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Abstract 

ABSTRACT 
 
As competition increases companies are beginning to understand the importance of 
positioning the company name as a brand to be able to succeed on the market. The 
purpose of this thesis is to study how companies use their corporate brand internally 
when positioning. To reach the purpose personal interviews were conducted with the 
president, the marketing director and the production manager at AB Älvsbyhus. To create 
a position that is unique and difficult to imitate companies depend on the internal 
building of the corporate brand. The study shows that companies position their corporate 
brand internally by sticking to their convictions about what the brand stands for and 
conveying this image to employees and stakeholders. Furthermore companies attempt to 
direct the company culture to be able to get the employees to convey the image of the 
corporate brand that management desires. To succeed with the internal positioning of the 
corporate brand companies also need to be aware of and listen to stakeholder’s opinions, 
thereby reaching the desirable image. 



Förord 

FÖRORD 
 
Vi vill tacka Donald Johansson, Kent Johansson och Mats Blomgren på AB Älvsbyhus 
för deras tillmötesgående sätt, då de öppet har delat med sig av sina erfarenheter. 
 
Vi vill även tacka vår handledare, Rickard Wahlberg, vid Luleå tekniska universitet, för 
att han inspirerat oss i arbetet och med glimten i ögat gjort det hela lite lättare. 
 
Luleå den 8 januari 2004 
 
 
 
Carina Zolland  Ulrike Johansson 

 



Innehållsförteckning 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 PROBLEMOMRÅDE .........................................................................................1 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ...................................................................................................... 1 

1.3 Syfte.............................................................................................................................. 6 

2 TEORI................................................................................................................7 

2.1 Samspelet mellan strategisk vision och organisationens kultur ............................. 7 

2.2 Samspelet mellan organisationens kultur och företagets image............................. 9 

2.3 Samspelet mellan strategisk vision och företagets image...................................... 10 

3 METOD............................................................................................................13 

3.1 Litteraturstudie ......................................................................................................... 13 

3.2 Forskningsstrategi..................................................................................................... 13 
3.2.1 Val av fallstudieobjekt ......................................................................................... 13 

3.3 Datainsamlingsmetod ............................................................................................... 14 
3.3.1 Intervjuguide ........................................................................................................ 14 
3.3.2 Val av undersökningsenheter............................................................................... 15 

3.4 Metodproblem........................................................................................................... 15 
3.4.1 Validitet................................................................................................................ 15 
3.4.2 Reliabilitet............................................................................................................ 16 

4 FALLSTUDIE...................................................................................................17 

4.1 Presentation av Älvsbyhus samt respondenter ...................................................... 17 

4.2 Samspelet mellan strategisk vision och organisationens kultur ........................... 17 

4.3 Samspelet mellan organisationens kultur och företagets image........................... 21 

4.4 Samspelet mellan strategisk vision och företagets image...................................... 23 

5 DISKUSSION AV FALLET..............................................................................26 

5.1 Samspelet mellan strategisk vision och organisationens kultur ........................... 26 

 



Innehållsförteckning 

5.2 Samspelet mellan organisationens kultur och företagets image........................... 27 

5.3 Samspelet mellan strategisk vision och företagets image...................................... 29 

6 DISKUSSION AV RESULTATET....................................................................31 

6.1 Hur positionerar företag sitt företagsnamn som varumärke med hänsyn till 
samspelet mellan strategisk vision och organisationens kultur?................................ 31 

6.2 Hur positionerar företag sitt företagsnamn som varumärke med hänsyn till 
samspelet mellan organisationens kultur och företagets image? ............................... 32 

6.3 Hur positionerar företag sitt företagsnamn som varumärke med hänsyn till 
samspelet mellan strategisk vision och företagets image?........................................... 32 

6.4 Återkoppling till syftet.............................................................................................. 33 
6.4.1 Bidrag till teorin................................................................................................... 34 

6.5 Förslag till Älvsbyhus ............................................................................................... 34 

6.6 Förslag till fortsatt forskning................................................................................... 35 

REFERENSER ...................................................................................................36 

INTERVJUER .....................................................................................................39 
 
BILAGA: INTERVJUGUIDE 
 
 

 



Problemområde 

1 PROBLEMOMRÅDE 
 
Syftet med detta kapitel är att presentera ämnet och problemområdet för läsaren. 
Positioneringsområdet beskrivs och företagsnamnet som varumärke diskuteras. Efter 
problemdiskussion följer forskningsfrågorna.  
 
 
1.1 Bakgrund     
 
Enligt Sveriges Trähusfabrikers Riksförbund (2003) började försäljningen av småhus 
återigen att öka 1997 efter den dramatiska nedgången som inträffade i början av 1990-
talet till följd av en kraftig lågkonjunktur. Tack vare en låg och stabil ränta i kombination 
med en förbättrad framtidstro har priserna på äldre småhus stigit, vilket har medfört en 
ökad efterfrågan på nybyggda småhus (ibid). Det är främst hushållens ökade disponibla 
inkomst tillsammans med en gynnsam ränteutveckling som påverkat prisbilden på 
byggmarknaden (BYGGkonjunkturen, 2003). Den disponibla inkomsten väntas öka de 
närmaste åren med drygt 1,5 procent per år och i takt med att konjunkturen förbättras 
förväntas såväl den korta som den långa räntan att öka (ibid). 
 
Bygglovsstatistik är en viktig indikator på hur byggmarknaden kommer att utvecklas på 
ett par års sikt (BYGGkonjunkturen, 2003). Under 2002 påbörjades totalt 7 700 småhus, 
vilket är cirka tio procent fler än året före (SCB, 2003). Framtidsbedömningen över 
småhusmarknaden är att efterfrågan långsamt kommer att öka de närmaste åren 
(BYGGkonjunkturen, 2003). Enligt Byggfakta Scandinavia (2003) finns det totalt 83 
småhustillverkare i Sverige och där allt fler konkurrerar om samma marknadsandelar. 
 
När konkurrensen ökar blir de mest framgångsrika företagen de som specialiserat och 
koncentrerat sig på en väldefinierad marknad (Brooksbank, 1994). Genom att segmentera 
marknaden har de, enligt Kotler (1999, s 27), kunnat ta tillvara mindre gruppers gemen-
samma behov. Brooksbank (1994) menar vidare att ett företag, på ett effektivare sätt än 
konkurrenterna, kan tillfredsställa den utvalda kundgruppen och på så vis skapa en stark 
position. Enligt Porter (1996) är det viktigt för ett företag att inta en stark position i 
konsumentens medvetande men enligt Melin (1997, s 305) måste företag även inta en 
stark position i organisationens medvetande. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Ries och Trout (1985, s 10) går det att positionera i stort sett vad som helst; 
produkter, varumärken, personer, länder och tjänster. Positionering är ett sätt att göra sig 
unik på marknaden i syfte att tillskansa sig konkurrensfördelar gentemot andra aktörer 
och därigenom få ökad lönsamhet (Liljedahl, 2001, s 118; Ries & Trout, 1985, s 10). I en 
positioneringsstrategi ingår ett urval av företagets konkurrensfördelar, vilka beskriver hur 
företaget kommer att konkurrera med andra företag inom segmentet (Brooksbank, 1994). 
Enligt Trout och Rivkin (1996, s 4) definieras positionering som fokusering på en idé 
eller ett ord som kopplas samman med företaget. Positionering kan även ses som en 
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intern process där ett företags erbjudande och image utformas (Kotler, 1999, s 298). 
Företags positioneringsstrategi innebär, enligt Doyle (1998, s 86), att valet av segment 
bestämmer var företaget konkurrerar och valet av differentieringsfördelar bestämmer hur 
företaget konkurrerar. Vilken positioneringsstrategi ett företag än väljer baseras den på 
konkurrensfördelar, menar Thompson och Strickland (1989, s 122).  
 
Porter (1996) anser att det är svårt för ett företag att uppnå långsiktig konkurrenskraft och 
lönsamhet genom att bara satsa på operationell effektivitet, det vill säga att utföra samma 
eller liknande aktiviteter som konkurrenterna men på ett bättre sätt. Denna så kallade 
hyperkonkurrens leder, enligt författaren, ofta till utslagning och minskad lönsamhet i 
hela branschen. Det krävs istället en rad olika komponenter för att lyckas med 
positionering, menar McKenna (1985, s 118) och Nilson (2000, s 144). De betonar att det 
krävs en välinformerad ledning som, förutom en förståelse för konsumentens sätt att 
tänka, även har stor kunskap om själva varumärket, om det objekt som ska positioneras 
samt om branschen i stort för att uppnå en konkurrenskraftig position. 
 
Melin (1997, s 305) gör en uppdelning mellan intern- och extern positionering. Extern 
positionering innebär, enligt Melin (1997, s 308), att skapa en plats för varumärket i 
omgivningens medvetande och på så vis bli starkare än konkurrenterna (ibid). Intern 
positionering innebär den process som syftar till att skapa en plats för varumärket i 
organisationens medvetande (Hutch & Schultz, 2003). Tanken är att försöka skapa 
förståelse bland organisationens medarbetare beträffande vad ett specifikt varumärke står 
för (Melin, 1997 s 305). I uppsatsen kommer fokus att ligga på intern positionering. 
 
Melin (1997, s 167) talar även om den så kallade positioneringstriangeln, se figur 1.1. 
Denna modell baseras på antagandet att varumärket befinner sig i centrum i en ständigt 
pågående process, vilket utspelar sig mellan märkesinnehavaren, konsumenterna och 
konkurrenterna (ibid). 
 

Marknads- 
position 

Inträdesbarriär

Varumärket som 
konkurrensmedel

Resurs- 
position

Mental 
position 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imitationsbarriär Informationsbarriär
 
Figur 1.1. Positioneringstriangeln – varumärket som konkurrensmedel 
Källa: ”Varumärken som strategiskt konkurrensmedel.” Om konsten att bygga upp starka 
varumärken” av Melin, 1997, s 167. 
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Företaget kan uppnå en konkurrenskraftig position genom att utveckla så kallade 
barriärer för konkurrerande företag (Melin, 1997, s 166) Författaren menar vidare att en 
stark marknadsposition således innebär en inträdesbarriär för andra företag. Likaså är det 
viktigt att uppnå en stark mental position då den, enligt Melin (1997, s 169), leder till en 
psykologisk informationsbarriär för konsumenterna, vilket betyder att de blir mer lojala 
mot företaget. Det är dessutom viktigt för företaget att uppnå en stark resursposition 
eftersom icke-imiterbara resurser kan leda till en imitationsbarriär gentemot 
konkurrerande företag (ibid). Melin menar vidare att om inte ledningen är tillräckligt 
kompetent och saknar kunskap inom beskrivna områden kan det uppstå ett glapp mellan 
dem. Då finns det risk att företaget strävar efter en position som det i realiteten saknar 
förutsättningar att uppnå (Hutch & Schultz, 2003; Melin, 1997, s 308). I uppsatsen 
kommer vi främst att rikta in oss mot det område som beskriver företagets 
resurspositionering. 
 
En del företag väljer att positionera sitt företagsnamn, det vill säga att använda företags-
namnet som varumärke (Nilson, 2000, s 102). Ett varumärke kan förvärvas på två sätt, 
antingen genom kommersiell inarbetning eller genom registrering i enlighet med 
varumärkeslagstiftningen (Melin 1999, s 32). I uppsatsen kommer endast kommersiell 
inarbetning att behandlas. 
 
Studier inom varumärkesuppbyggnad visar att det finns en växande medvetenhet om att 
företagsnamnet som varumärke kan öka företagets synlighet, erkännande och rykte 
(Hutch & Schultz, 2003). En målsättning är att skapa en positiv uppfattning om företaget, 
vilket i sin tur kan leda till att intressenterna köper företagets erbjudanden, arbetar eller 
investerar i företaget (Balmer & Gray, 2003). 
 
Under senare år har företagsnamnet som varumärke blivit en allt högre värderad tillgång 
hos företagen (Hutch & Schultz, 2001). Företag med ett starkt företagsnamn som 
varumärke kan besitta ett marknadsvärde som är mer än dubbelt så stort som det bokförda 
värdet av företaget (ibid). Även Balmer (2001a) betonar vikten med företagsnamnet som 
varumärke. En fördel är att företaget riktar sig mot flera olika intressentgrupper samtidigt, 
vilket gör det möjligt att attrahera kunder, skapa trovärdighet hos investerare samt 
motivera personal (ibid).  
 
En lyckad varumärkesstrategi är helt avgörande för hur väl ett företag ska lyckas på 
marknaden (Nilson, 2000, s 121). Företagsnamnet som varumärke kräver tillämpningar 
som är mer komplicerade och sofistikerade än när det gäller produkten som varumärke 
(Balmer, 2001; de Chernatony, 1999, Wilson, 2001). Produkten lever i nutid och under en 
kortare period till skillnad från företagsnamnet som lever under en längre tid och 
påverkas därför mer av sitt förflutna (Hutch & Schultz, 2003). Vidare påpekar Balmer 
och Gray (2003) att det är marknadsavdelningen som ansvarar för produkten som 
varumärke, medan företagsnamnet som varumärke kräver att hela organisationen är 
involverad. 
 
Hutch och Schultz (2001, 2003) har utvecklat en modell, The Corporate Brand Model, 
som beskriver hur ett företag bygger upp det egna företagsnamnet som varumärke. Deras 
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synsätt betonar vikten av samspelet mellan strategisk vision, organisationens kultur och 
företagets image för att skapa ett framgångsrikt varumärke. Se figur 1.2.  
 
 
 

Vision 

Culture Image 

Corporate 
branding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.2. Successful corporate rest on a foundation of interplay between strategic 
vision, organizational culture and corporate image 
Källa: “Bringing the corporation into corporate branding” av Hutch och Schultz, 2003, 
European Journal of Marketing vol 37, nr 7/8, s 1047. 
 
Genom att förena dessa tre element formas den plattform som företagsnamnet som 
varumärke står på (Hutch & Schultz, 2001): 

• Strategisk vision är den centrala idén bakom ett företag som uttrycker 
företagsledningens ambition av vad företaget skall uppnå i framtiden. 

• Organisationskultur är det arv bestående av normer, värderingar, verklighets-
uppfattningar, övertygelser, berättelser och andra symboliska värden som ut-
trycker betydelsefulla mönster som är unika och som finns inom företaget. Dessa 
lever vidare genom att de kommuniceras till medlemmarna inom organisationen 
och speglar vad individerna känner för det företag de arbetar för. 

• Företagsimage är uppfattningen om företaget som finns hos intressenterna i den 
externa omgivningen. Det kan bland annat vara kunder, aktieägare och media. 

 
Hutch och Schultz (2001) menar att allt fler studier betonar vikten att försöka förstå de 
anställdas förhållande till företagsnamnet som varumärke, deras beteende och således 
organisationens kultur. Balmer och Soenen, 1999, De Chernatony (1999), Harris och de 
Chernatony (2001), Hutch och Schultz (2001) samt Wilson (2001) har alla argumenterat 
för att de anställda ska ses som nyckelpersoner vid skapandet av relationer mellan 
företaget och dess olika intressenter. De anställda bidrar på ett ytterst viktigt sätt genom 
att uttrycka för andra vem de anser att de som företag är (Harris & de Chernatony, 2001, 
Wilson, 2001). Vidare menar Hutch och Schultz (2001) att olika intressenters 
uppmärksamhet, intresse och aktiviteter gentemot ett företag, till stor del beror på hur det 
egna företagsnamnet som varumärke uppfattas av omgivningen. Varumärkets uppgift är 
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bland annat att attrahera omgivningen genom dess unika värden och på så vis 
differentiera företaget från andra på marknaden (ibid). Det handlar dock inte bara om att 
differentiera sig utan också om att känna samhörighet (Balmer & Gray, 2003). När 
företagsnamnet som varumärke är framgångsrikt, beror det till stor del på att 
intressenterna upplever att varumärket kan uppfylla deras önskemål och att företagets 
värderingar överensstämmer med deras egna (Hutch & Schultz, 2003). Enligt författarna 
är ett företag beroende av den uppfattning omgivningen har av företagsnamnet som 
varumärke och måste effektivt kommunicera varumärkets värden för att attrahera nya 
samt behålla befintliga kunder. Detta ställer höga krav på ledarskapets skicklighet och 
vilja att förändra (ibid). Företaget bygger därmed på de beslut som företagsledningen, de 
anställda samt externa intressenter fattar (ibid). 
 
En förutsättning för att skapa en framgångsrik resurspositionering är, enligt Melin (1999, 
s 126), att det enskilda företaget har genomfört en intern kärnvärdesanalys. Enligt 
Lagergren (1998, s 233) beskriver kärnvärden styrkan inom ett företag och hur företaget 
driver sin verksamhet. Kärnvärden ska vara kommunicerbara och svårimiterade (Melin, 
1997, s 247). Det grundläggande resonemanget är att värdefulla och unika kärnvärden 
skall utvecklas för att ge varumärket konkurrenskraft samt ligga till grund för dess 
positionering (ibid). För att skapa ett sådant varumärke måste företagsledningen ta reda 
på var eventuella problem finns inom organisationen och åtgärda dem (Hutch & Schultz, 
2001). ”The Corporate Branding Tool Kit” består av en serie diagnostiska fråge-
ställningar som är användbara för att upptäcka problemområden mellan de olika 
elementen vision, kultur och image (ibid). Se figur 1.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Who are your stakeholders? 
What do your stakeholders 
want from your company? Are 
you effectively c
your vision to your 
stakeholders? 

ommunicating 

 

Does your company practice  
values it promotes?  
Does your company’s vision  
inspire all its subcultures?  
Are your vision and culture differentiated 
from those of your competitors? 

What images do stakeholders 
associate whit your company?  
In what ways do your employees and 
stakeholders interact?  
Do your employers care what 
stakeholders think of the company? 

Vision 
(managers) 

Culture 
(employees) 

Image 
(stakeholders) 

Figur 1.3. The Corporate Branding Tool Kit 
Källa: “Are the Strategic Stars Aligned for Your Corporate Brand?” av Hutch och 
Schultz, 2001, Harvard Business Review, February 2001, s 131. 
(Bilden är något förenklad i förhållande till originalet.) 
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Vision, kultur och image är sammanvävda och överlappar i viss mån varandra i en 
ständigt pågående process (Hutch & Schultz, 2001): 

• Den första delen behandlar samspelet mellan vision och kultur och försöker 
upptäcka hur ledningen och de anställda samverkar. 

• Den andra delen rör samspelet mellan kultur och image och därmed de anställdas 
attityd och omvärldens uppfattning om företaget. 

• Den sista delen behandlar samspelet mellan vision och image för att se om 
företagsledningen driver företaget i den riktning som intressenterna förväntar sig. 

 
I Melins (1999) positioneringstriangel beskrivs resurspositionering som ett sätt för 
företaget att inta en position som är unik och svårimiterad. För att inta denna position är 
ett företag beroende av hur väl det internt lyckas bygga det egna företagsnamnet som 
varumärke. Ett företag måste skapa ett medvetande om vad företaget står för såväl hos 
ledningen som hos de anställda för att kunna påverka företagets omgivning. Med 
utgångspunkt ifrån detta resonemang har vi valt att med hjälp av modellen ”The 
Corporate Brand Tool Kit” av Hutch och Schultz (2001, 2003) försöka ta reda på hur 
företag internt arbetar med det egna företagsnamnet som varumärke. Denna modell är 
beroende av ett fungerande samspel mellan strategisk vision, organisationens kultur och 
företagets image. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag internt använder sitt företagsnamn 
vid positionering.  

 
1.3.1 Forskningsfrågor 
 

• Hur positionerar företag sitt företagsnamn som varumärke med hänsyn till 
samspelet mellan strategisk vision och organisationens kultur? 

 
• Hur positionerar företag sitt företagsnamn som varumärke med hänsyn till 

samspelet mellan organisationens kultur och företagets image? 
 

• Hur positionerar företag sitt företagsnamn som varumärke med hänsyn till 
samspelet mellan strategisk vision och företagets image? 
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2 TEORI 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom områdena strategisk vision, 
organisationens kultur och företagets image. Samtidigt behandlas företagsledningen, de 
anställda och intressenterna som inverkar på hur företaget positionera det egna 
företagsnamnet som varumärke. 
 
 
2.1 Samspelet mellan strategisk vision och organisationens kultur 
 
För att upptäcka möjliga gap mellan vision och kultur bör företagsledare, enligt Hutch 
och Schultz (2001), bland annat ta reda på följande om sig själv och sina anställda: 
praktiseras de värden företaget utlovar, inspirerar företagets vision alla subkulturer och är 
företagets vision och organisationens kultur tillräckligt differentierad i förhållande till 
konkurrenternas. 
 
Framgångsrika företag låter företagets vision förändras över tiden (Hutch & Schultz, 
2003). En vision ger en bild av vart företaget vill nå på lång sikt och består av en 
definition av företaget som mynnar ut i en affärsidé (ibid). Balmer och Gray (2003) ger 
en liknande beskrivning och menar dessutom att företagsnamnet som varumärke grundar 
sig på relationer mellan företagets grundare, ägare, ledning och personal. Genom att ta 
hänsyn till det kulturella arv som finns inom företaget kan företaget nå längre och på så 
vis nå nya mål och prestationsnivåer (Hutch & Schultz, 2003). 
 
Balmer (2001b) menar att människors agerande i organisationen inte alltid överens-
stämmer med deras avsikter och ambitioner. Han får medhåll av Hutch och Schultz 
(2003) som anser att de flesta företag som använder sig av det egna företagsnamnet som 
varumärke är relativt naiva i skapandet av ett koncept som inkluderar kultur. Vidare 
menar de att de flesta företag misslyckas med att skilja mellan önskade värden (de som 
visioner ofta består av) och praktiserade värden (den aktuella kulturen). Wilson (2001) 
menar därför att det krävs att man omsorgsfullt betraktar hur nuvarande kultur ser ut, hur 
den historiskt har sett ut samt hur företaget ser på framtida visioner. Mitchell (2002) 
håller med om detta och påpekar att ett företag även måste ta hänsyn till hur olika 
subkulturer inom organisationen ser ut. 
 
Organisationskulturen kan, enligt Hutch och Schultz (2003) innebära konkurrensfördelar 
för ett företag, men endast när företagsnamnet som varumärke tar hänsyn till 
organisationens kultur och kärnvärden. Lagergren (1998, s 234) påpekar att det är av stor 
betydelse att medarbetarna är medvetna om företagets kärnvärden då dessa beskriver vad 
företaget strävar efter. När de anställda är införstådda med kärnvärdena blir det lättare för 
dem att arbeta efter dess riktlinjer (ibid).  
 
Företagsledningen kommunicerar med de anställda både formellt och informellt (Kreps, 
1990, s 132). Han får medhåll av Mitchell (2002) som menar att i de flesta företag blir de 
anställda endast formellt informerade om företagets strategier och direktiv. Ledningen 
lägger inte ner tid och engagemang på behovet om att övertyga de anställda om 

 7



Teori 

varumärkets styrka utan tar för givet att de anställda redan känner till den (ibid). Enligt 
författaren kan en orsak vara att den som är chef inte har kunskap om hur 
kommunikationen bör gå till. Informationen som de anställda får kan vara i form av PM 
eller nyhetsbrev och är vanligtvis inte utformad för att övertyga dem om det unika 
företagsnamnet som varumärke (ibid). Informellt sker kommunikationen bland annat 
genom skvaller och ”djungeltelegrafen” (ibid). Mitchell poängterar vikten av att kunna 
guida de anställda till bättre förståelse och eventuell passion för företagets vision och på 
så vis skapas en möjlighet för de anställda att leva efter denna vision i sina dagliga 
aktiviteter (ibid). 
 
Hutch och Schultz (2003) menar att om företagsnamnet som varumärke ska kunna bli 
mer än ett romantiserande om framtiden måste varumärkets påstådda värden stå i 
samklang med de värden som organisationens medlemmar har. Wilson (2001) instämmer 
och enligt honom måste företag, för att skapa ett autentiskt företagsnamn som varumärke, 
bygga på de kulturella värden som skapar en symbolisk mening med organisationen. 
Vidare menar författaren att eftersom kulturen är djupt inbäddad i organisationen, är 
företagsnamnet som varumärke beroende av skapa ett så trovärdigt budskap som möjligt. 
Han får medhåll av Davis (2000) som påpekar att uttryckssättet kommer att skapa ett 
verkligt sammanhang mellan de löften företagsnamnet som varumärke utlovar med vad 
företaget presterar. Detta innebär att organisationens medlemmar är mycket viktiga i 
skapandet av varumärkets värden (ibid). Det företagsnamn som varumärke som mest 
sannolikt kommer att bli framgångsrikt är det som lyckas med att sammanföra vision och 
kultur på ett fördelaktigt sätt (ibid). Ett företags kultur måste vara väl differentierad i 
förhållande till konkurrenterna, tillägger Hutch och Schultz (2001). 
 
Missförstånd kan uppstå när ledningen styr företaget i en strategisk riktning som de 
anställda inte förstår eller står bakom (Hutch och Schultz, 2003). Gapet uppstår vanligtvis 
när ledningen formar en vision som är för ambitiös för organisationen att implementera 
(ibid). Besvikna företagsledare anklagar ofta de anställda för att vara motståndare till 
förändringar, frustrerade anställda reagerar i sin tur med cynism och misstänksamhet 
(ibid). Författarna menar att på så vis leta syndabockar och skapa missförtroende inom 
företaget är extremt farligt för företagsnamnet som varumärkes fortsatta existens.  
 
Enligt Mitchell (2002) har de flesta människor lite tolerans när det gäller förändringar 
vad gäller visionstänkande, initiativtagande eller vid uppbyggandet av företagsnamnet 
som varumärke. Beroende på vilket tillfälle det gäller kan de anställda antingen välkomna 
ett nytt sätt eller förkasta det (ibid). Vidare menar författaren att ledningen måste försöka 
rikta de anställdas energi i en positiv riktning genom att tydligt förklara vad som gör 
företaget så speciellt. Han anser att de anställda måste få samma information som de 
externa intressenterna. Detta möjliggör för de anställda att leverera det kunderna för-
väntar sig men hjälper även till att driva företaget till att nå utsatt mål (ibid). Det gäller att 
skapa ett levande varumärke för de anställda genom att skapa en emotionell koppling till 
företaget (ibid). Även Balmer och Gray (2003) nämner detta och menar att företags-
ledningen vill att de anställda skall behålla företagets vision i minnet.  
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Företagsledares mål är att försöka få de anställda att bygga och förstärka organisationens 
värderingar och attityder, vilket är en svår uppgift (Wilson, 2001). Vidare menar han att 
detta tar tid och är svårt att styra endast genom ledarskap. För att lyckas måste den 
interna kommunikationen ske i en ständigt pågående process genom ett samspel mellan 
organisationens olika avdelningar så att samma information och signaler sänds ut till alla 
anställda, så att de i sin tur kan påverka attityderna hos de externa intressegrupperna 
(ibid). 
 
Mitchell (2002) framhäver att företag är dåliga på att investera i undersökningar när det 
kommer till företagens egna anställda. Han menar att ett företag kan använda sig av 
samma metoder som vid konsumentundersökningar såsom survey, fokusgrupper och 
djupintervjuer. Genom detta kan företaget skapa en bild av hur kulturen är utformad och 
var olika subkulturer finns men även hur informationsflödet flyter genom organisationen 
(ibid). 
 
 
2.2 Samspelet mellan organisationens kultur och företagets image 
 
Enligt Hutch och Schultz (2001) bör företaget för att upptäcka möjliga gap mellan kultur 
och image bland annat ta reda på följande om de anställda och intressenterna: vilken 
image associerar intressenterna med företaget, på vilket sätt interagerar de anställda och 
intressenterna samt bryr de anställda sig om vad intressenterna tycker om företaget. 
 
För att lyckas med företagsnamnet som varumärke krävs att företagets image är relaterat 
till organisations kultur och det dagliga livet inom företaget (Wilson, 2001). Han får 
medhåll av Hutch och Schultz (2003) som menar att vid planerandet av ett företags image 
måste företagets organisationskultur lyssnas av; det företagsnamnet som varumärke 
utlovar måste stämma överens med vad det verkligen erbjuder för att intressenterna, i 
förlängningen, ska uppfatta budskapet på samma sätt.  
 
Hutch och Schultz (2003) anser att företagsledare som lyssnar till den egna kulturen, 
placeras i en mycket bättre position vid kommunicerandet av företagets icke imiterbara 
värden och erbjuder därmed en stabil grund för en distinkt och trovärdig företagsimage. 
Vidare påpekar de Chernatony (1999) och Hutch och Schultz (2003) att genom 
kommunikationen uppmuntras externa intressenter att se på företagets erbjudanden som 
attraktiva och önskvärda. Detta kan ske på olika sätt: den externa imagen kan baseras på 
interaktion mellan företaget och dess intressenter, på tidigare rykten som finns runt 
företaget samt via mun-till-mun (ibid).  
 
Mitchell (2002) menar att företag ibland ignorerar att det ofta är de anställda som gör att 
företagets varumärke blir levande. Han menar att intern marknadsföring är minst lika 
viktig som den externa, eftersom det är den bästa vägen att hjälpa de anställda att känna 
en stark känsla av samhörighet med ett företags erbjudande (ibid). Vidare menar Mitchell 
att utan denna känsla och förståelse kan inte en anställd leva upp till det företaget lovar 
externt. En anställd har högre motivation, arbetar bättre och skapar större lojalitet om den 
anställde har en tro på företagsnamnet som varumärke (ibid). 
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De Chernatony (1999) och Hutch & Schultz (2001) menar vidare att ett ökat fokus på 
imageledarskap kan få en icke önskvärd effekt och skapa ett gap mellan organisationens 
kultur och den image som uppfattas av intressenterna. För att lyckas identifiera gapet 
mellan image och kultur måste en jämförelse ske av vad de anställda anser med vad 
kunderna och andra intressenter tycker om företaget (ibid). När företaget är medvetet om 
vilken image det vill uppnå, och ställt detta mot företagets verkliga image, kan 
organisationen utveckla ett effektivt företagsnamn som varumärke (ibid). Wilson (2001) 
ger en liknande beskrivning och påpekar att missförstånd mellan image och kultur kan 
leda till förvirring över vad företaget står för. Det betyder att företaget inte tillämpar vad 
det förespråkar, vilket gör att företagets image kan skadas (ibid).  
 
Första steget mot att upptäcka om det finns ett gap mellan image och kultur är att förstå 
vilken bild utomstående har av företagets image (Hutch & Schultz, 2003). Författarna 
menar vidare att denna bild bygger lika mycket på individuella känslor, tankar och åsikter 
som på den information som företaget lämnar. En sådan totalbild av image kan vara 
mycket olik den som företaget försöker skapa (ibid). 
 
Det är viktigt att ta reda på genom vilka kanaler företaget på bästa sätt når ut till 
intressenterna (Hutch & Schultz, 2003). Vidare menar de att den mest kraftfulla kanalen 
är direkt och personlig kontakt med intressenterna, genom vilken företaget kan lyssna till 
kundernas åsikter men också få feedback från investerare och andra grupper i företagets 
omgivning. Även Wilson (2001) anser att avdelningarna på ett företag bör ha kontakt 
med respektive intressentgrupp på marknaden, men de måste även internt kommunicera 
med varandra annars finns en stor risk för missförstånd. 
 
 
2.3 Samspelet mellan strategisk vision och företagets image 
 
För att upptäcka möjliga gap mellan image och vision bör företagsledarna, enligt Hutch 
och Schultz (2001), bland annat ta reda på följande angående intressenterna och sig 
själva: vilka är företagets intressenter, vad vill intressenter ha av företaget, kommuniceras 
företagets vision effektivt till intressenterna. 
 
Att utveckla företagsnamnet som varumärke involverar vanligtvis en uttalad strategisk 
vision samt kräver företagsledningens egna reflektioner på vad företaget är och var det 
vill nå (Davis, 2000, Hutch & Schultz, 2003). Ett företags vision tolkas därefter i relation 
till den image som externa intressenter uppfattar (Hutch & Schultz, 2003). Företags-
namnet som varumärke kan inte enbart härledas från en önskad marknadsposition eller 
varumärkesimage, enligt Hutch och Schultz (2003), utan måste också grunda sig på 
företagets kärnvärden och det arv som påverkar hur framtiden kommer att se ut. Harris 
och de Chernatony (2001) menar att detta inte betyder att det är omöjligt att förändra 
strategierna kring varumärket, men sådana stora förändringar innebär en risk att förlora 
trovärdighet. 
 
I studier om relationer mellan identitet och image, anser Davis (2000), att företagsimage 
fungerar som en spegelbild genom vilket företagsledningen kan reflektera över egentligen 
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vem företaget är. Balmer och Gray (2003) och Davis (2000) ger en liknande beskrivning 
och menar att ett företagsnamn som varumärke ska ses som en viktigt del i att skapa 
medvetenhet och igenkännande, vilket i sin tur leder till att omgivningen uppfattar 
företaget som pålitligt. 
 
Hutch & Schultz (2003) menar att intressenterna kommer att använda information om 
företaget som sträcker sig utöver det som företaget förser dem med. På grund av denna 
externa påverkan, involverar varumärkesprocessen element som ligger utanför det direkta 
inflytandet av ledarskapet (ibid). Wilson (2001) instämmer och menar att ett av dessa 
element ligger innanför inflytandet av organisationens kultur, direkt kontakt mellan 
organisationens medlemmar och dess intressenter, till exempel genom respons på 
önskemål om information. Andra sätt att påverka är genom media, affärsanalys, 
konkurrenter eller speciella intressegrupper, vilket kan ge intressenterna anledning att 
skapa en uppfattning om företaget som står i konflikt med företagets önskvärda eller 
uttalade image som byggts genom dess strategiska vision (ibid). Företag kan även ta hjälp 
av ovanstående påverkansfaktorer för att förstärka bilden av företagets image (ibid). 
 
En positiv image kan ändra människors negativa erfarenheter av en organisation men en 
positiv image kan också mycket snabbt ändras och uppfattas negativt (Bra reklam blev, 
2003). Ett starkt företagsnamn som varumärke innebär, enligt Melin, höga förväntningar 
på företaget. Om ett problem uppstår inom företaget kan företaget utsättas för negativ 
publicitet, vilket kan leda till att intressenternas bild inte längre stämmer överens med den 
bild företaget försöker förmedla (ibid). 
 
Image bestäms av en rad faktorer när det gäller upplevelsen hos kunder och mottagare av 
ett företags erbjudande (Melin, 1997, s 318). Det läggs stor vikt vid de visuella uttrycken 
som skapar en symbolisk mening med företaget såsom logotyp, form, design, arkitektur, 
slogan samt de anställdas uppträdande som representanter för organisationen (ibid). 
Författaren menar vidare att skapa en god image är centralt, då imagefrågan har fått en 
allt större betydelse i näringslivet där individer snarare har en relation till företagsnamnet 
som varumärke än till deras produkter. 
 
Enligt Gotsi & Wilson (2001) ska företag vara tydliga i sin framtoning av image vid 
rekrytering eftersom den nyanställda måste passa in företagets image. Davis (2000) har 
tidigare påpekat detta och menar att de anställda kan sägas spegla företagets image i 
ögonen på externa intressenter. Även Hutch och Schultz (2003) uttrycker sig på liknande 
sätt och anser att företagsledare som är känsliga inför hur andra bildar sig en uppfattning 
om företagets image kommer att kunna dra fördel av att känna igen skillnader som finns 
mellan företagets vision och hur personer i omgivningen uppfattar företagets image. 
 
Enligt Hutch och Schultz (2001) innebär skapandet av ett effektivt företagsnamn som 
varumärke ofta en konflikt mellan hur utomstående uppfattar företagets image med 
företagsledningens strategiska vision. De menar att företag inte har råd att ignorera 
intressenterna i deras omgivning och den mest omsorgsfullt framtagna visionen kommer 
att misslyckas om den inte står i samklang med vad kunderna vill ha av företaget. Davis 
(2000) ger en liknande beskrivning och anser att företagsledningen har i uppgift att även 
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undersöka hur de själva synkroniserar med den image som utomstående har. Företags-
ledare som ställer sig den frågan blir ofta förvånade över vad de kommer fram till (Hutch 
& Schultz, 2001). Många företag gör den upptäckten att deras produkter når en helt annan 
marknad än den företaget har riktat sig till (ibid). Av den anledningen menar Davis 
(2000) att undersökningar bör genomföras över hur intressenterna uppfattar det egna 
företagsnamnet som varumärke samt göra en jämförelse med hur intressenterna uppfattar 
konkurrenternas erbjudanden i förhållande till det egna företagsnamnet som varumärke. 
 
Många företag underskattar betydelsen av hur de kommunicerar företagets vision med 
omgivningen (Hutch & Schultz, 2003). Företagsledare som skapar en inspirerande vision 
som backas upp med kulturella värden misslyckas alltför ofta med att stämma av visionen 
med intressenterna (ibid). För att lyckas bör företagsledningen lyssna på intressenterna 
och samla in den information som behövs för att visionen ska hålla det den lovar i den 
externa kommunikationen (ibid). 
 
”The Corporate Brand Tool Kit” kan inte självständigt identifiera alla problem som kan 
uppkomma i samband med företagsnamnet som varumärke (Hutch & Schultz, 2003). Den 
skapar dock ett användbart system för att kunna genomföra verkliga tester och, enligt 
författarna, bidra med att upptäcka de mest uppenbara gapen. Företagets vision och kultur 
är kraftfulla strategiska verktyg och när de samspelar med intressenternas upplevda 
image av företaget, kan företagsnamnet bli ett framgångsrikt varumärke (ibid). 
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3 METOD 
 
I detta avsnitt redogörs hur författarna gått tillväga för att undersöka problemområdet. 
Den övergripande beskrivningen ges under rubriken Forskningsstrategi. Vidare förklaras 
hur datainsamlingsmetod har gått till. Kapitlet avslutas med en redogörelse av de 
problem som metodvalet har medfört. 
 
 
3.1 Litteraturstudie 
 
För att skapa en överblick över ämnesområdet inledde författarna arbetet med en sökning 
och genomgång av relevant litteratur. Lämplig litteratur hittade författarna genom 
sökning i databaser som Ebsco Host, Emerald, Lucia och Libris. Framgångsrika sökord 
för att finna denna information och litteratur inkluderar följande begrepp: Branding, 
brand, corporate brand, positioning, brand strategy, image, vision och culture. Sökningen 
gjordes på individuella ord och även i kombination med varandra, och dess svenska mot-
svarigheter. 
 
 
3.2 Forskningsstrategi 
 
Enligt Denscombe (2000, s 9) ställs alltid en forskare inför en rad valsituationer och 
alternativ där varje beslut medför både fördelar och nackdelar. Vissa strategier, fortsätter 
han, är mer lämpliga än andra i en viss situation och för att hantera en viss typ av 
forskningsfråga. 
 
Yin (1994, s 23) beskriver fallstudien som en empirisk undersökning som belyser ett 
samtida, verkligt fenomen. Vidare säger Yin att utifrån en fallstudie kan en tidigare 
utvecklad teori användas som ett mönster för jämförelse med de empiriska resultaten. 
Fallstudier inriktar sig på en eller ett fåtal undersökningsenheter och innebär möjligheten 
att studera något i detalj, enligt Denscombe (2000, s 41). Författarnas avsikt var att göra 
en mer ingående studie och därmed uppnå en djupare förståelse inom ämnesområdet. En 
fallstudie skulle ge författarna möjligheten att nå mer detaljrik information därför valdes 
denna forskningsstrategi. 
 
3.2.1 Val av fallstudieobjekt 
 
Vid en fallstudie måste forskarna välja ut en eller några få enheter att studera närmare, 
menar Denscombe (2000, s 44). Författarna har i detta arbete valt fallstudieföretag utifrån 
deras befintliga kontaktnät och företaget ansågs intressant att studera utifrån det valda 
ämnesområdet. Företaget som undersöktes var AB Älvsbyhus, nedan kallat Älvsbyhus, 
med huvudkontor i Älvsbyn. Älvsbyhus är ett familjeföretag som tillverkar småhus och 
använder det egna företagsnamnet som varumärke. Företaget beskrivs i kapitel 4.  
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3.3 Datainsamlingsmetod 
 
Denscombe (2000, s 132) menar att välja intervju som datainsamlingsmetod ofta beror på 
fördelen med att erhålla material som ger mer djupgående insikter i ämnet. Intervju 
definieras som en kontrollerad situation där en individ frågar en annan individ en rad 
frågor (Keats, 2000, s 1). Intervjuer bör användas när det handlar om data baserade på 
erfarenheter, känsliga frågor och privilegierad information, enligt Denscombe (2000, s 
133). Det är denna privilegierade information som författarna sökte och ansåg att djupare 
och mer detaljrik information var nödvändig för att möta undersökningens syfte och 
därför har författarna valt intervjuer som datainsamlingsmetod. Frågor kring hur företags-
ledningen arbetar med att internt positionera företagsnamnet som varumärke kan upp-
fattas som känsliga och kräver den närmare kontakt som intervjuerna kan ge. 
 
Enligt Denscombe (2000, s 135) innebär semistrukturerade personliga intervjuer att 
intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska 
besvaras, men intervjuaren är beredd på att vara flexibel när det gäller ordningsföljden. 
Författarna valde att genomföra tre semistrukturerade personliga intervjuer. Frågor och 
svar lämnades öppna för att låta respondenten utveckla sina synpunkter och för att 
resultera i så rättvisande information som möjligt. Båda författarna deltog vid samtliga 
intervjuer som vardera tog cirka 60 minuter att genomföra. En av författarna ledde 
intervjuerna på grund av den andra författarens personliga relationer till respondenterna. 
Frågeställningarna kunde på så vis utvecklas och svaren bli mer utförligt behandlade utan 
inverkan från den senares förförståelse. Författarna ansåg sig även kunna dra fördel av de 
personliga relationerna, vilket gav access till känslig och detaljrik information av 
företagsledningen. 
 
Innan intervjuerna påbörjades bad författarna om tillåtelse att få använda bandspelare och 
lovade även att, om företaget så önskade, skicka anteckningar och tolkningar av intervjun 
samt färdigt material till respondenterna för att de skulle få möjlighet att kontrollera att 
inget missuppfattats. Författarna erbjöd sig också att stänga av bandspelaren om ett ämne 
ansågs känsligt. De inspelade intervjuerna gav författarna möjlighet att gå tillbaka och 
lyssna igenom banden och jämföra med anteckningar. På så sätt försökte författarna 
försäkra sig om att allt uppfattats korrekt. Författarna hade också möjlighet att via e-post 
och telefon kontakta respondenterna efter intervjun om ytterligare frågor skulle uppstå 
eller förtydligande krävdes. 
 
3.3.1 Intervjuguide 
 
Intervjuguiden och undersökningen grundar sig på befintliga teorier och är utformad i 
linje med uppsatsens syfte. Intervjuguiden användes vid samtliga intervjuer för att inte 
glömma någon viktig aspekt av det som valts ut att undersökas. Se Bilaga. Följdfrågor 
som uppkom under intervjuerna har ställts när det har krävts förtydliganden och finns inte 
nedskrivna i intervjuguiden eftersom de var spontana och situationsanpassade. Intervju-
guiden börjar med stora öppna frågor för att sedan övergå till mer specifika, i likhet med 
vad Patel och Davidson (2003, s 74) kallar för tratt-teknik. 
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3.3.2 Val av undersökningsenheter 
 
För att skapa en grund för en djupare och mer fullständig förståelse för det som ska 
studeras är det viktigt att de personer som intervjuas har rikligt med kunskap om den 
situation som ska undersöks samt att de är villiga att delta (Holme & Solvang, 1997, s 
101-104). På Älvsbyhus valde författarna att kontakta företagets marknadsdirektör. Vid 
samtalet med denne identifierades de individer på olika avdelningar som ansvarar för 
företagsnamnet som varumärke. Personlig kontakt togs med dessa individer för att 
undersöka deras villighet att delta. 
 
Det kan hända att den utvalda respondenten inte alltid ser nyttan med att besvara 
frågorna, enligt Patel och Davidson (2003, s 70). Det är därför viktigt att motivera dessa 
personer på de sätt som står till förfogande, fortsätter de. Författarna till denna uppsats 
började därför med att över telefon klargöra syftet med undersökningen och påpekade att 
anonymitet kunde utlovas om så önskades. Respondenterna visade intresse och tid 
bokades för intervju. De personer som intervjuades var Donald Johansson, VD, Kent 
Johansson, marknadsdirektör och Mats Blomgren, produktionschef. 
 
 
3.4 Metodproblem 
 
Genom att testa och bedöma validitet och reliabilitet kan kvaliteten på en undersöknings-
modell avgöras, menar Yin (1994, s 32). Om dessa är goda kan metoden anses vara bra 
(Lekvall & Wahlbin, 1993, s 211-213). Det går dock inte att koncentrera sig på det ena 
och låta bli det andra, menar Patel och Davidson (2003, s 99).  
 
3.4.1 Validitet 
 
Validitet innebär att undersöka det man ska undersöka (Patel och Davidson, 2003, s 85). 
För att försäkra sig om att frågorna i intervjuguiden i slutändan gav svar på forsknings-
frågorna försökte författarna öka validiteten genom att utforma intervjuguide och 
undersökning i linje med uppsatsen syfte och utifrån befintliga teorier. Dessutom ställdes 
följdfrågor för att ytterligare förtydliga svårbegripliga situationer och frågor. Författarna 
använde sig även av e-post och telefon efter intervjuerna för att ställa ytterligare frågor 
som uppkommit vid analysarbetet och för att få vissa svar förtydligade. Författarna valde 
respondenterna som företagets marknadsdirektör identifierat som de individerna med 
mest kunskap inom ämnesområdet. Författarna försökte vidare öka validiteten genom att 
skicka sammanställningen av intervjun till respondenterna för att ge dem chansen att 
granska och godkänna materialet. 
 
Det finns alltid en viss risk att författare omedvetet lägger in personliga värderingar i 
undersökningen och detta bidrar också till minskad validitet. De personliga relationerna 
till respondenterna kan ha bidragit till att minska validiteten i arbetet. Författarna ansåg 
sig dock kunna dra fördel av de personliga relationerna eftersom de gav access till känslig 
och detaljrik information från en företagsledning som i annat fall förmodligen varit 
mindre villig att lämna ut denna typ av information. För att ytterligare öka validiteten 
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ledde en av författarna alla intervjuerna på grund av den andra författarens personliga 
relationer till respondenterna. På så vis kunde frågeställningar utvecklas och svaren bli 
mer utförligt behandlade utan inverkan från den senares inblick i företagets verksamhet.  
 
3.4.2 Reliabilitet 
 
Enligt Dahmström (1996, s 263) kan reliabilitet ses som graden av tillförlitlighet hos en 
mätning. Keats (2000, s 76) skriver att om undersökningen genomförs igen ska samma 
resultat uppnås. Författarna av denna uppsats kan inte vara helt säkra på att uppnå samma 
resultat i en ny undersökning eftersom respondenterna av olika anledningar kanske inte 
kan intervjuas igen på grund av att de kan ha slutat eller inte är villiga att ställa upp.  
 
Denscombe (2000, s 148) menar att bandinspelning kan hämma en respondent och detta 
skulle därmed kunna minska reliabiliteten. Enligt Patel och Davidson (2003, s 101) kan 
reliabiliteten också öka genom att använda bandspelare. För att öka reliabiliteten bad 
författarna först om tillåtelse att spela in intervjuerna samt erbjöd sig att stänga av 
bandspelaren om respondenten så önskade. Efter intervjuerna kunde författarna gå 
tillbaka och lyssna igenom banden och jämföra med anteckningarna. Vidare 
kontrollerades det empiriska materialet av respondenterna före användandet.  
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4 FALLSTUDIE 
 
I detta kapitel presenteras först fallstudieföretaget och samt respondenternas bakgrund. 
Därefter återges de data som samlats in vid intervjuerna, sorterat efter forsknings-
frågorna.  Intervjuguiden återfinns i Bilaga. 
 
 
4.1 Presentation av Älvsbyhus samt respondenter 
 
AB Älvsbyhus, nedan kallat Älvsbyhus, har under 60 år utvecklat, tillverkat och 
marknadsfört trähus. Älvsbyhus grundades av Gunnar Johansson och Göran Johansson 
och företaget har sedan 1960-talet tillverkat och sålt mer än 22 000 hus i Sverige, 
Finland, Norge och Danmark. Under 2003 sålde Älvsbyhus 1 300 hus och företagets 
marknadsandel uppgår till ungefär 10 procent i Sverige. Under 2002 omsatte företaget 
817 miljoner.  
 
Älvsbyhuskoncernen ägs av moderbolaget Älvsbyhus Intressenter AB, där familjerna 
Rune Andersson och Donald Johansson äger 50 procent var i moderbolaget. Älvsbyhus 
har förutom huvudkontor och fabrik i Älvsbyn, en fabrik i skånska Bjärnum, ett 
försäljningskontor i Torneå, Finland, samt ett helägt dotterbolag i Moss, Norge. 
Försäljningen till Danmark sköts tillsvidare från huvudkontoret i Älvsbyn. Företaget har 
300 anställda varav 55 är tjänstemän och resterande arbetar i fabrikerna eller på bygg-
arbetsplatserna. 
 
Respondenterna är företagets VD Donald Johansson, marknadsdirektör Kent Johansson 
och fabrikschef Mats Blomgren. Donald Johansson har arbetat 45 år inom familje-
företaget och 25 år som VD. Han är verkställande direktör i Älvsbyhus Intressenter AB 
och Älvsbyhus samt styrelseordförande i samtliga Älvsbyhus dotterbolag. 
 
Kent Johansson har arbetat som marknadsdirektör i fem år och totalt 20 år inom 
företaget. K Johanssons huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara och leda försäljning i 
Sverige, Finland, Norge och Danmark.  
 
Mats Blomgren är produktionschef för fabrikerna i Älvsbyn och i Bjärnum. Blomgren har 
haft denna position i 12 år men varit anställd på företaget sedan 1969. Blomgren är även 
vice VD, personalchef och säkerhetsansvarig. Blomgrens huvudsakliga arbetsuppgifter är 
att se till att de hus som tillverkas sker till rätt pris och till rätt kvalitet. Tidigare arbetade 
Blomgren som arkitekt på företaget. 
 
 
4.2 Samspelet mellan strategisk vision och organisationens kultur 
 
För att lyckas i det långsiktiga arbetet måste företagets vision förändras över tiden och 
företaget måste på ett fördelaktigt sätt lyckas kombinera ekonomi, marknad och pro-
duktion, anser D Johansson. Det är min roll som VD att se på företaget ur ett långsiktigt 
perspektiv och att tillsammans med ledningsgruppen arbeta efter företagets vision samt 
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fatta de övergripande strategiska besluten, berättar D Johansson. Det förutsätter ett väl 
fungerande samspel mellan chefer och anställda inom olika avdelningar, förklarar han 
vidare. 
 
Företagets vision är att: 

Älvsbyhus skall erbjuda det mest prisvärda boendet och därigenom vara 
den ledande leverantören av 1 och 1 ½ plans färdigmonterade 
källarlösa trähus i Sverige, Norge, Finland och Danmark. 
 
Ledande innebär stor men inte nödvändigtvis störst, mycket god 
lönsamhet och ett välkänt varumärke. 

 
Företagets affärsidé är att: 

Att sälja och producera 1 och 1 ½ plans hus i rätt kvalitet, till 
marknadens lägsta pris. 

 
Enligt respondenterna ska Älvsbyhus bli den viktigaste aktören på småhusmarknaden 
inom samtliga befintliga marknadsområden. De menar att det är ytterst viktigt med god 
lönsamhet då endast lönsamma företag kan utvecklas. K Johansson berättar att en 
bidragande orsak till att företaget har lyckats är att de ibland tackar nej till affärer 
eftersom de inte passar in i företagets affärsidé och därmed företagets koncept.  
 
Älvsbyhus är noga med att de anställda förstår och lever upp till företagets affärsidé och 
anser därmed att de på så vis formar kulturen inom företaget, berättar han. Företags-
ledningen och de anställda har med åren blivit allt bättre på att leva som de lär och stå vid 
sitt ord, säger D Johansson. 
 
K Johansson berättar att hans farfar Göran Johansson grundade företaget 1944 och 
organisationskulturen har inte förändrats särskilt mycket sedan dess. Älvsbyhus är ett 
familjeföretag och mycket av dess kultur sitter i blodet, menar K Johansson. 
Respondenterna vill absolut behålla den kultur som råder inom företaget eftersom det inte 
finns någon anledning att ändra på ett vinnande koncept. 
 
Ibland finns det någon anställd som motsätter sig företagets normer och synsätt, berättar 
D Johansson. När de som företagsledare lokaliserat var denna motsättning finns ser 
företagsledningen till att den anställde vet vad som gäller, berättar D Johansson. På så vis 
försöker de styra företagskulturen, menar han. 
 
Generellt upplever K Johansson att de anställda är nöjda med chefskapet och den 
organisationskultur som råder och alla vet vad som gäller. Vidare menar han att kulturen 
kan beskrivas som lättsam och familjär där det råder en öppen kommunikation, vilket 
uppskattas av både företagsledning och de anställda.  
 
Det finns olika subkulturer som kan likställas med de olika avdelningarna; ekonomi, 
marknad, bygg och produktion, berättar D Johansson. Inom dessa finns det ytterligare 
subkulturer. Enligt honom har dessa grupper olika uppfattningar och önskemål som ofta 
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står i strid med varandra, vilket ligger i sakens natur. Ekonomiavdelningen ser till 
kostnaderna, marknadsavdelningen vill spendera för att kunna sälja samtidigt som 
produktionsavdelningen vill göra det som är lättast att genomföra, anser han. 
 
Företagets kärnvärden och det företaget är absolut bäst på är att leva upp till företagets 
affärsidé, anser D Johansson och K Johansson, med andra ord vi lever som vi lär. 
Företagets affärsidé innebär att sälja till marknadens lägsta pris och till rätt kvalitet och 
därför tolereras inte att de anställda spenderar mer pengar än nödvändigt eller åsidosätter 
kvalitet, berättar D Johansson. Affärsidén har företagsledningen varit trogen under en 
mycket lång tid och, enligt honom, tar man heder och ära av den som inte lever upp till 
den. De anställda är därför införstådda i företagets kärnvärden, menar han, och det är av 
yttersta vikt att företaget håller det som lovas, fortsätter han. 
 
Blomgren menar att styrkan i företaget består av att de har allt i egen regi; timmer som är 
den viktigaste tillgången när det gäller att bygga hus, effektiva produktionsenheter i 
förhållande till konkurrenterna samt en outtröttlig VD som har skolat flera generationer 
av nya medarbetare. Alla känner D Johansson och vet hur han arbetar och vad han står 
för, menar både Blomgren och K Johansson. De anser att företaget har ett tydligt 
ledarskap med en VD som är beslutskraftig, vilket leder till snabba och kraftfulla beslut. 
 
Samtliga respondenter förklarar att företagets strategiska vision inte kommuniceras till de 
anställda. Visionen är ett internt verktyg i det långsiktiga arbetet och en ledningsfråga, 
anser de. Affärsidén kommuniceras så gott det går, menar D Johansson, och även de mer 
kortsiktiga strategierna kommuniceras genom dagliga kontakter med anställda och 
externa intressenter. De olika avdelningarna får den information som de har nytta av och 
informationen ser ofta olika ut beroende på vem mottagaren är, berättar han vidare. 
 
Respondenterna berättar att företaget har ledningsmöte varannan månad och de förklarar 
att VD håller informationsmöten med tjänstemän och arbetsledare i anslutning till 
företagets ledningsgruppsmöten. Vidare berättar respondenterna att arbetsledarna därefter 
ansvarar för att informera respektive avdelning. Den grupp av anställda som får minst 
information är de som arbetar inom produktionen ute i fabrikerna, anser de. Blomgren 
berättar att han även har god tillgång till information nerifrån tack vare att de anställda 
alltid känner att de kan komma in och ventilera problem och andra händelser med honom.  
 
Respondenterna berättar att varje år anordnas en jullunch för alla anställda på fabrikerna i 
Älvsbyn och i Bjärnum. VD håller ett tacktal för året som gått och delar ut en julklapp 
och passar på att informera alla om företagets planer för framtiden, förklarar de. I år 
informerade VD bland annat om att företaget måste öka produktionen kraftig under nästa 
år, vilket kan göras antingen genom att öka till tvåskift i de befintliga fabrikerna eller 
genom att bygga en ny fabrik i Finland, berättar respondenterna. Denna typ av 
information kan skapa stark oro hos de anställda och företaget försöker hantera det 
genom att ge de anställda möjlighet till att lämna in förslag på hur förtaget ska kunna lösa 
problemet, förklarar respondenterna. 
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Respondenterna är medvetna om betydelsen av att i ett tidigt skede informera de anställda 
om olika förändringar. Enligt dem måste de anställda få tid att smälta informationen och 
via skvaller och djungeltelegrafen prata sinsemellan och ventilera vad de känner. I annat 
fall kan oron hos de anställda få förödande konsekvenser för företagets fortsatta ut-
veckling, menar de. I det fall en ny fabrik startas upp i Finland kommer de anställda i 
fabriken i Älvsbyn tvingas lära upp de nya och det gäller att de anställda är med och 
driver förändringen framåt, fortsätter de. 
 
Samtliga respondenter berättar att informationen sprids inom organisationen via den 
personaltidning som utkommer fyra gånger per år. K Johansson berättar att tidningen 
riktar sig främst till de anställda men även till entreprenörer, leverantörer, finansiärer, 
kommuner samt till viss dagspress. I tidningen informeras om vad företagsnamnet som 
varumärke står för samt företagets kort- och långsiktiga mål, enligt honom. I övrigt anser 
han inte att företaget internt genomför några andra aktiviteter för att vårda och stärka 
företagsnamnet som varumärke. Företagsledningen är också medvetna om svårigheten att 
förmedla informationen på ett tillfredsställande sätt där alla anställda får ta del av samma 
budskap, menar D Johansson. 
 
Blomgren och D Johansson berättar att kulturen lever i våra väggar och i det dagliga 
arbetet väljer vi det billigaste alternativet utan att äventyra kvaliteten. K Johansson menar 
att företaget håller sig strikt till affärsidén och avviker inte åt något håll. Han förklarar att 
affärsidén är inpräntad hos säljarna på försäljningsavdelningen och dessa lyckas inte 
förrän de har anammat Älvsbyhus koncept och därmed företagets kultur och visions-
tänkande. 
 
K Johansson menar att företagets affärsidé inte går att missuppfatta och en konkurrent 
ska inte kunna gör det till bättre kvalitet eller billigare. Han menar att utifrån affärsidén är 
Älvsbyhus organisationskultur också väl differentierad jämfört med konkurrenterna. Via 
säljarna och media tar marknadsavdelningen del av information om konkurrenter och på 
så vis bevakar och underhåller företaget sin position, förklarar han vidare. 
 
Respondenterna berättar att i början av 1990-talet hade företaget en rejäl motgång då 
marknaden svek och företaget var tvungen att avskeda anställda. Detta var, enligt dem, en 
besvärlig period för företaget och det förekom en hel del negativ publicitet i media. 
Respondenterna förklarar vidare att företaget valde, trots sin mindre kostym, att stå kvar 
vid sin strategi och tog fram husmodeller som var ännu mer avskalade än tidigare. K 
Johansson menar vidare att ju större motgångar Älvsbyhus har stått inför, ju envisare har 
företaget stått fast vid sin övertygelse.  
 
Blomgren och K Johansson upplever att delar av organisationen är alltför liten i 
förhållande till företagets målsättningar och ambitioner. De menar att personal-
kostnaderna kan hållas nere men på bekostnad av att de anställda inte hinner lägga ned 
den tid det krävs på vissa uppgifter. 
 
K Johansson berättar att när VD lade fram målsättningarna inför nästa år som, om de ska 
kunna genomföras, kommer att innebära stora förändringar för de anställda. När det sker 

 20



Fallstudie 

förändringar måste det ske i samråd med personalen, menar Blomgren.  För att skapa 
tolerans och få de anställda positivt inställda till förändringarna krävs det att företags-
ledningen är tydliga i kommunikationen, berättar han. Han anser vidare att efter 
informationen om att eventuellt bygga en ny fabrik i Finland blev de anställda oroliga 
över om fabriken i Älvsbyn på sikt kommer att läggas ned. Blomgren berättar att tack 
vare att de anställda informerats i god tid lyckades ledningen undvika negativt skvaller 
och dämpa oron hos de anställda. K Johansson förklarar att Älvsbyhus har varit med om 
en liknande situation för fem år sedan då fabriken i Bjärnum etablerades, vilket ledde till 
att arbetstillfällena ökade både i Bjärnum och i Älvsbyn. Förhoppningsvis kan de 
anställda minnas vad som hände förra gången och nyttja de erfarenheterna i positiv 
riktning för att vid detta tillfälle dämpa sin oro, påpekar han. 
 
Blomgren berättar att på 1970-talet ansågs det mindre attraktivt att vara anställd på 
Älvsbyhus än idag. Anledningen tror han berodde på den rådande attityden i samhället, 
då egenförtagare betraktades som skattesmitare. Blomgren minns att han upprördes över 
hur företaget kritiserades och hur det skvallrades i samhället och även de anställda 
pratade illa om Älvsbyhus. Han berättar att Älvsbyhus försökte påverka de anställdas 
inställning till företaget och bland annat byggdes en relax- och friskvårdslokal som var 
till för de anställda. Blomgren förklarar att de ville göra företaget mer attraktivt och locka 
till sig den mest kompetenta arbetskraften. Attityden i samhället har förändrats sedan dess 
och även den interna kulturen och inställningen hos de anställda har förändrats, påpekar 
han. Förändringen av de anställdas värderingar och attityder har tagit lång tid att genom-
föra, poängterar han. Som tidigare nämnts, påpekar D Johansson, att det även är svårt att 
nå ut med samma budskap till alla anställda. 
 
I ett pågående examensarbete genomförs en undersökning över hur de anställda upplever 
Älvsbyhus i jämförelse med andra företag inom samma bransch, berättar D Johansson. I 
övrigt sker inga andra undersökningar för att skapa en bild över företagets anställda, 
berättar han. Blomgren och K Johansson förklarar att det inte heller genomförs några 
formella undersökningar över hur de anställda upplever företagsnamnet som varumärke.  
 
 
4.3 Samspelet mellan organisationens kultur och företagets image  
 
Generellt upplever K Johansson att de anställda är nöjda med den organisationskultur 
som råder; de vet vad som gäller och vad företaget lovar externt. Organisationens kultur 
kan beskrivas som lättsam och familjär där de anställda inte lägger någon vikt vid ut-
bildning eller rang, menar respondenterna. 
 
Respondenterna berättar att de anställda kommunicerar via olika kanaler med externa 
intressenter och avdelningarna inom företaget ansvarar i sin tur för olika kontakter på 
marknaden. De menar att personliga kontakter är det vanligaste kommunikationssättet. 
De anställda som har direktkontakt med intressenterna i omgivningen kan ses som 
företagets spjutspetsar, berättar D Johansson. Vidare berättar han att det är de anställda 
som kommunicerar vad företaget står för samt skapar ett innehåll för företagsnamnet som 
varumärke hos omgivningen. 
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Respondenterna menar att det viktiga är att de anställda trivs på arbetet och är glada när 
de kommer dit. Mår en person bra på arbetet sprider det sig även till omgivningen utanför 
företaget genom att den anställde talar gott om företaget, menar D Johansson. Enligt 
Blomgren är det viktigt att få de anställda att känna för företaget och därmed visa 
lojalitet. Det är dock inte helt lätt att påverka kulturen och detta tar tid, anser han. Det är 
därför viktigt att använda sig av intern marknadsföring, menar respondenterna. 
 
K Johansson upplever att de anställda verkligen förmedlar den bild av företaget till 
intressenterna som företaget vill ska förmedlas. Älvsbyhus vet vilken image de vill 
uppnå, vilket är densamma som de faktiskt besitter, menar D Johansson och K Johansson. 
Älvsbyhus är noga med att behålla den bild av företaget som utomstående har och de 
anställda måste därför leva som företaget lär. Bland annat, berättar K Johansson att, 
tjänsteresor och boende aldrig sker i första klass eftersom företagets image skulle kunna 
uppfattas på ett missvisande sätt. 
 
För att skapa samhörighet mellan de anställda anordnas bland annat årligen en jullunch 
eller en gemensam fest för de anställda, förklarar K Johansson. Vidare berättar han att 
nästa år är det dags för Älvsbyhus 60-års fest där cirka 300 anställda med respektive och 
företagets veteranklubb1 är inbjudna. 
 
Merparten av de anställda bryr sig om vad intressenterna tycker om företaget men där 
finns det ju även de personer som inte gör det, anser D Johansson. Företaget genomför 
marknadsundersökningar över den viktigaste intressentgruppen, kunderna, och vad de har 
för uppfattning om företaget, berättar K Johansson. Att köpa ett hus innebär en stor 
investering, vilket innebär att om kunderna inte är nöjda agerar de omgående och på så 
vis informeras företaget, anser K Johansson. Enligt D Johansson genomförs inga 
jämförelser av hur de anställda upplever företaget med vad omgivningen tycker om 
företaget. Det är något de skulle kunna bli bättre på om de trodde att det faktiskt 
påverkade företagets utveckling, lägger han till. 
 
Genom kundundersökningar tar företaget reda på hur de anställda uppträder mot 
kunderna och får på så vis feedback på hur kunderna verkligen uppfattar företagets 
image, berättar K Johansson. Det sker genom att företaget skickar ut en kundenkät till 
alla som har köpt ett Älvsbyhus, berättar han. Enkäten inkluderar frågor angående hur 
säljaren skötte sig, säljarens tillgänglighet, begriplighet, kunnighet, hjälpsamhet, be-
mötandet från huvudkontoret samt hur entreprenörerna har uppträtt. D Johansson tror att 
Älvsbyhus uppfattas på marknaden som företaget vill bli uppfattat men menar att 
företaget ska vara försiktigt med ett sådant påstående och betonar vikten av att vara 
lyhörd. Respondenterna tror att intressenterna uppfattar Älvsbyhus som ett företag som är 
stabilt och står vid sitt ord, som gör rätt för sig och håller det lägsta priset. 
 
De flesta kontakter som sker med intressenterna är personliga och respektive avdelning 
ansvarar för olika intressentkontakter, berättar D Johansson. Genom dessa direkt-
kontakter får företaget feedback från enskilda personer på marknaden, menar han. 
Respondenterna förklarar att den viktigaste intressentgruppen är kunderna och Älvsbyhus 
                                                 
1 De anställda som gått i pension tillhör företagets veteranklubb. 
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har inget återförsäljarnät utan säljer direkt till slutkund och står på så vis nära kunden när 
det gäller informationsutbyte. 
 
K Johansson berättar att företaget anlitar en reklambyrå vad gäller all marknads-
kommunikation. Han har dessutom regelbundna personliga kontakter med alla säljare ute 
på fältet och får på så vis en god närkontakt med alla säljare och en känsla för vad som 
verkligen händer på marknaden. De kontakter som sker med media ansvarar VD för, 
berättar K Johansson. Vidare förklarar han att Älvsbyhus anser att de får mycket 
draghjälp från media i arbetet att underhålla varumärket. Det skrivs mycket om företaget 
och om dess lönsamhet, vilket i sin tur kan leda till att företaget uppmärksammas av 
presumtiva kunder, berättar han. 
 
Vidare sker interna möten mellan cheferna på de olika avdelningarna inom företaget där 
de informerar varandra och stämmer av målsättningarna, berättar respondenterna. 
 
 
4.4 Samspelet mellan strategisk vision och företagets image  
 
Företagsledningen anser att intressenternas förväntningar på företaget sammanfaller med 
företagets vision och med det företaget försöker förmedla, menar respondenterna. 
Intressenterna förväntar sig stabilitet, att de ska kunna lita på Älvsbyhus, berättar de. 
Enligt D Johansson och K Johansson lever företaget som det lär och Blomgren anser att 
styrkan i företaget är att de har tillgång till timmer, effektiva produktionsenheter och en 
stark ledning. K Johansson förklarar att Älvsbyhus som varumärke står för prisvärdhet, 
sundhet och trygghet. Enligt Blomgren betyder detta att målgruppen, främst barnfamiljer, 
ska har råd med andra saker än att bara bo.  
 
Det är av största vikt att ta hänsyn till intressenternas uppfattning om företaget vid 
skapandet av företagets vision, framhåller D Johansson. Trots att Älvsbyhus tror sig veta 
vilken uppfattning intressenterna har om företaget måste företagsledningen vara på det 
klara med att de inte kan påverka all information som cirkulerar om företaget, menar han. 
 
Företagets vision kommuniceras genom att vi lever som vi lär, enligt D Johansson. 
Företaget har möjlighet att påverka de anställda som i sin tur kan påverka intressenterna i 
den riktning företaget önskar, menar han. Det är mycket viktigt att rätt budskap når fram 
till intressenterna på respektive målmarknad, anser D Johansson. Det gäller dock att vara 
medveten om att företagsledningen inte kan påverka all information kring företaget. 
 
Företagsnamnet som varumärke ser vi som ett oerhört viktigt budskap att sprida både 
internt och externt, anser D Johansson. Vi laddar företagsnamnet som varumärke med vår 
affärsidé, att det är hög kvalitet till marknadens lägsta pris, berättar han. Vidare påpekar 
han att de anställda på marknadsavdelningen kan ses som nyckelpersoner eftersom de har 
direktkontakt med kunderna på marknaden. Det är dessa personer som förmedlar vad 
företaget står för och de måste uppträda professionellt och ha företagets målsättning i 
ögonen, menar D Johansson.  
 

 23



Fallstudie 

Vi ställer höga krav på våra entreprenörer, menar D Johansson, att de uppträder korrekt 
eftersom de möter kunden ute på byggarbetsplatsen och speglar bilden av Älvsbyhus. 
Entreprenörerna lämnar ett spår efter sig som är outplånligt hos kunden och gammalt 
tillbaka sa vi att det är den sista kunden som säljer vårt nästa hus, vilket stämmer än idag, 
anser D Johansson. 
 
D Johansson anser att om man har framförhållning blir företaget framgångsrikt och 
slipper obehagliga överraskningar. När företaget exempelvis drabbas av negativ publicitet 
gäller det att vara beslutsam och stå för det företaget har gjort och på så vis ta konse-
kvenserna. Bland annat har Älvsbyhus råkat ut för negativ publicitet i Norge där 
omgivningen ansåg att Älvsbyhus konstruktion inte var tillräckligt bra, berättar K 
Johansson. Vidare berättar han att Älvsbyhus har tvingats lyssna till detta och bygger 
idag hus efter norska byggtraditioner, fast det egentligen inte behövs.  
 
Det är viktigt att en VD använder sig av symbolik för det påverkar de anställda och 
omgivningen bäst, menar D Johansson. Älvsbyhus använder sig av symbolik både internt 
och externt, enligt D Johansson, och det är som mest påtagligt vid krissituationer. Ett 
exempel är när företaget för tio år sedan tvingades dra ned på produktionen, berättar han. 
Som företagets VD sänkte han sin lön till 0 kronor och valde att sälja sin nya tjänstebil 
och övergick till att istället köra en begagnad bil. Symboliken i denna handling var att 
även han som VD drabbades av besparingarna, vilket ledde till att de anställda förstod att 
alla måste spara, berättar D Johansson. Vidare signalerar detta till omgivningen att 
företaget lever som det lär, menar han. 
 
K Johansson förklarar att Älvsbyhus som varumärke är starkt och det är bearbetat under 
40 års tid och företagsledningen skulle aldrig komma på tanken att byta ut det. Han 
förklarar vidare att logotypen i blått och vitt har sett likadan ut genom åren och beskriver 
den som en siluett av Älvsbyhus kontorsfasad, vilket även inkluderar företagsnamnet. K 
Johansson förklarar att när logotypen kommuniceras är det just företagsnamnet som ska 
tala för sig. Han berättar att logotypen kombineras ofta med en kärnfull slogan: ”lägre 
kostnad – rikare liv”. På så vis bygger Älvsbyhus relationer mellan intressenterna och 
företagsnamnet, anser han. 
 
Enligt K Johansson tar företaget hänsyn till hur omgivningen uppfattar företaget och dess 
image vid rekrytering. Enligt Blomgren är det mest effektiva sättet att rekrytera genom att 
använda sig av det egna kontaktnätet både i och utanför företaget. Han nyttjar den 
positiva image som omgivningen har av företaget och får på så vis fram rad intressanta 
personer. Vid rekrytering måste Älvsbyhus även ta hänsyn till företagets vision, berättar 
Blomgren och D Johansson, och menar att den tilltänkta personen måste passa in på 
företaget för att bli anställd. Detta är särskilt viktigt vid tillsättandet av olika 
chefstjänster, anser D Johansson vidare. Företaget sköter själv all rekrytering för att 
försäkra sig om att de anställer en person som passar in i företaget, menar D Johansson. 
 
Företaget genomför regelbundet kundundersökningar för att ta reda på vilka argument 
och motiv som låg till grund när kunden beslutade sig för att köpa ett Älvsbyhus, berättar 
D Johansson och K Johansson. Undersökningarna syftar också till att ta reda på vad 
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företaget kunde ha gjort bättre, vad kunderna saknade och deras uppfattning om företaget 
som helhet, förklarar K Johansson. Blomgren och K Johansson förklarar att det inte 
genomförs några formella undersökningar över hur övriga intressenter upplever 
företagsnamnet som varumärke eller hur konkurrenternas varumärken uppfattas jäm-
förelsevis. 
 
K Johansson tror att det är långt ifrån alla i omgivningen som känner till Älvsbyhus och 
berättar att företaget anlitar en reklambyrå vid all extern marknadskommunikation. Han 
menar vidare att det är viktigt att hålla sig kvar vid samma byrå eftersom de känner 
Älvsbyhus väl, vet vad företaget står för och vet hur företaget vill kommunicera. Vidare 
förklarar han att företaget håller sig till exakt samma upplägg vad gäller företagsnamnet 
som varumärke eftersom de anser att det är nyckeln till framgång. Det som kan variera är 
valet av media bland annat sker annonsering i dagstidningar, veckotidningar, Gula 
Sidorna och TV, berättar han vidare.  
 
I kommunikationen trycker Älvsbyhus på fördelen med att företaget skickar med en 
prislista över vad de olika husmodellerna kostar, berättar K Johansson. I jämförelse med 
konkurrenterna är Älvsbyhus ensamma om att förmedla denna typ av information till 
kunderna, påpekar han. Kunderna upplever det som oerhört positivt och seriöst att från 
början få reda på denna information, menar K Johansson. Säljarens uppgift är att leverera 
kunden en komplett kostnadskalkyl där kostnader som markarbete, tomtkostnad och 
anslutningsavgift till kommun ingår. Vidare påpekar han att företaget har blivit känt för 
att kalkylen är pålitlig. Han poängterar att ett husköp är en affär som slutkunden vanligt-
vis bara gör en gång i livet. På grund av den stora investering som kunden gör får säljaren 
en nära kommunikation och snabb feedback från kunden, avslutar han. 
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5 DISKUSSION AV FALLET 
 
I detta kapitel analyserar författarna insamlat material från intervjuerna och jämför 
detta med tidigare forskning och befintlig teori.  
 
 
5.1 Samspelet mellan strategisk vision och organisationens kultur  
 
I enlighet med det som Hutch och Schultz (2003) föreslår har Älvsbyhus en väldefinierad 
vision som måste förändras över tiden. D Johansson menar att detta förutsätter ett 
fungerande samspel mellan chefer och anställda inom Älvsbyhus, i likhet med det Balmer 
och Gray (2003) förespråkar. Hutch och Schultz (2003) menar att företag måste ta hänsyn 
till det kulturella arv som finns inom företaget. Då Älvsbyhus tackar nej till affärer sker 
det på grund av att de inte passar in i företagets koncept, menar K Johansson. Teorin 
påpekar att människors agerande inte alltid överensstämmer med deras avsikter. D 
Johansson instämmer men menar att företagsledningen och de anställda har blivit bättre 
på leva som de lär.  
 
Teorin förespråkar att ett företag bör beakta hur kulturen ser ut, har sett ut, vilka 
subkulturer som finns samt hur framtida visionsstrategier kommer att se ut. Författarna 
anser att befintlig teori stämmer in på Älvsbyhus och respondenterna förklarar att de vill 
behålla den rådande kulturen och visionen. Företag som använder det egna företags-
namnet som varumärke är relativt naiva i skapandet av ett koncept som förenar vision och 
kultur, menar Hutch och Schultz (2003). I motsats till teorin lägger Älvsbyhus stor vikt 
vid att sammanföra vision och kultur och arbetar intensivt med att försöka forma kulturen 
inom företaget, anser D Johansson. 
 
Älvsbyhus företagsledning och personal är väl införstådda i företagets kärnvärden, vilket 
motsvarar Lagergrens (1998, s 234) resonemang. I likhet med Hutch och Schultz (2003) 
tankesätt skapar Älvsbyhus konkurrensfördelar genom att ta hänsyn till organisationens 
kultur och kärnvärden. 
 
Mitchell (2002) poängterar vikten med att förmedla visionen till de anställda för att på så 
vis skapa förståelse för vad företagsnamnet står för. I motsats till teorin anser 
respondenterna att företagets vision inte förmedlas till de anställda utan ses som ett 
internt verktyg för företagsledningen, däremot kommuniceras företagets affärsidé. Teorin 
behandlar företagsledningens sätt att kommunicera med de anställda, vilket kan ske både 
formellt och informellt. Enligt Mitchell (2002) ligger dock tyngdpunkten på formell 
information och han menar också att företag ofta tar förgivet att de anställda vet vad 
företagsnamnet som varumärke står för. Älvsbyhus kommunicerar främst genom formella 
kanaler. Vidare anser respondenterna att företagsledningen känner sig säkra på att de 
anställda redan vet vad företaget står för.  
 
I likhet med teorin anser respondenterna att Älvsbyhus påstådda värden står i samklang 
med de värden som organisationens medlemmar har för att skapa ett så trovärdigt 
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budskap som möjligt. Respondenterna berättar att företaget lever som de lär och kulturen 
genomsyrar hela företaget i det dagliga arbetet. 
 
Ett företags kultur måste vara väl differentierad i förhållande till konkurrenterna, menar 
Hutch och Schultz (2001). Detta stämmer överens med Älvsbyhus sätt att agera och K 
Johansson menar att företaget bibehåller sin position genom att bevaka konkurrenterna 
och stärka företagets kultur. 
 
Enligt Hutch och Schultz (2003) uppstår missförstånd när ledningen styr företaget i en 
riktning som de anställda inte förstår eller står bakom och formar en vision som är alltför 
ambitiös att förverkliga. Det är viktigt att i god tid få de anställda med sig i ett 
förändringsarbete för att undvika missförstånd, anser respondenterna. Dock anser D 
Johansson att när en anställd motsätter sig företagsledningen sätt att leda företaget brukar 
Älvsbyhus skyndsamt se till att styra tillbaka den anställde i företagets tankesätt. 
Blomgren och K Johansson upplever dock att delar av organisationen är alltför liten i för-
hållande till företagets målsättningar och ambitioner och att de anställda inte hinner lägga 
ned den tid det krävs på vissa uppgifter.  
 
Mitchell (2002) menar att de flesta människor har lite tolerans när det gäller förändringar 
och företagsledningen måste tydligt förklara vad förändringen gäller. Företagsledningen 
försöker vara tydlig i kommunikationen med de anställda och inser vikten av att rikta de 
anställdas energi i en positiv riktning, menar Blomgren och K Johansson. Enligt teorin är 
det nödvändigt att företagsledningen i ett tidigt skede delger de anställda information. 
Detta är i linje med Blomgrens åsikter och han anser att på så sätt undviks negativt 
skvaller som kan skapa mer oro. Älvsbyhus har ett starkt ledarskap och de anställda vet 
vad som förväntas av dem, menar Blomgren och K Johansson.   
 
Wilson (2001) menar att det tar tid att ändra de anställdas värderingar och attityder och 
de är svåra att styra endast genom ledarskap, vilket även Blomgren poängterar och menar 
att det dessutom tar lång tid att genomföra förändringar. Vidare menar Wilson (2001) för 
att lyckas måste intern kommunikation ske i en ständigt pågående process där alla 
anställda får samma information. Enligt D Johansson får de anställda inte ta del av 
samma informationsmängd, vilket beror på att det finns olika grupper av anställda med 
olika informationsbehov. 
 
I likhet med teorin menar D Johansson att Älvsbyhus är dålig på att investera i 
undersökningar när det gäller företagets egna anställda för att formellt ta reda på hur 
organisationens kultur är utformad. 
 
 
5.2 Samspelet mellan organisationens kultur och företagets image  
 
Teorin påpekar att företagets image måste relateras till organisations kultur och kulturen 
måste lyssnas av vid planerandet av ett företags image. Respondenterna upplever att de 
anställda är nöjda med den kultur som råder och de vet vad som gäller inom företaget 
samtidigt som de är väl medvetna om vad företaget erbjuder externt. 
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Hutch och Schultz (2003) menar att företagsledare skapar en trovärdig image genom att 
lyssna till den egna kulturen vid kommunicerandet av företagets icke imiterbara värden, 
vilket även överensstämmer med Älvsbyhus sätt att agera. De anställda kommunicerar 
via olika kanaler med de externa intressenterna och olika avdelningar inom företaget 
ansvarar för olika kontakter på marknaden, menar respondenterna. Detta i linje med vad 
de Chernatony (1999) och Hutch och Schultz (2001) förespråkar. 
 
Mitchell (2002) menar att det är de anställda som gör ett företags varumärke levande, 
vilket ofta ignoreras av företaget. D Johansson menar däremot att Älvsbyhus är starkt 
medveten om att de anställda är de som bär ut vad företaget står för och skapar ett 
innehåll för företagsnamnet som varumärke bland intressenterna. Vidare menar Mitchell 
(2002) att det bästa sättet att hjälpa de anställda att känna samhörighet med företaget är 
genom intern marknadsföring, vilket även Älvsbyhus använder sig av för att på så vis 
kunna påverka de anställda i en viss riktning. 
 
Enligt teorin kan byggandet av en stark image få negativa effekter om ledningen inte tar 
hänsyn till organisationens kultur och lyssnar på intressenternas åsikter. Vidare menar 
teorin att missförstånd mellan image och kultur kan leda till förvirring över vad företaget 
står för. Företagsledningen på Älvsbyhus upplever att de anställda verkligen förmedlar 
den bild av företaget till intressenterna som ledningen vill ska förmedlas. Älvsbyhus är 
angelägen om att behålla denna bild och det är därför viktigt att de anställda lever som 
företaget lär, menar K Johansson. Dessutom genomför företaget marknadsundersökningar 
över den viktigaste intressentgruppen, kunderna, för att verifiera att deras uppfattning om 
företaget stämmer överens med företagets egen bild, berättar K Johansson. Det sker dock 
inga jämförelser av hur de anställda upplever företaget med vad omgivningen tycker om 
företaget, enligt D Johansson. Det är något de skulle kunna bli bättre på och om de trodde 
att det faktiskt påverkade deras utveckling, lägger han till.  
 
Enligt Hutch och Schultz (2003) är första steget att upptäcka skillnader mellan image och 
kultur att ta reda på exakt vilken bild utomstående har av företaget. De menar att en sådan 
totalbild innehåller individuella känslor, tankar och åsikter såväl som den information 
som företaget levererar. Genom de kundundersökningar företaget kontinuerligt utför 
skapas en bild över hur de anställda uppträder mot kunderna och företaget kan på så vis 
få information om hur kunderna upplever företaget, berättar K Johansson. Han menar att 
genom denna information och via direktkontakt får företagsledningen ta del av åsikter 
och känslouttryck från kunderna. 
 
Hutch och Schultz (2003) menar att företaget måste veta genom vilka kanaler det på bästa 
sätt når ut till intressenterna. Vidare menar Wilson (2001) att det är viktigt att 
avdelningarna på företaget har kontakt med respektive intressentgrupp på marknaden 
samt kommunicera internt med varandra för att undvika missförstånd. Ovanstående 
resonemang överensstämmer med D Johanssons åsikter. Han berättar att de kontakter 
Älvsbyhus har med intressenterna vanligtvis är personliga. Dessutom genomför de olika 
avdelningarna inom företaget regelbundna interna möten, berättar respondenterna.  
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5.3 Samspelet mellan strategisk vision och företagets image  
 
Enligt teorin bör företagsledningen ställa företagets vision i relation till intressenternas 
uppfattning om företaget. Älvsbyhus viktigaste intressentgrupp är kunderna och det är av 
avgörande betydelse att vara lyhörd och ta hänsyn till kundernas uppfattning vid 
skapandet av företagets vision, framhåller D Johansson. Vidare menar Hutch och Schultz 
(2003) att det krävs att ledningen reflekterar över vad företaget är, vilka som är dess 
kärnvärden och vart företaget vill nå i skapandet av företagsnamnet som varumärke. 
Detta stämmer in på Älvsbyhus där företagsledningen är medvetna om företagets för-
utsättningar. 
 
Balmer och Gray (2003) och Davis (2000) anser att företagsnamnet kan skapa med-
vetenhet och igenkännande hos omgivningen. I enlighet med teorin påpekar D Johansson 
att Älvsbyhus tror sig veta vilken uppfattning intressenterna har om företaget. Enligt K 
Johansson förväntar sig intressenterna att företaget är stabilt och trovärdigt. 
 
Harris och de Chernatony (2001) påpekar att om ett företag vill förändra strategierna 
kring varumärket är det viktigt att ett företag hanterar förändringen med tillförsikt för att 
inte förlora trovärdighet. Detta stämmer in på Älvsbyhus där företagsledningen bland 
annat aldrig skulle komma på tanken att byta ut företagsnamnet som varumärke, berättar 
K Johansson.  
 
Teorin menar att intressenterna använder information om företaget utöver det som 
företaget förser dem med och som därmed inte kan påverkas genom ledarskap. På så vis 
kan intressenterna uppfattning om företaget ställas i konflikt med företagets vision och 
önskvärda image. D Johansson menar att företagsledningen är medvetna om detta och 
anser att det är viktigt att vara lyhörd. Wilson (2001) menar att företagsledningen indirekt 
kan påverka intressenterna genom organisationens medlemmar som har direkt kontakt 
med intressenterna. Enligt D Johansson har företagsledningen möjlighet att påverka de 
anställda som i sin tur kan påverka intressenterna i den riktning företaget önskar. 
Företagsledningen laddar företagsnamnet som varumärke med företagets affärsidé, vilket 
måste spridas både internt och externt, anser han. 
 
Teorin påpekar att en positiv image kan förändra intressenternas negativa erfarenheter om 
ett företag. Likaså kan imagen snabbt skadas om företagsnamnet som varumärke blir 
utsatt för negativ publicitet. D Johansson menar att för att bibehålla företagets image 
gäller det att ha framförhållning och på så sätt inte drabbas av obehagliga överraskningar. 
Vidare menar han att i de fall företaget drabbas av negativ publicitet gäller det att stå för 
det företaget har gjort.  
Enligt Melin (1997, s 318) är imagen beroende av de visuella uttrycken som skapar en 
symbolisk mening med företaget. D Johansson anser att det är viktigt att företagets VD 
använder sig av symbolik för det påverkar de anställda och omgivningen mest effektivt. 
Melin menar att imagefrågan har fått en allt större betydelse hos företagen där individer 
snarare har en relation till företagsnamnet som varumärke än till deras produkter. Detta 
gäller även i Älvsbyhus fall där företaget bygger relationer mellan intressenterna och 
företagsnamnet genom att bland annat kombinera logotypen med en kärnfull slogan. 
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Gotsi och Wilson (2001) menar att vid rekrytering ska företag vara tydliga i sin 
framtoning av image eftersom den nyanställda måste passa in företaget. Enligt 
respondenterna tar Älvsbyhus hänsyn till företagets vision och omgivningens uppfattning 
om företaget vid rekrytering. Respondenterna berättar att företaget sköter själv all 
rekrytring för att den tilltänkta personen ska passa in på företaget för att bli anställd. 
 
Enligt Hutch och Schultz (2001) kan ett gap uppstå mellan utomståendes uppfattning om 
företagets image i förhållande till ledningens strategiska vision. Davis menar att 
undersökningar därför bör genomföras över hur intressenterna uppfattar det egna 
företagsnamnet som varumärke samt göra en jämförelse med hur intressenterna uppfattar 
konkurrenternas erbjudanden i förhållande till det egna företagsnamnet som varumärke. 
Den empiriska studien visar att Älvsbyhus endast genomför kundundersökningar för att 
ta reda på kundernas uppfattning om företaget. Med andra ord genomförs inga formella 
undersökningar över hur övriga intressenterna upplever företagsnamnet som varumärke 
eller hur konkurrenternas erbjudanden uppfattas jämförelsevis. 
 
Enligt Hutch och Schultz (2003) underskattar många företag ofta betydelsen av hur de 
kommunicerar företagets vision med omgivningen. Enligt dem misslyckas företagsledare 
alltför ofta med att stämma av visionen med intressenterna. Ovanstående resonemang 
stämmer inte med K Johanssons åsikter. Han menar att företaget håller sig till exakt 
samma upplägg vid kommunicerandet av företagsnamnet som varumärke eftersom 
företagsledningen anser att det är nyckeln till framgång. Det är enligt K Johansson också 
viktigt att anlita samma reklambyrå eftersom de känner Älvsbyhus väl, vet vad det står 
för och hur företaget vill kommunicera. Vidare menar han att på grund av den stora 
investering som kunden gör får de anställda en nära kommunikation och snabb feedback 
från kunden. 
 
Företagets vision och kultur är kraftfulla strategiska verktyg och när de samspelar med 
intressenternas upplevda image av företaget, kan företagsnamnet bli ett framgångsrikt 
varumärke (Hutch & Schultz, 2003). Samtliga respondenter menar att för att lyckas med 
företagsnamnet som varumärke måste företagets vision förändras över tiden och företaget 
måste på ett fördelaktigt sätt få ett väl fungerande samspel mellan chefer och anställda 
inom olika avdelningar. Vidare menar de att Älvsbyhus är noga med att kommunicera 
samma budskap såväl internt som externt, för att företagets image ska uppfattas på 
samma sätt av intressenterna.  
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6 DISKUSSION AV RESULTATET 
 
Genom att besvara forskningsfrågorna i den följd de är ställda redovisas nedan de 
slutsatser författarna kommit fram till. Därefter görs en återkoppling till syftet innan 
författarna presenterar bidrag samt förslag till framtida forskning.  
 
 
6.1 Hur positionerar företag sitt företagsnamn som varumärke med hänsyn till 
samspelet mellan strategisk vision och organisationens kultur? 
 
Författarna har funnit att företag kan positionerar sitt företagsnamn som varumärke med 
hänsyn till samspelet mellan strategisk vision och organisationens kultur. 
 
Undersökningen visar att en organisationskultur kan stärkas om det är ett familjeföretag 
där företagsledningen från starten har varit med och skapat den rådande kulturen. I likhet 
med det som framkommit i teorin förefaller det rimligt att anse att kulturen på så vis 
påverkar företagets visionstänkande. Författarna drar även slutsatsen att företag genom 
dess vision och starka ledarskap kan ha stor inverkan på den rådande kulturen. 
 
Teorin förespråkar vikten av att kommunicera företagets vision till de anställda. Det har 
dock framkommit i undersökningen att företag inte anser sig kommunicerar företagets 
vision till de anställda utan endast ser visionen som en ledningsfråga. Författarna drar 
ändå slutsatsen att företag omedvetet tycks kommunicera företagets vision eftersom de 
kontinuerligt informerar de anställda om företagets långsiktiga målsättning. 
 
Vid positionering av företagsnamnet som varumärke kan det vara viktigt att 
företagsledningen och de anställda på ett företag är medvetna om dess kärnvärden. Det 
har framkommit att ett företags kärnvärden kan beskrivas utifrån olika infallsvinklar, 
vilket kan bero på vem som beskriver dem och var i organisationen denne befinner sig.  
 
Författarna drar slutsatsen att företag tycks lägga stor vikt vid intern positionering av 
företagsnamnet som varumärke. I motsats till teorin anser författarna att företag verkar 
vara ytterst noga med att informera de anställda om företagets framtida strategier för att 
så långt som möjligt få de anställda med sig i ett förändringsarbete. 
 
Författarna har dock uppmärksammat att företag inte verkar låta de anställda ta del av all 
information och där olika grupper kan få olika information. Det kan enligt författarna 
skapa oro och missförstånd hos de anställda gentemot företagsledningen, vilket kan leda 
till ett avstånd mellan vision och kultur. 
 
Undersökningen visar i motsats till teorin att delar av ett företags organisation kan vara 
underbemannad och ändå klara av att leva upp till visionen. Författarna anser att det på 
sikt ändå kan innebära att de anställda får svårt att leva upp till företagets vision. 
 
I undersökningen har det framkommit att företag inte nödvändigtvis genomför några 
undersökningar över hur de anställda upplever företagsnamnet som varumärke. 
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Författarna drar slutsatsen att företagsledningen ofta tror att de anställda redan vet vad 
företagsnamnet som varumärke står för och anser sig kunna kontrollera kulturen genom 
ledarskap.  
 
 
6.2 Hur positionerar företag sitt företagsnamn som varumärke med hänsyn till 
samspelet mellan organisationens kultur och företagets image? 
 
Författarna har funnit att företag kan positionerar sitt företagsnamn som varumärke med 
hänsyn till samspelet mellan organisationens kultur och företagets image. 
 
Undersökningen visar att det kan vara viktigt att alla inom företaget som kommunicerar 
med omgivningen ger samma bild av företaget för att företagsnamnet som varumärke ska 
uppfattas som trovärdigt och attraktivt av intressenterna. 
 
Teorin menar att det är viktigt att företag jämför de anställdas uppfattning om ett företag 
med övriga intressenters uppfattning för att undvika förvirring över vad företaget faktiskt 
står för. Undersökningen visar att företag endast tycks genomföra kundundersökningar 
för att ta reda på kundernas uppfattning om företaget och därmed sker inga formella 
undersökningar över hur de anställda uppfattar företaget. 
 
Författarna har uppmärksammat att företag tycks se de anställda som en viktig del i 
skapandet av företagsnamnet som varumärke. Studien indikerar att företag inte har råd att 
ignorera betydelsen av de anställdas roll vid positionering av företagsnamnet som 
varumärke eftersom det är de anställda som har direktkontakt med intressenterna. 
 
De personliga kontakter som sker mellan företagets anställda och intressenterna ger ofta 
en snabb feedback, vilket gör att företag i ett tidigt skede kan se om kultur och image inte 
stämmer överens. 
 
 
6.3 Hur positionerar företag sitt företagsnamn som varumärke med hänsyn till 
samspelet mellan strategisk vision och företagets image? 
 
Författarna har funnit att företag kan positionerar sitt företagsnamn som varumärke med 
hänsyn till samspelet mellan strategisk vision och företagets image. 
 
Företag tycks vara medvetna om vad företaget står för, dess kärnvärden och vart det vill 
nå. Företag verkar också inse att de inte kan kontrollera den totala bilden av företagets 
image på grund av den yttre påverkan som ligger utanför företagets kontroll. Företag 
tycks däremot indirekt kunna påverka intressenterna via de anställda som har direkt 
kontakt med dem. 
 
Undersökningen visar att företag inte tycks genomföra några formella undersökningar 
över hur övriga intressenter, förutom kunderna, uppfattar företagsnamnet som varumärke. 
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Studien visar att företag inte verkar genomför detta på grund av att de anser sig veta att 
den önskvärda imagen överensstämmer med den verkliga imagen.  
 
Företag tycks inte heller genomföra undersökningar över hur konkurrenternas erbjudande 
uppfattas av intressenterna jämfört med företagets erbjudande, vilket kan bero på att ett 
företag anser sig inneha en starkare position på marknaden än konkurrenterna. 
 
Vid negativ publicitet brukar företag stå för det företaget har gjort och tar till sig kritiken 
när det anses vara nödvändigt eftersom företag är måna om att behålla den externa bilden 
intressenterna har om företaget och företaget försöker anpassa sig när imagen inte 
stämmer överens med visionen. 
 
Undersökningen visar att företagsledare tycks inse vikten av att positionera företags-
namnet som varumärke och att detta tar tid och bör hanteras med omsorg för att behålla 
trovärdighet. 
 
 
6.4 Återkoppling till syftet 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur företag internt använder sitt företagsnamn 
vid positionering. Vid jämförelse mellan den teoretiska referensramen och det studerade 
företaget kan ett antal slutsatser dras. 
 
Författarna anser sig inte kunna dra generaliserbara slutsatser eftersom endast en 
fallstudie har genomförts. Dock ser författarna att studien finner en viss överens-
stämmelse mellan teori och empiri.  
 
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 med 
företagsnamnet som varumärke måste det ske ett samspel mellan strategisk vision, 
organisationens kultur och företagets image som förutsätter samverkan mellan företags-
ledningen, de anställda och intressenterna i företagets omgivning.  
 
Företag 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. Vidare ser företag till att de anställda trivs och passar in i 
företagets kultur för att lyckas få dem att externt förmedla den bild av företagsnamnet 
som varumärke som ledningen önskar. Företag är lyhörda och lyssnar till intressenternas 
uppfattning om företaget för att stämma av bilden de anställda förmedlar med 
intressenternas bild av företagsnamnet som varumärke. 
 
Undersökningen har visat att företag försöker positionerar sig genom ett tydligt ledarskap 
för att kunna styra och kontrollera den kultur som råder. På så vis uppnås företagets 
vision. Undersökningen har även visat att när vision och kultur överensstämmer för-
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medlas företagsnamnet som varumärke till intressenterna och den önskade imagen kan 
uppnås. 
 
6.4.1 Bidrag till teorin 
 
Författarna bidrar med följande slutsatser och synpunkter till den befintliga teorin. 
 

• The Corporate Brand Tool Kit av Hutch och Schultz (2001) kan användas för att 
ta reda på hur företag positionerar sitt företagsnamn som varumärke med hänsyn 
till samspelet mellan strategisk vision, organisationens kultur och företagets 
image. 

 
• Samspelet mellan vision, kultur och image behöver inte vara jämt fördelad för att 

ett företag ska lyckas vid positionering av det egna företagsnamnet som varu-
märke. 

 
• I motsats till teorin inser företag vikten av de anställdas betydelse vid 

positionering av företagsnamnet som varumärke. 
 
• Ett företags organisationskultur påverkas om det är ett familjeföretag, vilket kan 

leda till att den rådande kulturen stärks. 
 
• Kommunikationen av ett företags vision sker inte alltid medvetet utan snarare 

informellt genom dagliga aktiviteter. 
 

• Företag tror sig kunna styra den rådande kulturen och därmed de anställda och för 
att få dem att agera på det sätt företaget önskar. 

 
• Ett företag kan lyckas med att positionera det egna företagsnamnet som 

varumärke trots att: samma information inte förmedlas till alla anställda, inga 
formella undersökningar sker vad gäller de anställdas uppfattning om företaget, 
inga formella undersökningar sker hur övriga intressenter, förutom kunderna, 
upplever företaget och där det heller inte sker någon jämförelse med kon-
kurrenternas varumärken. 

 
 
6.5 Förslag till Älvsbyhus 
 
Företagets vision innebär att företaget kommer att expandera på sikt, vilket innebär en 
förändring för de anställda i Älvsbyn. Författarna rekommenderar därför Älvsbyhus att 
genomföra undersökningar över hur de anställda upplever företaget, och därmed företags-
namnet som varumärke, för att försäkra sig om att företagsledningens önskvärda bild av 
företaget stämmer. Undersökningar bör genomföras innan förändringsarbetet startar och 
under det att förändringen pågår samt efter genomförandet. 
 

 34



Diskussion av resultatet 

Författarna menar att undersökningar även bör genomföras vad gäller en jämförelse 
mellan de anställda och intressenternas uppfattning om företaget samt undersökningar 
över hur konkurrenternas erbjudande uppfattas av intressenterna jämfört med Älvsbyhus 
erbjudande. 
 
Vidare anser författarna att företagsledningen bör se över det interna informationsflödet 
för att så många som möjligt av de anställda ska kunna ta del av samma information. 
 
Författarna anser även att i och med de förändringar företaget står inför bör företags-
ledningen se över arbetsbelastningen på de olika avdelningarna för att om möjligt om-
fördela resurserna. 
 
 
6.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vid intervjuerna och under arbetets gång har intressanta frågeställningar och diskussioner 
uppstått som författarna inte lyckats hitta i befintlig teori och valt att redovisa dessa som 
förslag till fortsatt forskning: 
 

• Genomföra liknande undersökning sett ur de anställdas perspektiv för att få en 
tydligare bild av hur organisationens kultur uppfattas 

 
• Genomföra liknande undersökning sett ur olika intressentgruppers perspektiv för 

att få en tydligare bild av hur företagets image uppfattas 
 
• Genomföra liknande undersökning på företag i samma bransch 
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BILAGA INTERVJUGUIDE 
 
Allmänna frågor: 

• Namn 
• Titel 
• Antal år på denna position 
• Antal år inom företaget 
• Huvudsakliga arbetsuppgifter 
 
• Historik om företaget 
• Företagets verksamhet 
• Antal anställda 
• Organisationsschema 
• Vilka är företagets kunder 
• Vilka är företagets intressenter 

 
 
Samspelet mellan strategisk vision och organisationens kultur: 

• Vad är företagets vision? 
• Har visionen förändrats genom åren? 
• Hur ser visionsstrategin ut på lång sikt? 
• Hur kommuniceras visionen till de anställda inom organisationen? På vilket sätt? 
• Hur praktiseras de värden företaget utlovar i sin vision (internt)? 
• Vilka är företagets kärnvärden? Varför? 
• Hur förmedlas dessa kärnvärden till de anställda? 
• Hur ser organisationskulturen ut på företaget (anda)? 
• Hur har denna kultur sett ut genom åren? 
• Finns det en medveten strategi för att bibehålla en viss kultur? Hur? 
• Finns olika subkulturer? Inspirerar företagets vision alla subkulturer? 
• Hur ser du på företagsnamnet som varumärke (viktigaste tillgången)? 
• Vad står företagsnamnet som varumärke för? 
• Hur byggs och underhålls företagsnamnet som varumärke? 
• Hur vill ni att de anställda skall uppfatta företagsnamnet som varumärke? 
• Hur utbildas/förmedlas vad företagsnamnet som varumärke står för till anställda? 
• Hur har ditt företag lyckats ”stå fast vid sin övertygelse” i motgångar? Exempel? 
• Hur hanteras missförstånd mellan de anställda och företagsledningen? 
• Genomförs undersökningar hur de anställda upplever företaget och dess 

varumärke? 
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Samspelet mellan organisationens kultur och företagets image: 
• Hur ser organisationskulturen ut på företaget (anda)? 
• Hur har denna kultur sett ut genom åren? 
• Finns det en medveten strategi för att bibehålla en viss kultur? Hur? 
• Finns det någon speciell historia att berätta om företaget (som speglar företaget)? 
• På vilket sätt anser du att de anställda interagerar med intressenterna? 
• Tror du att  de anställda bryr sig om vad intressenterna tycker om företaget? 
• Hur uppfattar omgivningen företaget och dess varumärke? 
• Genom vilka kanaler når de anställda intressenterna? 
• Hur utbildas de anställda i vad företagsnamnet som varumärke står för? 
• Genomförs undersökningar hur de anställda förhåller sig mot företagets 

intressenter? 
• Genomförs jämförelser om vad de anställda anser med vad omgivningen tycker 

om företaget? 
• Är företagets kultur tillräckligt differentierad i förhållande till konkurrenterna? 
 
 

Samspelet mellan strategisk vision och företagets image: 
• Vilka förväntningar tror du intressenterna har på företaget? 
• Kommuniceras företagets vision effektivt till intressenterna? På vilket sätt? 
• Vilken image, tror du,  intressenterna associerar med företaget? 
• Praktiseras de värden företaget utlovar i sin vision (externt)? 
• Tar företaget hänsyn till den image intressenterna har av företaget vid skapandet 

av företagets vision? 
• Hur vill du att intressenterna skall uppfatta företagsnamnet som varumärke? 
• Hur förmedlas vad företagsnamnet som varumärke står för till intressenter? 
• Tar företaget hänsyn till företagets image vid rekrytering? 
• Hur hanteras missförstånd mellan intressenter och företaget? 
• Använder företaget någon form av symbolik? 
• Hur tror du att omgivningen tolkar företagets symboler (tecken)? 
• Genomförs undersökningar över hur intressenterna upplever företaget och dess 

varumärke? 
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