnbytet nödvändigt. Men vi hade redan innan 
namnbytet identifierat marknadsamarbetet mellan bolagen som då höll på med SJ 
godstransporter och det fanns en vilja inom ledningen att skilja sig från SJ för att tydligare 
kunna profilera sig och ta mer marknadsandelar och då diskuterades detta med varumärke 
och företagsidentitet mycket – så jag vill påstå att det fanns en tydlig medvetenhet inom 
organisationen runt detta” 
• Vad hade ni för tankar inför varumärkesskiftningen? 
” Vi såg som företag definitivt mer möjligheter än problem i en varumärkes skiftning eller 
namnbyte. Vi hade problem som vi ville lösa det fanns internt i organisationen om på 
marknaden en önskan om en egen logistikverksamhet. Så vi hade identifierat problemet och 
att vi som företag skulle tjäna på ett tydligare varumärke och profilering ” 
• Fanns det någon strategi för att överföra det gamla varumärket till det nya?  
”Ja vi hade tydliga strategier och som sagt på 90 talet hade vi en varumärkesansvarig så vi 
hade en varumärkeskompetens internt men vi tog också hjälp av varumärkeskonsulter för 
det ingick som en aktivitet i bolagiseringsprojektet.” 
• Hur arbetade ni för att kunden skulle få en önskad bild av er? 
Vi arbetade relativt försiktigt och tog det i den takt ekonomin tillät. Det är nog något vi 
underskattade detta med en tydlig brytning som det blev nu var kanske lanseringen inte 
tillräckligt tydlig, men vi arbetade med en tydligt enhetlig profil alltså extern och intern 
kommunikation. Jag menar att allt ska vara under en hatt en sammanhållen kommunikation 
så att det blir ett sammanhållet budskap – vi jobbade och jobbar profesionellt med de här 
bitarna” 
• Har ni kontinuerlig personalutbildning? 
” Vi jobbar framförallt med en kontinuerlig kommunikationslinje allt har samma linje och 
färg, samma enhetliga budskap både internt och externt. Chefer och ledare får utbildning i 
detta och kommunikationsstaben är stor” 
• Har ni en medveten varumärkesstrategi? 

” Ja definitivt vi arbetar med dessa frågor i högsta ledningen och alla är medvetna om 
att fokusen på frågorna ökar i samband med konkurrensen” 
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• Har ni en varumärketspolicy? 
”ja det har vi en mycket tydlig och genomarbetad den bygger på våra värderingar och 
allt är integrerat där” 

• Hur pass bra har ni uppnått era identitetsmål? 
Vi har nått dom bra tycker jag, vi är grön logistik och vi är välkända i 
transportbranschen när man tänker på grön transport tänker man på Green Cargo” 

• Finns det en varumärkesmedvetenhet inom företaget? 
” ja det tycker jag absolut och den har givetvis växt i samband med att vi arbetar mer 
aktivit med frågorna men jag vill nog påstå att den har funnits med också från början 
till viss del” 

Tolkning 
Det är tydligt att det inom företaget fanns en drivkraft att komma ut på en konkurrensutsatt 
marknad och man hade redan innan själva varumärkesbytet under flera år arbetat med frågor 
som marknadspositionering och varumärke. Det fanns också resurser inom företag som 
ansvarade för marknadsfrågor och en medveten varumärkesstrategi. Hos personalen fanns det 
dock en tröghet att helt förstå detta med vikten av att bryta den statliga kopplingen men den 
fanns bara hos del av personalen. 
 
Lernia 
Under intervjun företaget framkom en bild att företaget själva önskade förändringen som 
innebär att man bröt med den statliga kopplingen. Den intervjuade pratade mycket om att de 
gjort undersökningar som visade att ett sådant beslut var klokt främst för att man ville fungera 
bättre och ha förutsättningar för att förändra kundbasen. I och med att detta pågick var det 
också mycket diskussioner runt detta med varumärke och företagsidentitet så orden fanns inom 
företaget och man arbetade aktivt med dom.  
 
Nedan följer ett antal utskrifter direkt från intervjun. 
 

• Förklara bakgrunden till namnbytet? 
” Vi hade som mål att vi inte skulle vara beroende av bidrag utan leva på egna pengar och 
egna meriter, det var viktigt för oss att kunderna då inte blanda ihop oss med AMU eller 
AMS dessa tog nästan helt över vår identitet, vi behövde skapa vårt eget varumärke och en 
egen företagsidentiet” 
• Vad hade ni för tankar inför varumärkesskiftningen? 
” När man gör detta så fanns en stor oro inom organisationen, man var orolig för vad den 
största kunden skulle säga – men vi som var övertygande om att det var den rätta vägen 
framåt dvs vi som arbetade med försäljning och marknad vi hade inga som helst tvivel vi 
var alla övertygande att det skulle påverka varumärket positivt” 
• Fanns det någon strategi för att överföra det gamla varumärket till det nya?  
”Ja vi ville överföra några av våra gamla värderingar till det nya. Strategin var att 
överföra allt som var bra, löften vi hade osv. Men vi hade inga uttalade värderingar då och 
det gjorde det svårare att veta vad man skulle föra över. Vi tog in folk som jobbade med 
varumärkesbytet alltså ett konsultbolag även om vi också hade kompetensen internt förståss 
men vi behövde en förstärkning.” 
• Hur arbetade ni för att kunden skulle få en önskad bild av er? 
”Vi vill positionera oss som ett företag som är duktiga på att leverera tjänster inom 
kompetensförsörjning, vår strategi och positionering är viktig. Det är väldigt medvetet och 
strategiskt uttalat” 
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• Har ni kontinuerlig personalutbildning? 
”Ja absolut vi har introduktioner där vi pratar om detta med varumärke och hur de bygger 
på våra värderingar och våra strategier. Vi har fyra värderingsord som vi reviderar  och 
90% av medarbetarna har det i kroppen men sedan gäller det att leva efter det också. Vi 
har introduktion för nyanställda som bygger på ledorden och det ingår i vår policy också” 
• Har ni en medveten varumärkesstrategi? 

”ja det har vi haft ända från början jag vill påstå att vi har jobbat länge med dom här 
frågorna även om ledningen har ett annat fokus idag kanske. Vi gör mätningar 
reglerbundet och de ökar positivt varje år-  mätningar runt detta med våra värderingar 
menar jag” 

• Har ni en varumärketspolicy? 
”Ja vi har en röd tråd där allt går igen från värderingar till policy till extern 
kommunikation och intern mm hela alltet ska följa samma linje alltså” 

• Hur pass bra har ni uppnått era identitetsmål? 
”Vi lyckades jättebra faktiskt alltså att byta namn, loggor, pennor skyltar mm allt detta 
skedde över natt och var mycket planerat in i minsta detalj. Sedan har vi haft som 
utmaning att förändra kundbasen till mer företag och vi har faktiskt lyckats med det bra 
vi har 1/3 av varje idag” 

• Finns det en varumärkesmedvetenhet inom företaget? 
”Ja absolut dessa frågor är jätteviktiga för högsta ledningen men framförallt för all 
personal också” 

Tolkning 
Det fanns hos företaget redan innan bytet till Lernia en egen drivkraft att förändra sig för att ta 
fler marknadsandelar och positionera sig bättre på marknaden. Man hade arbetat med frågorna i 
några år innan den statliga skilsmässan blev ett faktum. Det fanns en marknadsavdelning och 
en varumärkesansvarig och ledningen arbetade aktivt med frågorna.  
 
TeliaSonera 
Under intervjun framkom en tydlig bild av att man sedan länge jobbade professionellt med 
dessa frågor. Vi fick nästan uppfattningen att den intervjuade blev lite ”stött” när vi ställde 
frågor runt varumärkesstrategier mm för hon menade att de hade stor erfarenhet och redan 
innan delningen jobbat professionellt med frågorna. Vidare hade man inom företaget tidigt 
tolkat tecken på en kommande avreglering från att marknaden 84 avreglerades i USA och man 
började då en förberedelse inom företaget. 
 
Nedan följer ett antal utskrifter direkt från intervjun. 
 

• Förklara bakgrunden till namnbytet? 
”I början av 80 talet började man att förbereda den interna organisationen på den 
kommande avregleringen, 84 avreglerades det i USA och företaget insåg snabbt att en 
avreglering skulle komma även i Sverige” 
• Vad hade ni för tankar inför varumärkesskiftningen? 
” Det gjordes givetvis många undersökningar runt vilket namn det skulle bli och runt logga 
mm, 84 så gjordes en ny logotyp men vi hette fortfarande televerket, 93 blev vi telia men 
med samma symbol kvar, 00 blev allt nytt och 02 och 04 gjordes justeringar. Vi gör 
mätningar nu hela tiden för att se att de gamla värderingarna är borta och att vi har 
lyckats med vårt varumärke” 
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• Fanns det någon strategi för att överföra det gamla varumärket till det nya?  
”.Ja alltså när förändringen gjordes så var ju detta en stor koncern och givetvis hade vi en 
medvetenplan  och strategi för hur allt skulle gå till. Det fanns och finns en gedigen och 
stor vana i koncernen att jobba på det här sättet, ja alltså att få med personalen i den här 
typen av övningar” 
• Har ni kontinuerlig personalutbildning? 
” ja givetvis vi har länge arbetat professionellt med de här bitarna och har kontinuerliga 
utbildningar för chefer och nyanställda på alla nivåer runt vårt varumärke och våra 
värderingar” 
• Har ni en medveten varumärkesstrategi? 

”ja en helt medveten” 

• Har ni en varumärkespolicy? 
”Ja alltså vi är ju ett professionellt kommunikationsföretag så hela det här området har 
vi länge arbetat professionellt med” 

• Hur pass bra har ni uppnått era identitetsmål? 
”Vi har uppnått alla bra nu men det tog tid speciellt att tvätta bort byråkratistämpeln 
och monopolstämpeln 

• Finns det en varumärkesmedvetenhet inom företaget? 
”ja givetvis”  

Tolkning 
Det fanns en tydlig medvetenhet inom Telia att en konkurrensutsättning av telefonin även 
skulle införas på den svenska marknaden. Man hade USA som förebild och såg tidigt var det 
var på väg och anpassade både verksamheten och personalen inför varumärkesskiftet och 
konkurrensutsättningen. Det betyder att företaget länge arbetat professionellt med dessa frågor 
och var väl förberedda när konkurrensutsättningen verkligen skedde.  
 
Övriga källor  
Då man går igenom material som rör dessa nyskapade bolag kan man tydligt se att de 
allesammans är mycket medvetna om den nytta man har av ett etablerat och starkt varumärke. 
Detta är genomgående, oavsett om det t.ex. handlar om annonser eller årsredovisningar. 
Reflektionen man kan göra är dock att det blir allt tydligare för varje år som går efter skiftet. 
Det handlar sannolikt snarare om den stora och komplicerade process det faktiskt är att 
genomgå detta arbete, än att man inte skulle vara medveten om eller kunnig i vikten av 
marknadsföring och varumärken. Till sist kan vi också konstatera att detta inte bara gäller de 
bolag vi valt att studera, utan faktiskt i princip alla statliga företag som genomgått en 
motsvarande förändring. (H6) 
 
För att relatera till H7 kan vi återigen hänvisa till GreenCargos årsrapport (2006) där man anger 
att man arbetar med fokus på kunderna. Man inser att det gäller att få ordning på styrningen 
och kontrollen för att uppnå kvalitet.och det är först när medarbetarna engagerar sig i sitt arbete 
som man uppnår god kvalitet. Lernia anger att företagets samtliga processer och 
policydokument bygger på deras värdegrund och sammanfattas i orden: respekt, engagemang,  
professionalism och ansvar. För TeliaSoneras del kan man konstatera att man inser kopplingen 
(t.ex. i deras årsredovisning), men att processen är lång. Det är uppenbart att man i alla fallen 
arbetar med dessa frågor. Möjligen kan man konstatera att tiden för detta arbete är lång. 
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Slutsats 
Författarna anser att en förkastning av H6 och en bekräftelse av H7 är väl underbyggt då det 
framkommer tydligt i både intervjuer och på andra ställen att företagen länge arbetat 
professionellt med dessa frågor och har en på vissa håll gedigen erfarenhet av 
varumärkeshantering. Vi menar att det är en förutfattad mening att just statliga bolag inte 
arbetat med dessa frågor tidigare, om än inom den offentliga sektorn. 
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Presentation av hypotes 

H8 För statliga företag är den interna och externa kommunikationen extra viktig vid 
varumärkesskifte och varumärkesbyggande på en konkurrensutsatt marknad. 

Intervjuresultat  

Green Cargo 
Under intervjun med Green Cargo framkom en tydlig bild av hur viktig detta med den interna 
och externa kommunikationen är och har varit för företaget. Det har bla varit en av 
hörnstenarna i deras varumärkesstrategi tillsammans med att grunda varumärket på nya 
värderingar. Man arbetar och utbildar aktivt i kommunikation från högsta ledning och neråt. 

• Hur arbetar ni för att kunden ska få en önskad bild av er? 
”Enhetlig grafisk profil och extern och intern kommunikation allt under en hatt det 
viktigaste är en sammanhållen kommunikation externt och internt. Det möjliggör ett 
sammanhållet budskap, alltså att det är lika oavsett om det är VD säljare eller vad vi 
pratar om och av vem”. 

• Har ni kontinuerlig personalutbildning? 
”vi jobbar framförallt via den kontinuerliga kommunikationslinjen, dvs att det är 
samma budskap internt och externt. Chefer och ledare får utbildning i kommunikation 
och kommunikationstaben är stor. Det är nästan den viktigaste biten för att lyckas det 
här med att satsa på internt och extern kommunikation, kanske viktigare för oss än 
något annat företag då vi har så att säga en hel skuta att vända, ja jag menar alltså 
från det gamla och den historian till det nya” 

• Vad gör ni för att behålla varumärkets värde? 
”Det handlar om kommunikativa insatser vi ökar kommunikationen kring vad vi menar 
med grön logistik , det är lätt att prata om detta nu alltså när det handlar om 
miljökommunikativa insatser. Vi har lyft upp frågan i affärsplan och lyft det till en 
koncernövergripande  aktiviteter det är läge att göra det nu och utvärdera tidigare 
arbetet man får inte ha bråttom med dessa frågor” 

 

Tolkning 
Företaget använde kommunikationen både internt och externt som ett mycket viktigt verktyg 
vid konkurrensutsättningen och speciellt när det gäller att förändra och införa nya värderingar 
och beteende.
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Lernia  
Under intervjun med Lernia var budskapet om internt och extern kommunikation inte lika 
tydligt som i de andra intervjuerna, den intervjuade berörde dock ämnet ofta men med andra 
ord, såsom informationsinsatser, utbildning, undersökningar som gjordes internt och externt 
mm. Vi fick ändå under intervjun en mycket distinkt uppfattning av just kommunikation varit 
en av hörnstenarna under varumärkesskiftet om än inte lika tydligt som i intervjuerna med de 
andra två företagen. 

Nedan följer ett antal utskrifter direkt från intervjun. 

• Hur arbetar ni för att kunden ska få en önskad bild av er? 
”ja sen arbetar vi väldigt mycket med tydliga budskap och information utåt och inåt. Vi 
är väldigt noga med detta att det ska vara enhetlig information, man ska känna igen 
våra värderingar vem man än möter från oss. Att byta namn var det bästa vi har gjort, 
vi fick chansen att presentera oss på nytt för kunden, externt var det som ett nytt 
företag, vi satsa mycket på det där i marknadsföring och kampanjer och det blev ett lyft 
man fick ny enerig” 

• Har ni kontinuerlig personalutbildning? 
Ja vi har en introduktion som bygger på våra värderingar och våra strategier, vi har 
fyra värderingsord…vi har en introduktion för alla anställda som bygger på ledorden, 
de ingår i vår policy också. Vi satsar mycket på de där att kommunicera både internt 
och externt med speciellt internt – du vet det sitter långt inne det där med att tänka nytt 
och göra sig av med det gamla, på vissa personer har man ibland gett uppdet tar så 
lång tid att förändra i människors huvuden. 

• Vad gör ni för att behålla varumärkets värde? 
”Det finns en policy, vi utbildare människor och jobbar med att vi ska hålla våra löften 
– vi kommunicerar dom regelbundet och gör kundundersökningar varje år, vi jobbar 
också hårt med balanserade styrkort” 

Tolkning 
För Lernia var och är kommunikation och då den enhetliga kommunikationen som 
genomstrålar företaget som en röd tråd det viktigaste strategiska redskapet för att förändra och 
införa de nya värderingarna. 
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TeliaSonera 
Under intervjun med Telia Sonera var kanske budskapet om kommunikationen som tydligast. 
Under intervjun återkom den intervjuade ständigt till detta med hur viktigt de ansåg 
kommunikationen vara, både externt och internt. Den intervjuade gick så långt som att mena att 
just kommunikationen var hela förutsättningen för att varumärkesskiftet lyckades och också att 
de satsat extra mycket just med tanke på att de hade en lång historia att vända eller förändra. 

Nedan följer ett antal utskrifter direkt från intervjun. 

• Hur arbetar ni för att kunden ska få en önskad bild av er? 
” Det gör vi genom att våra värderingar är grunden i vår kommunikationsstrategi. Vi 
arbetar givetvis väldigt mycket med kommunikation, vi är ett kommunikationintensivt 
företag. Vi arbetar strategiskt med att sprida vårt budskap och använder alla källor 
som finns tillgängliga från reklam till radio till anslag på stan. Vi har givetvis en 
väldigt stor budget för detta och det är grunden till att vi lyckas med förändringarna så 
bra och snabbt, just detta att vi kommunicerar dom hela tiden och i många olika 
kanaler både internt och externt” 

• Har ni kontinuerlig personalutbildning? 
”Ja vi har kontinuerlig personalutveckling hela tiden. Som sagt vi bygger allt på 
kommunikation och då är givetvis utbildning en viktig hörnsten i detta. Det ingår i vår 
strategi att ständigt utbilda och informera chefer och medarbetare”. 

• Vad gör ni för att behålla varumärkets värde? 
”Ja vi har flera olika satsningar inom flera olika områden, vi gör kontinuerliga 
mätningar och jobbar efter en vedertagen strategi men eftersom kommunikationen är 
ett så starkt verktyg inom organisationen så har vi det så att säga naturligt” 

Tolkning 
För ett kommunikationsintensivt företag som Telia är just intern och extern kommunikation ett 
av de viktigaste redskapen för att lyckas i ett varumärkesskifte. Företaget arbetar mycket 
strategiskt med dessa frågor och det är en helt medveten satsning från högsta ledning till 
utbildning av alla nyanställda.  
 
Övriga källor  
Även övriga källor kan ge stöd för vår slutsats om H8 ur de olika årsrapporterna samt deras 
hemsidor går det att få fram information att de länga jobbat med den externa 
kommunikationen. TeliaSonera har vid flertalet tillfällen gjort tv-reklam vilket de redan gjorde 
under tiden  som Televerket. Man kan också, slutligen, göra reflexionen att bara det faktum att 
man kan hitta information och kontakta bolagen bl.a. via mail etc. påvisar att man arbetar med 
den externa kommunikationen. Vad avser den interna kommunikationen måste man av 
naturliga skäl i första hand stödja sig på de intervjuer vi gjort. 
 
Slutsats 
Författarna anser att en bekräftelse av ovanstående hypotes är väl underbyggt då det 
framkommer tydligt under såväl i alla intervjuer som andra källor att företagen arbetar aktivt 
med kommunikation som ett strategiskt verktyg både externt och internt. Ämnet berörs också i 
flera av de andra frågeställningarna då ofta i kombination till hur svårt det har varit att tvätta 
bort gamla värderingar och hur lång tid det har tagit och att man som företag fått satsa hårt på 
både utbildnings och kommunikationsinsatser för att lyckas.



   Sid  71 av 76 
___________________________________________________________________________  

Master Thesis in Business Administration Blekinge Tekniska Högskola 2007  
Sonja Erlandsson Roger Virdelo 

 

Kapitel 6 Slutsats 
I detta kapitel besvarar vi uppsatsens syfte och drar våra slutsatser. Vi försöker också 
definiera vilken nytta företagen kan ha av vårt resultat i sitt fortsatta arbete med sin 
företagsidentitet och sitt varumärkes skapande. Vi avslutar med att ge förslag på framtida 
forskning. 
 

I en tid där mycket talar för att alltfler statliga bolag går emot en konkurrensutsatt marknad har 
vårt syfte med denna uppsats varit att öka kunskapen om hur statliga företags varumärke 
påverkas när de konkurrensutsätts och byter namn. För alla företag är det viktigt att se till att 
synas på en konkurrensutsatt marknad. Det handlar om att positionera sig och vara attraktiv för 
både kunder och personal. En avgörande faktor för att åstadkomma detta är hur företagets 
varumärke hanteras, både direkt av företaget självt och på marknaden. 
 
Det är uppenbart att forskningen på detta område är nästintill obefintlig och då det handlar om 
mycket stora bolag med ett allmänintresse är detta anmärkningsvärt, anser vi. Vi har intervjuat 
tre personer i tre bolag som gått igenom just denna process och funnit att här finns en hel del 
erfarenheter att samla inför kommande företags avregleringar. Man har gemensamma 
erfarenheter, bra som dåliga, inom de områden våra intervjuer berörde. Vi har parallellt också 
sökt fakta i litteratur, artiklar och andra uppsatser och sammanställt detta. Från resultaten ges 
här sedan även förslag till företag som står inför en process att byta varumärke. Vilka fallgropar 
kan finnas? Vilka framgångsfaktorer bör/kan tas i beaktande? Etc.   
 
Det kan konstateras från intervjuerna att statliga bolags historik är en nackdel vid 
varumärkesbyten. De värderingar som funnits under lång tid kan ta lång tid att förändra och det 
i sin tur har en påverkan på bolaget vid konkurrensutsättning på den öppna marknaden. De 
statliga bolagen har ofta ett samhällsintresse att bevaka, men detta minskar då de skall verka på 
en öppen marknad och generera vinst. För den personal som går igenom denna process upplevs 
ofta ganska stora förändringar i och med att man under lång tid verkat utifrån de uppdrag man 
haft från samhället utan ett egentlig krav på avkastning och vinst. Man kanske också har 
svårare att förstår varför de skall jobba på ett annat sätt eller varför man skall ändra varumärket. 
Det handlar om att värderingarna på hela företaget ändras, både externt och internt.  
 
Telia är det företag som satsat mycket på denna kommunikation, såväl externt som internt, 
vilket verkar vara en framgångsfaktor för ett snabbare varumärkesskifte. Man måste inse att 
personalen är identitetsbärare och är därmed viktig vid företagets förändring och står inför en 
öppen konkurrensutsatt marknad och de tidigare värderingarna måste ändras. Man måste 
därmed utbilda personalen och i synnerhet då personalen inom bolagen inte förstår vikten av 
varumärken. Man kanske bagatelliserar vikten av ett nytt varumärke och förstår inte hur kvalité 
anknyter till företaget och företagets varumärke. 
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Etableringen av ett varumärke på marknaden är inte lätt och trovärdigheten är viktig då ett 
varumärke ompositioneras. Det tar tid att etablera vad företaget står för och för att lyckas med detta 
måste det finnas strategi bland de inblandade i förändringen samt en klar tro på varumärket. 
I en sådan process är stor erfarenhet av varumärkesförändringarna och de aspekter som man 
behöver tänka på innan ett skifte oerhört viktig. Detta är nog tydligt för de flesta och just därför 
anser vi att det är anmärkningsvärt att så lite gjorts för att studera detta för statliga företag. I de 
företag vi intervjuat kan vi se att man varit mycket medveten om vikten av att förbereda detta 
skifte och att man t.ex.behöver sätta upp strategier för hur skiftet skall gå till. Arbetet startade 
också i mycket god tid innan själva övergången gjordes. Det är alltså viktigt att företaget 
arbetar med både varumärket och företagsidentiteten innan den blir ett faktum. 
 
Enligt slutsatserna från hypoteserna har vi extraherat ut de viktigaste aspekterna att tänka på vid ett 
varumärkesskifte är följande: 

• Ha en tydlig kommunikation internt samt externt. 
• Det kommer att ta lång tid att ändra värderingarna så ha en tydlig strategi och jobba 

kontinuerligt med varumärket. 
• Utbilda personalen och låt dem förstå vikten av varumärket och ändringen. 

 

6.1 Reflektion och förslag till vidare forskning 
 
I samband med en ökad internationalisering blir det alltmer intressant och viktigt att vara 
medveten om hur av varumärkeshanteringen i de bolag som går till en allmän konkurrensutsatt 
marknad utförs och hanteras. Både det politiska och ekonomiska klimatet i Sverige håller på att 
förändras och parallellt med krav från EU på ett minskat statligt ägande i stort kommer ämnet 
att blir alltmer väsentligt. Samtidigt betonar vi hur lite det finns i litteraturen idag, vilket vi – 
med denna bakgrund – finner både märligt och oroväckande då det handlar om företag som 
handlar i befolkningens intresse. Ett flertal vidare forskningsaspekter kan därmed föreslås: 

• Uppsatsen tar endast upp hur företagen själva uppfattat situationen. Vi har alltså 
begränsat vår studie genom att inte ta med hur kunderna uppfattar övergången till den 
konkurrensutsatta marknaden och detta är ett område till vidare forskning. 

• Som beskrivits har vår studie uteslutit internationella forskningsresultat och en vidare 
sökning kommer, enligt vår mening, att ge ytterligare infallsvinklar till detta ämne och 
fördjupad forskning föreslås. 

• Vi är övertygade om att en tydligare bild skulle ha framkommit om fler företag och 
längre och fler intervjuer kunnat hållas. 

 
Vi vill också betona att det finns en viss skillnad mellan de studerade bolagen. För Telias del 
hade man även innan omformningen en viss affärsdrivande verksamhet medan de andra två 
fallföretagen drivits som helt statliga verk. 
 
 
 
 



   Sid  73 av 76 
___________________________________________________________________________  

Master Thesis in Business Administration Blekinge Tekniska Högskola 2007  
Sonja Erlandsson Roger Virdelo 

Kapitel 7 Referenser 
 
1. Aaker, D. (1991): Managing Brand Equity, Free Press, New York 
2. Aaker, D. A. (1996). Building strong brands, New York: Free press 
3. Aaker, David (2004) “Even Brands Need Spring Cleaning” Brandweek, March 8. 
4. Alessandri S W  (2001) Modeling Corporate identity A concept explication and 

theoretical explanation Corporate Communications An international Journal  
5. Alvesson M Sköldberg K 1994 Tolkning och reflection Vetenskapsfilosofi och 

kvalitetativ metod 
6. Arbetsmarknadspolitiska program, Årsrapport 1999 
7. Berry, L. L. (2000). Cultivating service brand equity. Journal of the Academy of 

Marketing Science, vol 28 
8. Brand – the new wealth creators Susanna Hart, John Murphy 1998¨ 
9. Brand Management Harvard Business Review 
10. Brand Relation Management Tony Aperia, Rolf Back 2004 
11. Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken 
12. Ekonomisk litteratur AB Sveriges största företag 2003-2004 s 21. 
13. Franzen, G. & Bouwman, M. 2001: The Mental World of Brands: Mind, memory and 

brand success, World Advertising Research Center, UK 
14. Glaser, B (1992) Basics of Grounded theory analysis. Emergence vs forcing. Sociology 

Press 
15. Green Cargo AB ”Årsredovisning 2001”  
16. Green Cargo AB ”Årsredovisning 2002”  
17. Green Cargo AB ”Årsredovisning 2003”  
18. Green Cargo AB ”Årsredovisning 2004”  
19. Green Cargo AB ”Årsredovisning 2005”  
20. Green Cargo AB ”Årsredovisning 2006”  
21. Jean-Noel Kapferer ”Strategic Brand Management” 2nd edition 1997 Kogan Page 

limited  
22. Johansson U & Zolland C, 2004, ”Att positionera företagsnamnet som varumärke”, 

Magister uppsats, Luleå tekniska universitet, Luleå  
23. Kapferer,  J‐N.  (2004)  New  Strategic  Brand  Management:  Creating  and  sustaining 

 brand  equity  long  term  (3rd  ed).  Great  Britain:  Kogan  Page  Ltd   
24. Kapferer, J-N. (1997): Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand 

Equity Long Term, Kogan Page, UK 
25. Keller KL Conceptualizing measuring managing customer-based brand equity Journal: 

Journal of marketing Issn 00222429 Volum 57 Issue 1 Pages 1,23,1993 
26. Kotler P & Pfoertsch W (2006): B2B Brand management, Springer  
27. Kotler,  P.  (2001)  Principals  of  marketing,  3rd  edition.  Pearson  Education 

 Limited:  Harlow. 
28. Kotler, P. & Armstrong, G. (1996). Principles of marketing, London: Prentice Hall 
29. Lernia  AB ”Årsredovisning 2001” 
30. Lernia  AB ”Årsredovisning 2002” 
31. Lernia  AB ”Årsredovisning 2003” 
32. Lernia  AB ”Årsredovisning 2004” 
33. Lernia  AB ”Årsredovisning 2005” 
34. Lernia  AB ”Årsredovisning 2006” 
35. Linninger A, Sundberg M & Thormundsson H, , ”The Power behind The 

Power”,Kanditatuppsats, Handelshögskolan i Örebro, Örebro 



   Sid  74 av 76 
___________________________________________________________________________  

Master Thesis in Business Administration Blekinge Tekniska Högskola 2007  
Sonja Erlandsson Roger Virdelo 

36. Maluszynska A & Torstensson K,2004, ”Strategies for establishing a new successful 
brand on the Swedish market”,Linköpings Universitet, Linköping 

37. Marknadsföring av tjänster, Birgitta Arnerup, Bo Edvardsson 1992 
38. Markwick, N och Fill C (1997) Corporate identity the role of mission statements 

Business Horizons 
39. Pettersson R & Sundgren F, 2006, ”Hur påverkar ett varumärkesskifte ett företags 

varumärkeshantering?”, kandidatuppsats, Lunds ekonomiska högskola, Lund 
40. Regeringskansliet – verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2004 (2005)  
41. Staten som bolagsägare, riksdagens revisorer Rapport Rapport 2002/03: 10 
42. Statens roll som ägare av bolag, riksdagens revisorer Rapport 1997/98:2 
43. TeliaSonera AB ”Årsredovisning 2006” 
44. The big brand challenge Esomar Seminar Berlin 1996 
45. Uggla, H. (2001) Organisation av varumärken, Liber Ekonomi, Malmö 
 
 

7.1 Internet: 
 
Typ at webbsida; Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 
Länk; http://www.ehl.lu.se 
Ansvarig utgivare; Ekonomihögskolan Lunds Universitet 
Användningsområde; Sökning av studenuppsatser 
 
Typ at webbsida; Linköpingsuniversitet Elektroniskt Press 
Länk; http://www.ep.liu.se/ 
Ansvarig utgivare; LinköpingsUniversitet, David Lawerens 
Användningsområde; Sökning av studenuppsatser 

 
Typ at webbsida; Kungliga Biblioteket 
Länk; http://www.kb.se/ 
Ansvarig utgivare; National Library of Sweden 
Användningsområde; Sökning av studenuppsatser 
 
Typ at webbsida; Nationella Bibliotekssystemet 
Länk; http://www.libris.kb.se/index.jsp 
Ansvarig utgivare; National Library of Sweden, Kungliga biblioteket 
Användningsområde; Sökning av studenuppsatser 
 
Typ at webbsida; Uppsatser punkt SE 
Länk; http://www.uppsatser.se/ 
Ansvarig utgivare; Charlotte Berndt: Student- och företagskontakt 
Användningsområde; Sökning av studenuppsatser 
 
 
Typ at webbsida; Göteborgs Universitet GUPE uppsatssök 
Länk; https://guoa.ub.gu.se/dspace/index.jsp 
Ansvarig utgivare; Göteborgs Universitet 
Användningsområde; Sökning av studenuppsatser 
 
 
 



   Sid  75 av 76 
___________________________________________________________________________  

Master Thesis in Business Administration Blekinge Tekniska Högskola 2007  
Sonja Erlandsson Roger Virdelo 

Typ at webbsida; Green Cargo officiella hemsida 
Länk; http://www.greencargo.se 
Ansvarig utgivare; Green Cargo 
Användningsområde; Företagsinformation, årsrapporter verksamhetsberättelser och dylikt 
 
 
Typ at webbsida; Lernia Officiella Hemsida 
Länk; http://www.lernia.se 
Ansvarig utgivare; Lernia AB 
Användningsområde; Företagsinformation, årsrapporter verksamhetsberättelser och dylikt 
 
Typ at webbsida; Telia Officiella Hemsida 
Länk; http://www.telia.se 
Ansvarig utgivare; Telia AB 
Användningsområde; Företagsinformation, årsrapporter verksamhetsberättelser och dylikt 
 
Typ at webbsida; Sveriges Riksdag 
Länk; http://www.riksdagen.se/ 
Ansvarig utgivare; Sveriges Riksdag 
Användningsområde; Sökning av riksdagsrapporter gällande statliga företags verksamhet och 
utvärdering av konkurrensutsättning av statliga företag. 
 
 

 



   Sid  76 av 76 
___________________________________________________________________________  

Master Thesis in Business Administration Blekinge Tekniska Högskola 2007  
Sonja Erlandsson Roger Virdelo 

 

Kapitel 8 Bilagor 

8.1 Bilaga1: Intervjuunderlag 
 
Företagsnamn: 
Namn, titel, position: 
Vilken är Er kundgrupp/målgrupp: 
 

Frågor vid intervju dessa används som stöd. 
Historiskt perspektiv  
• Förklara bakgrunden till varumärkesskiftet - Vad var den största anledning till att byta namn 
• Vad hade ni för tankar inför processen? 
• Var ni rädda för att det skulle påverka varumärket negativt? 
• Genomförde ni imageundersökningar, kundutvärderingar innan byte? 
• Tycker ni att det var viktigt att bryta upp med den statliga kopplingen? 
• Tycker ni att det var viktigt att bryta upp med det gamla namnet 
• Utgick ni från ett färdigt koncept eller tog ni fram en egen strategi 
• Fanns det någon strategi att överföra det gamla varumärket till det nya? 
• När började ni och hur lång tid tog det att sadla om? 
 
Processen  
• Vilka problem stötte ni på? 
• Hur såg namnstrategierna ut i varumärkesbyggandet? 
• Hur arbetar Ni för att kunden ska få önskad bild av Er? 
• Hur behöll ni befintliga kärnvärden?  
• Vilka viktiga skillnader finns mellan varumärkesbyggande i Er bransch jämfört med traditionellt 

varumärkesbyggande 
• Hur viktigt var det att förändra logotypen vid ett varumärkesskifte? 
• Vad anser ni vara viktiga aspekter när det gäller att bibehålla värdet i varumärket vid 

varumärkesskifte? 
• Vad anser ni var viktigt för att det nya varumärket skulle bli framgångsrikt.? 
• Tog det lång tid att etablera varumärket internt i organisationen om vad varumärket ska stå för? 
• När ni bytte varumärke lämnade ni då ansvaret till ett konsultföretag att sköta om hela processen? 
 
Nuläge  
• Har kundgruppen ändrats? 
• Hur upplever ni att själva projektet gick? 
• Vad var budgeten för varumärkesskiftet? 
• Har Ni kontinuerlig personalutbildning? Gällande image mm?  
• Har ni en medveten varumärkesstrategi? 
• Vilka är de stora skillnaderna i varumärket nu jmf med tidigare? 
• Hur pass bra anser ni att ni lyckats uppnå identitets mål?  
• Hur viktig är personalens roll i varumärkesbyggandet? 
• I vilken utsträckning förs diskussioner internt i organisationen om vad varumärket ska stå för? 
• Känner ni att ni äger ert varumärke   
• Finns det en varumärkes medvetenhet inom företaget? 
• Har ni en varumärkes policy 
 
Framtid  
 
• Har målen med varumärket uppnåtts? 
• Vad gör ni för att behålla varumärkets värde? 


