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Sammanfattning 
 

 
Uttrycket att �varumärka sig själv� har fått stor genomslagskraft under senare år då företag 
använder sig av olika typer av kända personer, budskap och löften för att på så sätt förmedla 
varumärkets värden. Dagens marknadsutveckling präglas av en allt större konkurrens där 
företagen är på jakt efter nya konkurrensfördelar. Men en viktig fördel som få företag 
uppmärksammar är den interna omgivningen som på många olika sätt bidrar till varumärkets 
framgång eller ibland fall. Vikten av att inse att det blir alltmer betydelsefullt att skapa en 
intern profil som medarbetarna kan identifiera och relatera till, kan vara avgörande för ett 
företags resultat. Det måste finnas en koppling mellan de anställda och företagets varumärke, 
en gemensam länk där medarbetarna kan hitta varumärkets värden och återknyta dem till sig 
själva. Vad författarna erfarit är detta något som saknas på många företag. 
 

En lösning till detta problem kan enligt författarna vara ett relativt outrett och nytt begrepp vid 
namn �living the brand� som författarna valt att behandla i denna uppsats. �Living the brand� 
kan ses som en typ av företagskulturstrategi som innebär att organisationer bör uppmuntra 
sina anställda och deras beteenden så att de speglar och levererar varumärkets värden. Syftet 
med �living the brand� är därför att försöka få de anställda att �leva visionen�. När de 
anställda lever visionen kommer kunderna sannolikt att uppleva ett trovärdigt och konsekvent 
företag i fråga om dess varumärkeslöfte. Samma budskap som förmedlas till marknaden bör 
därför förmedlas till de anställda.  Syftet med författarnas uppsats var att söka förståelse för 
begreppet genom att använda sig av ett explorativt synsätt. Vidare ville författarna fokusera 
på hur man på olika sätt kan bygga upp �living the brand� i organisationer. Detta ledde fram 
till följande frågeställningar: 
 
Vad innebär strategin �living the brand� och hur kan den tillämpas i organisationen? 
Vilka faktorer är avgörande för att uppnå en hög grad av �living the brand�?  
 

Dessa frågor lade grunden för insamlandet av den empiriska datan vilket ledde författarna 
fram till den teoretiska referensramen där vetenskapliga artiklar och tidigare teorier utgjorde 
en stomme för analysen. Det empiriska materialet hämtades från två fallföretag, J.Lindeberg 
och Myrorna. Utifrån dessa två företag genomfördes en analys där författarna urskiljde ett 
antal faktorer som ansågs ha en stor påverkan för begreppet och strategin �living the brand�.  
Dessa faktorer är: 
 

• Visionärt och inspirerande ledarskap 
• Motiverande aktiviteter och involvering 
• En tydlig affärsidé  
• Varumärkesambassadörer 
• God kommunikation 
• Rätt person på rätt position 
• Gemensam och överensstämmande värdegrund 

 
�Living the brand� som strategi torde enligt författarna bli allt viktigare i framtiden då den 
kompletterar samt skapar en ny dimension till befintliga varumärkesstrategier.  
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1 Inledning 
 

 
Det första kapitlet kommer inledningsvis att ge en beskrivning av bakgrunden till det 
studerade ämnet som denna uppsats kommer att behandla. Vidare kommer en problem-
diskussion leda till den aktuella frågeställningen och dess syfte samt vilka avgränsningar som 
gjorts. Avslutningsvis kommer kapitlet att presentera en översiktsdisposition. 
 
 

1.1 Bakgrund 

Det finns idag få företag som reflekterar över vikten av att inneha ett starkt varumärke, vad 

det skall stå för och vad som gör det unikt. Det är säkert ännu färre företag som sätter upp 

långsiktiga mål och strategier om hur varumärkesidentiteten och dess unikhet skall 

underhållas och stärkas. Ett företags identitet är den grundpelare företaget står på, där dess 

historia, medarbetare och unika fördelar särskiljer dem från andra företag (Kapferer 1997, 

s.90-91). En av dessa unika fördelar är medarbetarna, vilket är något som ett företag måste 

förvalta och ta väl hand om.  

 
�A companys workforce is its most valuable asset. It is the employees who translate an organization�s strategy 

into reality, interact with consumers and determine the corporate brand.� (Nicholas Ind, 2001) 

 

Idag börjar företag inse att det blir alltmer viktigt att skapa en intern profil som medarbetarna 

kan identifiera och relatera till. Detta är ett relativt nytt fenomen som både företag och 

marknadsföringslitteratur börjat få upp ögonen för enligt författarna. Ett företags personal är 

ett av de starkaste konkurrensmedlen, där de genom sina värderingar och handlingar kan ge 

ett oerhört mervärde både till företag och till konsument. Därför måste det finnas en koppling 

mellan de anställda och företagets varumärke, en gemensam länk där medarbetarna kan hitta 

varumärkets värden och återknyta dem till sig själva. Vad författarna erfarit är detta något 

som saknas på många företag. Detta kan innebära att medarbetare i ett företag kan ha svårt att 

se och uppfatta den identitet och de värden som varumärket skall leverera och stå för. 

Dessutom och kanske än viktigare, kan medarbetarna ha svårt för att �känna� för företaget 

och förstå vad de värdesätter och strävar efter. För att råda bot på detta bör företag 

uppmärksamma och studera ett relativt nytt begrepp som författarna valt att fördjupa sig i, 

närmare bestämt �living the brand�. �Living the brand� kan enligt författarna tillföra en ny 
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dimension i ett företags jakt på att hitta konkurrensfördelar. Detta begrepp har framförallt 

utvecklats av en tongivande författare vid namn Nicholas Ind. Han menar att det är av oerhört 

stor vikt att införa detta begrepp i företag, då det kan bidra till att medarbetarna �lever för 

varumärket� och blir goda ambassadörer för företaget.  

 
�Living the brand is about how organizations empower and enthuse their employees.� 

�Organizations need to build meaning into the ideas so that employees can genuinely 

 live the brand in their day-to-day lives.� (Nicholas Ind, 2001) 

 

Utifrån ovanstående resonemang har författarna nedan formulerat en problemdiskussion som 

behandlar begreppet �living the brand� samt ett syfte och avgränsningar som legat till grund 

för denna studie. 

1.2 Problemdiskussion 

Uttrycket att �varumärka sig själv� har fått stor genomslagskraft då företag precis som 

konsumenter kan förmedla sina värderingar genom produkter. Vidare har olika typer av 

�livsstilskoncept� satt sin prägel på många konsumenter och företag. Idag kan vi se 

indikationer på att man genom sina värderingar bygger upp en subkultur och en livsstil. 

�Living the brand� är enligt författarna en typ av företagskulturstrategi som innebär att 

organisationer bör uppmuntra sina anställda och deras beteenden för att sedan få 

medarbetarna att spegla och leverera varumärkets värden. Syftet med �living the brand� är 

därför att försöka få de anställda att �leva visionen�. När de anställda lever visionen kommer 

kunderna sannolikt att uppleva ett trovärdigt och konsekvent företag i fråga om dess 

varumärkeslöfte. Samma budskap som förmedlas till marknaden bör även förmedlas till de 

anställda.  Företagen måste därför vara väldigt tydliga med hur de profilerar sig till sina 

anställda samt ut mot sin valda målgrupp. De aspekter som ett företag bör ta hänsyn till när de 

ska använda sig av �living the brand� är ett företags personlighet, kultur, filosofi, värderingar 

och mission (Axelsson & Granstig 2004). Dessa variabler har lett oss till vår första 

problemfråga som är: 

- Vad innebär strategin �living the brand� och hur kan den tillämpas i organisationen? 
 
Genom att öka förståelsen för strategin �living the brand�, vill författarna även presentera 

ytterligare en nivå till problemområdet:  

 
- Vilka faktorer är avgörande för att uppnå en hög grad av �living the brand�?  
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1.3 Syfte 

Syftet är att söka förståelse genom att använda sig av ett explorativt synsätt för begreppet 

�living the brand�. Fokus kommer att riktas mot hur man på olika sätt kan bygga upp �living 

the brand� i organisationer samt analysera vilka krav som medföljer.  

1.4 Avgränsningar 

Författarna har valt att avgränsa undersökningsområdet till att studera begreppet �living the 

brand� inom två fallföretag. Syftet med den egenproducerade undersökningen av två 

fallföretag är inte att fastslå deras grad av �living the brand�, utan syftet är att söka en 

förståelse i hur man kan undersöka fenomenet på en verklig organisation. Vidare betyder 

avgränsningen att författarna kommer att lägga huvudfokus på att undersöka de två företagens 

personal som arbetar på huvudkontoret samt att genomföra en mindre analys av 

butikspersonalen på respektive företag. Motiveringen till denna avgränsning är att författarna 

anser att det studerade ämnet lättast kan skönjas hos medarbetarna som befinner sig på 

kontorsnivå, då det är företagets hjärta men även på grund av att författarna inte haft full 

access att genomföra en bredare undersökning på de valda fallföretagens butikspersonal.  
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1.5 Disposition 

 

Kapitel 2 Metod 

I metodkapitlet redogör författarna för valda metoder samt motiverar och tittar på vilka för- 

och nackdelar som de medför utifrån det studerade ämnet. 

 

Kapitel 3 Teori 

I teorikapitlets första del presenterar författarna intressanta teorier och modeller som kan 

kopplas till �living the brand�. I kapitlets senare del presenteras och behandlas begreppet 

�living the brand� i sin helhet.  

 

Kapitel 4 Företagspresentation 

I kapitlet företagspresentation ges en introduktion och genomgång av de aktuella fallföretagen 

som skall medverka i denna studie.  

 

Kapitel 5 Empiri  

I empirikapitlet finns den data som författarna samlat in. Data som presenteras är resultat av 

intervjumaterial samt material från de enkätundersökningar författarna genomfört.  

 
Kapitel 6 Analys 

I analysen kommer författarna att analysera det empiriska materialet. Vidare kommer 

författarna att koppla relevanta teorier till det analyserade materialet samt hitta 

överensstämmelser med begreppet �living the brand�. 

 

Kapitel 7 Slutsats och diskussion  

I det avslutande kapitlet kommer författarna att presentera en slutsats, vilket i sin tur skall 

besvara uppsatsens problemdiskussion och tillgodose dess syfte. 
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2 Metod 

 
 
Detta kapitel inleds med val av forskningsstrategi och fortsätter med val av metod. Kapitlet 
tar vidare upp datainsamlingsmetod samt metodkritik. Avslutningsvis presenteras 
undersökningsansatsen samt urvalsmetodik. 
 
 

2.1 Forskningsstrategi 

Då författarna skall undersöka ett relativt outforskat område där det sedan tidigare inte gjorts 

mycket forskning, kommer författarna att använda sig av en explorativ utformning och design 

av undersökningsområdet och dess tillvägagångssätt. Det explorativa eller utforskande 

synsättet lämpar sig väl då man vill utreda och skapa förståelse för ett undersökningsobjekt 

eller ett fenomen (Østby 2004, s.266). Utifrån författarnas problemdiskussion har några 

forskningsstrategier valts ut för att på ett lämpligt sätt kunna redovisa data. De strategier som 

valts ut för denna uppsats är fallstudien samt intervjuundersökning. Författarna kommer även 

att komplettera intervjun med en kortare enkätundersökning. Fallstudien som 

forskningsstrategi inriktar sig på en (eller några få) undersökningsenheter i syfte att erhålla en 

djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i 

denna speciella undersökningsenhet. Logiken bakom att koncentrera sig på och studera det 

enskilda fallet, är att skaffa sig insikter som kan få vidare konsekvenser, vilka kanske inte 

skulle ha framkommit om man använt en undersökningsstrategi som försökte täcka ett stort 

antal enheter, dvs. en surveyundersökning. En fallstudie lägger även fokus på relationer och 

processer, där dessa har en tendens att vara sammanlänkade och ömsesidigt påverkbara. 

Fallstudien erbjuder en djupare förståelse och möjligheten att förklara varför vissa resultat 

uppstår, gällande exempelvis personalutvecklingen (Denscombe 1998, s.41- 43). Då 

problemområdet som behandlas i denna uppsats är relativt nytt, har författarna inte hittat 

mycket skrivet material inom detta område. Författarna har därför valt att själva försöka samla 

in relevant data och information genom intervju-undersökningar och en mindre 

enkätundersökning, som skall ge oss en djupare förståelse och kunskap inom 

problemområdet. Dessa undersökningar har som avsikt att komplettera det skrivna materialet 

gällande begreppet �living the brand�. 
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2.2 Val av metod 

Författarna har valt abduktion som metodansats. Abduktion är en metod som lämpar sig väl 

vid fallstudiebaserade undersökningar då man genom att titta på ett antal fall försöker tolka 

och skapa en förståelse för det empiriska materialet (Alvesson, Sköldberg 1994, s.42). I denna 

studie har författarna för avsikt att försöka förstå och tolka vikten av ett företags identitet 

genom att studera fenomenet �living the brand� och hur denna kan påverka individers 

förhållningssätt till sin organisation. Författarna har därför genomfört både en kvalitativ och 

en kvantitativ undersökning. Dessa metodval kan även beskrivas utifrån begreppet 

metodtriangulering. Detta innebär att författarna har valt ut olika metoder för att undersöka 

den insamlade datan ur olika perspektiv som sedan kan jämföras och ställas i kontrast till 

varandra. Genom användandet av flera metoder kan man öka kvaliteten och validiteten i 

undersökningen (Denscombe 1998, s.102-103). Vidare finns ett antal kombinations-

möjligheter för hur författarna kan kombinera de olika datainsamlingsmetoderna. De som 

valdes ut till trianguleringen och för att tillgodose undersökningens syfte var intervjuer, 

enkäter samt skrivna källor.  

 

Valet av den kvalitativa metoden bygger på att denna typ av data är beskrivande samt 

djupgående. En kvalitativ metod präglas dessutom av stor flexibilitet och att man kan få 

detaljerad och nyanserad information. Författarna ansåg att den kvalitativa metoden skulle bli 

användbar för denna undersökning, detta på grund av att det var av stor vikt att få tag i ett 

antal specifika personer som kunde ge oss grundliga och ingående svar, för att på detta sätt få 

mer djupgående information. Fördelar med att använda den kvalitativa undersökningsmetoden 

är att den ger en mer tillförlitlig bild av verkligheten i det aktuella ögonblicket samt ger en 

djupare förståelse av ämnet (Denscombe 1998, s.260). Nackdelarna med denna metod är att 

undersökningssvaren kan tolkas på olika sätt utifrån de erfarenheter och preferenser som 

forskaren har. Detta kan leda till en delvis subjektiv analys.  

 

Författarna valde även ut den kvantitativa metoden, för att på detta sätt stärka uppsatsens 

validitet. Fördelar med den kvantitativa metoden är att en större mängd data kan omvandlas 

till siffror och resultat som sedan kan presenteras på ett mer lättillgängligt och grafiskt sätt, 

genom tabeller och diagram (Denscombe 1998, s.208). Vidare är en annan fördel att stora 

mängder data på ett snabbt sätt, kan analyseras och ge färdiga resultat. De nackdelar som kan 

knytas till de kvantitativa metoderna är att det kan tyckas vara för komplext då mängden med 
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enheter, variabler och faktorer blir allt för stora. En annan nackdel är att man som forskare 

kan lägga för stor vikt på det insamlade materialet vilket gör att de mer djupgående frågorna 

glöms bort (Denscombe 1998, s.240-241).  

 

Genom att använda metodtriangulering för att få fram lämplig data ger detta en större 

möjlighet att få fram ökad kunskap om det område som författarna tänkt studera. Utifrån den 

intervjuundersökning som genomförs kommer författarna att få fram mer djupgående data 

som kan kompletteras med den mer bredare och överskådligare data som fås genom en 

enkätundersökning. Vid användandet av flera metoder införskaffar sig författarna olika typer 

av data om samma ämne. Detta ökar kvaliteten i undersökningen samtidigt som det går att 

jämföra och kontrollera resultaten från en metod till en annan (Denscombe 1998, s.102-103). 

2.3 Datainsamlingsmetod 

För att kunna besvara problemfrågeställningen samt tillgodose vårt syfte har författarna valt 

att genomföra intervjuer och enkätundersökningar samt tagit del av aktuell litteratur som kan 

kopplas till undersökningsproblemet.  

2.3.1 Primärdata 

Personliga intervjuer � genomfördes med representanter från fallföretagen, J.Lindeberg och 

Myrorna. Intervjuerna var upplagda utifrån en semistrukturerad mall, där det fanns ett färdigt 

intervjumanus men med utrymme för vidare frågor och utvecklande av ämnen. För att 

underlätta intervjuarbetet för författarna användes en diktafon, som även säkerställde 

respondentens svar.  Skälet till att intervjuer genomfördes med representanter från dessa 

företag, var att författarna ville undersöka fallföretag som enligt författarna tycktes inneha en 

hög grad av strategin �living the brand�. 

 

Enkät � genomfördes (precis som personliga intervjuer) med representanter från fallföretagen, 

J.Lindeberg och Myrorna. Enkäterna utarbetades utifrån den intervjumall som skapades för 

den personliga intervjun, detta för att delvis kunna jämföra de svar som enkäterna och 

intervjuerna gav. 

 

I många fall kräver undersökningsproblemet mer information än den som finns tillgänglig, då 

kan ny information behövas samlas in, så kallad primärdata. Primärdata är data som samlas in 
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med hjälp av olika insamlingstekniker anpassade efter det aktuella problemet. Informationen 

kan samlas in genom enkäter, intervjuer eller observationer genom att samtliga eller ett urval 

av målgruppen besvarar frågeställningen som löser problemet (Christensen, Andersson, 

Carlsson & Haglund 2001, s.102-103). 

2.3.2 Kritik mot Primärdata 

Den kritik som kan riktas mot författarnas primärdata gäller framförallt den personliga 

intervjun, där det finns risk för en alltför subjektiv tolkning, vilket i sin tur kan minska 

tillförlitligheten i den data som analyserats. Vidare kan diktafonen som använts vid intervjun 

hämmat respondenten, vilket kan ha lett till icke sanningsenliga svar. Dessutom måste man 

ibland i efterhand, för att kunna göra intervjun förståelig för en utomstående, tolka svaren då 

respondenten kan tala i ofullständiga meningar. 

 

Den kritik som kan riktas mot det genomförda frågeformuläret är enligt Denscombe (1998, 

s.128) att det har en tendens att ge låg svarsfrekvens, dåligt ifyllda svar samt att det är svårt att 

kontrollera sanningshalten.  

2.3.3 Sekundärdata 

De typer av sekundärdata som författarna använt sig av för denna uppsats är böcker, 

vetenskapliga artiklar, studentuppsatser och webbsidor. Dessa sekundärdata användes i syfte 

att försöka förstå problemområdet samt för att skapa ett underlag för genomförandet av 

uppsatsen. Sekundärdata är data som tidigare har samlats in och sammanställts i ett annat 

sammanhang och med ett annat syfte än det aktuella undersökande syftet. Sekundärdata kan 

bestå av extern information som finns tillgänglig i kommersiella eller offentliga databaser. 

Sekundärdata kan användas dels för att utveckla förståelsen för ett aktuellt problem eller 

fastställa tillförlitligheten i det egna resultatet (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund 

2001, s.88-89). 

2.3.4 Kritik mot Sekundärdata  

Ett problem med att använda sig av sekundärdata är att den information som datan innehåller 

inte alltid helt överensstämmer med det aktuella undersökningsproblemet. Ett annat stort 

problem med sekundärdata är dess aktualitet (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund 

2001, s.88-89). Andra nackdelar med sekundärdata är källans trovärdighet. För att avgöra 

författarens trovärdighet är det bra att veta vilka tillvägagångssätt som har använts av 
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författaren, vilka källor denna har använt sig av och vilken objektivitet som finns bakom 

tolkningen (Denscombe 1998, s.201).  

 

Den kritik som kan riktas mot denna uppsats sekundärdata är möjliga tolkningsfel som kan ha 

uppstått då större delen av den litteratur som behandlats i denna uppsats varit skriven på 

engelska. I och med att författarna har använt sig av tidigare uppsatser som sekundärdata bör 

även hänsyn tas till dessa författares tillvägagångssätt, trovärdighet och aktualitet. 

 

2.4 Urval 

Urvalsmetoden har tagits fram utifrån uppsatsens problem och syfte. Genom att författarna 

har valt att skriva om företagskulturstrategin �living the brand� har urvalet av företag 

handplockats. De företag som valdes ut tycktes, enligt författarna, inneha en hög grad av 

�living the brand� i sin organisation. Vidare var det av stor vikt för författarna att dessa 

fallföretag, genom specifika och relevanta svar, kunde ge kunskap inom det aktuella ämnet.  

 

Urvalet av företag har begränsats till två stycken. Respondenterna som är intressanta att 

undersöka inom dessa företag är i huvudsak företagets marknadschef men även övrig personal 

inom företaget. Intervjuerna som genomfördes gjordes med marknadscheferna för de valda 

företagen. Orsaken till att vi valt att intervjua marknadscheferna är på grund av deras kunskap 

om marknadsföring, kunskaper om företaget men även kunskap om vilka aktiviteter som sker 

i företag. Hade författarna valt att intervjua företagens VD fanns en risk att svaren hade blivit 

alltför positivt beskrivna och subjektiva samt där objektiviteten skulle saknas.  

 

Respondenterna som ingår i enkätundersökningen är personal som inte arbetar med 

marknadsföring/PR på de utvalda företagen. Orsaken till att författarna valt att använda 

enkätundersökningar är främst för att undersöka hur väl de studerade ämnet uppfattas av övrig 

personal inom företaget. Valet av att använda sig av enkätundersökningar istället för 

intervjuer är främst en tidsaspekt då både företagen och författarna hade begränsad tid. 

2.4.1 Val av företag  

För denna studie har författarna valt att undersöka två företag inom handelssektorn. De valda 

företagen är Myrorna och J.Lindeberg. Företagen valdes ut på grund av att författarna ansåg 
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att företagen var intressanta att studera enligt �living the brand-begreppet�, samt att de skulle 

kunna bidra med en utökad förståelse för det studerade ämnet. De två företagen kan för en 

utomstående tyckas vara olika varandra, men detta var ett medvetet val av författarna, då 

�living the brand� kan uppfattas och utövas på många olika sätt. Valet av företaget Myrorna 

baserar sig på sättet som de väljer att profilera sig utåt, men även genom att de innehar starka 

samhällsvärderingar som delvis kommer från Frälsningsarmén och Myrornas egen historik. 

Valet att använda sig av företaget J.Lindeberg i uppsatsen bygger i likhet med Myrorna på hur 

företaget profilerar sig utåt. J.Lindeberg har en tydlig profil eftersom företaget utgår ifrån 

grundaren Johan Lindebergs person och livsstil. Författarna anser även att Johan Lindebergs 

visionära ledarskap kan ha stor betydelse för �living the brand� som strategi. 

 

2.5 Validitet 

Fördelen med att använda sig av intervju vid insamling av empiri är att det ökar validiteten i 

vår studie då en intervju skapar en direktkontakt med respondenten vilket innebär att datans 

riktighet och relevans kan kontrolleras direkt på plats (Denscombe 1998, s.162). Nackdelen 

med en intervju är att det kan vara svårt att avgöra hur objektiv respondenten förhåller sig till 

ämnet som behandlas, där det alltid finns en risk att svaren är subjektiva. I denna studie fördes 

intervjuer med personer som representerar företagets ansikte utåt, då båda intervjuerna 

genomfördes med fallföretagens marknadschefer. Dessa två personer kan ha gett författarna 

en allt för positiv bild av företaget, vilket vi har tagit hänsyn till när vi analyserat resultatet. 

Vidare måste även hänsyn tas till hur väl de genomförda enkätstudiernas resultat kan kopplas 

till problemformuleringen. Ämnets komplexitet kan även skapa svårigheter att utifrån en 

enkätstudie få fram övergripande fakta då denna typ av studie begränsar respondentens 

svarsmöjlighet och möjlighet att utveckla sina tankegångar. Då studien endast genomfördes 

på två stycken fallföretag med ett begränsat antal respondenter kan inga generaliseringar 

göras.  

 

2.6 Reliabilitet 

Reliabilitet står för tillförlitlighet och gäller kvaliteten i insamlingen, bearbetning och analys 

av data (Østby 2004, s.40). Genomförandet av enkätundersökningen skedde icke 
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slumpmässigt, där personer från huvudkontoret valdes ut till att medverka. Enkäten innehöll 

specifika frågor som kan ha varit svåra att svara på för vissa personer inom företagen då 

undersökningen genomfördes på personal med varierande positioner och arbetsuppgifter. Vid 

analys av svaren måste hänsyn tas till tillförlitligheten i de aktuella svaren från respondenten. 

Faktorer som kan snedvrida resultaten är subjektivitet, tidsbrist och anonymitet. 

Respondenten kan på grund av tidsbrist ha svarat utan vidare engagemang. Att vara objektiv 

kan vara svårt då respondenterna för intervjun inte var anonyma, vilket kan ha lett till att 

respondenten svarat så som företaget skulle vilja att denne svarade. Vidare kan diktafonen 

som användes vid intervjun haft en viss påverkan för respondentens svar, vilket eventuellt kan 

ha haft en inverkan på reliabiliteten.     
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3 Teori 
 
 
I detta kapitel redogör författarna för val av teorier och föreställningar rörande begreppet 
�living the brand�. Vidare kommer teorier att presenteras som enligt författarna kan knytas 
till �living the brand� för att få en ökad insyn och förståelse för det studerade fenomenet. 
 
  

3.1 Teoretisk Referensram 

De teorier som författarna kommer att behandla är huvudsakligen hämtad från 

marknadsförings- och organisationsteorin. Den komplexitet som detta ämne inrymmer har 

gjort att författarna behövt göra nödvändiga begränsningar i synvinklar och utgångspunkter. I 

och med detta har författarna skapat ett ramverk för definitioner och begrepp som kommer att 

användas i uppsatsen. Efter att författarna studerat det som skrivits kring det förhållandevis 

nya begreppet �living the brand�, skulle man kunna definiera begreppet som en utvidgning 

och en ny dimension till befintliga teorier gällande företagskultur och varumärkesbyggande.  

Författarna kommer huvudsakligen att behandla teorier rörande ett varumärke och dess 

identitet samt teorier angående kommunikation, kultur och värderingar. Dessa befintliga 

teorier kan enligt författarna knytas an till det problemområde som undersökts. 

 

Författarnas teoretiska utgångspunkt i uppsatsen är att redogöra för olika teorier som kan 

kopplas till fenomenet och begreppet �living the brand�. Det finns idag många olika 

benämningar och teorier som berör ett företags interna varumärkesuppbyggnad där �living the 

brand� är ett relativt nytt tillskott. Genom att definiera begreppet kommer författarna att 

kunna utreda vad som krävs för att bygga upp �living the brand� inom en organisation. Detta 

är av stor vikt då huvudfokus ligger på hur organisationer kan tillämpa denna strategi. En 

diskussion kommer att föras kring vad �living the brand� är och vilka faktorer som är 

avgörande och bakomliggande. 
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3.2 Teorier kopplade till ”living the brand” 

3.2.1 Identitetsprismat  

En modell som utvecklats och belyser varumärkets identitet är identitetsprismat (Kapferer 

1997 s.99). För att ett starkt och varaktigt varumärke skall kunna skapas menar Kapferer att 

varumärket måste vara i samklang med sin identitet. Han menar vidare att om utgångsläget tas 

från företagets image (som även förändras över tid) i den varumärkesbyggande processen 

hamnar fokus allt för mycket på varumärkets agerande snarare än dess natur. Varumärkets 

natur som även beskrivs som identitet menar Kapferer (1997, ibid.) vara avgörande av tre 

anledningar. Den första är att ett varumärke måste vara bestående över tid, den andra är att 

varumärket måste sända ut ett uniformt budskap och slutligen måste varumärket vara 

realistiskt. Kapferer (1997, ibid.) presenterar denna identitet som ett sexsidigt hexagonalt 

prisma � identitetprismat. 

 

 
Modellens olika sidor i prismat förklaras av Kapferer (1997, s.100-105) genom: 

Varumärkets fysiska kvaliteter � Dessa är de olika kännetecken som förknippas med 

varumärket direkt eller indirekt, med andra ord de attribut som karaktäriserar varumärket. 

Frågor som måste kunna besvaras för den fysiska kvalitetens uppbyggande och bibehållande 

Figur: Brand identity prism

(Kapferer, 1997, s.100) 
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är: Vad är varumärket konkret? Vad gör varumärket? Hur ser det ut? Dessa fysiska attribut är 

av stor vikt för varumärket, men knappast allt då fler faktorer har en avgörande betydelse. 

 

Varumärkets personlighet � Ett varumärke har en egen personlighet. Genom att kommunicera 

med omvärlden bygger varumärket upp sin speciella karaktär. Via kommunikationen och 

förmedlingen av varumärkets produkter och tjänster, återspeglas en personlighet. Det enklaste 

sättet att skapa en personlighet åt ett varumärke är att använda sig av en talesperson eller en 

fiktiv figur. Detta ger ett mänskligt intryck vilket gör det lättare att anamma varumärket.  

 

Varumärkets kultur � Ett varumärkes produkter uppkommer från en kultur. Med detta menas 

att kultur är de värderingar som inspirerar varumärket. Den kulturella delen i prismat, 

innehåller de basala principer som styr varumärkets signaler utåt, med andra ord varumärkets 

produkter och kommunikation. Denna aspekt är den centrala kärnan för varumärket. Kulturen 

differentierar varumärken och ger oss en nyckel till att kunna förstå skillnader mellan olika 

varumärken. Vidare är kulturen den som sammanlänkar företaget och varumärket. 

 

Varumärket som relation � Ett varumärke är relationsskapande. Detta syns tydligt i 

exempelvis service- och detaljistsektorn. Service är per definition en relation, vilket säger oss 

att alla varumärken har en förbindelse med något som skapar en relation till något annat. Ett 

varumärkes värden bygger därav relationer. 

 

Varumärkets reflektion � Varumärkets reflektion är den kommunikation som återspeglar den 

karakteristiska köparen eller användaren. Den målgrupp som varumärket vänder sig mot 

behöver dock inte överrensstämma då målgruppen även är de potentiella köparna, vilka ofta 

endast vill uppfattas som just den typiske köparen (dvs. den reflekterade bilden). Ofta uppstår 

dock en förvirring då företag har problem att särskilja reflektion och målgrupp. Företagen 

återspeglar ofta den potentiella köparen i sin kommunikation men missar förståelsen för det 

värde som denne köpare får av att kunna uppfattas som den reflekterade bilden istället, med 

andra ord det som köparen vill vara men kanske inte alltid är. 

 

Varumärket som talar till vår självbild � Varumärkets reflektion ovan, kan sägas vara en 

målgrupps externa spegel, medan självbilden är den interna. Genom de attityd och inställning 
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som vi har till olika varumärken skapas en relation till vårt inre jag. Varumärket står därför för 

de värden som en individ kan ta till sig och som bygger upp deras personlighet och självbild. 

 

Dessa sex olika sidor av Kapferers prisma definierar identiteten för ett varumärke, samt inom 

vilka ramar och gränser varumärket fritt kan utvecklas och ändras. Prismats koncept härleds 

från en huvudsaklig grundtanke, vilken är att ett varumärke har gåvan att kunna tala. 

Varumärken kan endast existera om de kan kommunicera. Om ett varumärke inte 

kommunicerar blir det omodernt, bortglömt och utan mening.  

 

Kapferer diskuterar även kommunikationen som fenomen, vilket bygger på att det finns en 

sändare och en mottagare. Men detta är något som varumärken ibland måste jobba fram då det 

inte alltid finns naturligt. Det blir därför oerhört viktigt att skapa en bild av varumärkets 

sändare vid framväxten av ett varumärke. Det centrala ligger därför i att försöka framkalla och 

framhäva varumärkets fysiska och personliga attribut. Det blir även viktigt att klargöra vem 

mottagaren av kommunikationen är, då man alltid bör rikta sig mot en målgrupp och publik. 

Detta avhjälps genom reflektionen och självbilden, (se ovan) som gör att varumärket hittar en 

riktning mot en målgrupp. Kapferer säger även att de två sidorna, kulturen och relationerna, 

kan ses som en bro som sammanför varumärkets sändare med mottagaren. 

 

Identitetsprismat inkluderar även en vertikal dimension där de tre sidorna till vänster � fysik, 

relation och reflektion � är de sociala faktorer som är varumärkets uttryck utåt. Dessa tre är 

alla synliga utåt. De tre högra sidorna � personlighet, kultur och självbild � är de sidor som 

bygger upp varumärket inifrån, med utgångspunkt i dess tankesätt och anda. Prismat hjälper 

oss att förstå kärnan bakom ett varumärke. 

 

3.2.2 Brand Champions – Ett varumärkes specialister och 

mästare  

Enligt författaren Nicholas Ind (2001, s.71) är vikten av att inneha så kallade �brand 

champions� på ett företag helt avgörande och bidragande för ett varumärkes framgång. Ind 

beskriver dessa varumärkes- och företagsspecialister som ett slags interna marknadsförare 

som kan lyfta fram och visa de andra medarbetarna ett vägvinnande arbetssätt. Men dessvärre 

är det lättare sagt än gjort att åstadkomma dessa �brand champions�. Ind menar att alla 
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anställda tyvärr inte kan vara �brand champions� utan beskriver vidare att det finns olika 

typer av anställda som kan kategoriseras in i fyra olika grupper: Brand Saboteurs, Brand 

Cynics, Brand Agnostics och Brand Champions. Syftet med dessa fyra kategorier är att hitta 

de svaga länkarna (anställda) för att på så sätt kunna bearbeta dem i rätt riktning.  

 

 
 

Figur: The power of brand champions (Ind 2001, s.71)  
Det centrala med denna modell är att försöka engagera medarbetarna i organisationens mål, 

syften och vision. Detta gäller framförallt för de fast anställda då de är varumärkets 

kommunikatörer. Men det bör dock poängteras att de som är tillfälligt anställda även kan 

spela en stor roll för varumärket då de ofta har en mer kraftfull �word-of-mouth�, om de 

exempelvis är missnöjda med sitt arbete (Ind 2001, s.72). En annan central faktor är den om 

att en organisations image har en stor betydelse för de anställda, då den representerar de 

anställdas bästa antaganden om vad som karaktäriserar organisationen och vad andra 

tillskriver för karakteristika till deras organisation. Beroende på vad de anställda får för 

uppfattningar om vad omvärlden och de själva tycker om deras organisation, kan de antingen 

bli trogna sin organisation i form av en brand champion, eller gå åt motsatt håll, vilket innebär 

en brand saboteur (Ind 2001, s.70). 

 

3.2.3 Vision, värde, personlighet och position  

Ett varumärke är uppbyggt utifrån olika variabler och aspekter. I den interna omgivningen 

finns en vision och värden. Dessa ger en känsla av framtiden och definierar de åsikter och 
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uppfattningar som finns i organisationen. Dessa är även knutna till tanke- och beteendesättet i 

en organisation. Dock kan dessa variabler, även fast de primärt berör den interna 

omgivningen, få genomslagskraft i hur organisationen presenterar sig externt (Ind 2001, 

s.139). Utöver visionen och värderingarna bör varumärket även definieras utifrån dess 

personlighet och position. Värderingarna indikerar vad människor tycker och tänker, men 

personligheten definieras utifrån hur organisationen uttrycker sig själv. Dessa två variabler 

bör inte separeras från varandra, då de har ett tätt samband. Att skapa en analogi genom att 

jämföra en organisation med en individuell person kan vara farligt, men denna analogi kan 

underlätta för förståelsen genom att man kan prata om en organisation i samma mening som 

när man pratar om en person. På detta sätt är det mer lättförståeligt när man till exempel vill 

bestämma om ett varumärkes personlighet är sammankopplad med idéer om �vänlighet, 

tillgänglighet, intellekt och ambition�. Den sista variabeln, position, är viktig att definiera 

eftersom varje varumärke måste konkurrera om en plats i konsumentens huvud, med andra 

ord, att befinna sig högt upp i konsumentens kognitiva trappa.  

 
Figur: The onion (Ind 2001, s.140) 

 

3.2.4 Interaktionen mellan identitet, kultur och image 

Godfrey och Whetten (1998, s.52) hänvisar i sin bok Identity in organisations, till Hatch och 

Schultz modell om relationen till företagets organisationskultur, identitet och image. Hatch 

och Schultz menar att både kultur, identitet och image är beroende av varandra. För att 

uttrycka vår identitet använder vi närmare bestämt våra kulturella värderingar och olika 
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varianter av symboler för att på detta sätt exponera en image som kan förstås av andra. Dessa 

tre variabler måste därför uppfattas och tolkas i relation till varandra. 

 

 
Figur: Modell över relationen mellan organisationskultur, identitet och image  

(Godfrey och Whetten, 1998, s.52) 

 

Hatch och Schultz menar att modellen ovan beskriver både de interna och externa influenser 

som påverkar organisationens identitet. De interna influenser som cirkulerar berör framförallt 

ledningens vision och ledarskap samt de värderingar och uppfattningar som har formats av 

medarbetarna i organisationen. Dessa influenser tolkas och kontextualiseras av den 

företagskultur som råder inom organisationen. De externa influenserna berör däremot 

organisationens image, där ledningen presenterar ett varumärke och en organisation ut mot 

marknaden (1997, s.363). De externa influenserna kan ibland påverka de interna, vilket kan 

resultera i att identiteten kan förändras över tid. Detta kan uppstå när ett visionärt ledarskap 

agerar som en kommunikativ förmedlare mellan identitet och image. Vår föreställning av 

identitet är influerad av konversationer och samarbeten med �designers och konsulter� som 

försöker påverka identiteten och imagen som företaget projicerar till olika interna och externa 

grupper. Om de flesta individer är från samma organisation, blir sambandet mellan kultur och 

identitet relativt självtillfredsställande och fulländat. Men om en extern grupp är inblandad, i 

de fall då de interna och de externa gränserna suddas ut och överträds, öppnas 

organisationskulturen upp för externa influenser. Ju större extern påverkan som 

organisationen utsätts för desto mer ömsesidigt beroende blir image och identitet av varandra. 

Hatch och Schultz menar därför att relationen mellan kultur, identitet och image inrymmer ett 

kretslopp som innebär inbördes påverkan och beroende av varandra. 
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3.2.5 Värdet av en ideologi 

För ett företag och dess anställda är det viktigt att ha en tydlig ideologi, vilket även liknar 

värdet av att ha inneha en vision. En organisations framgång mäts inte enbart genom hur 

duktiga man är på att generera vinster, utan det är av stor vikt att se sambandet där de 

anställdas bidrag till kunder, organisationen och till medarbetarna, ger ett mervärde som är 

ovärderligt för organisationen. (Ind 2001, s.61) I begreppet ideologi ingår de två variabler 

som redan nämnts ovan; vision och värderingar. Dessa begrepp hjälper till att bygga upp en 

ideologi, vilket gör det lättare för de anställda att känna sig trygga i sina positioner. När det 

finns en klar och tydlig ideologi är också enklare för de anställda att identifiera sig med 

företaget, förutsatt att de instämmer i ideologin. En kärnfull ideologi kan väcka liv i 

varumärket vilket gör att de anställda förbättrar arbetsprestationen. Vidare kan en ideologi 

definiera ett företags riktning och mål som de anställda kan engagera sig i. Men det kan också 

finnas nackdelar med att inneha en stark ideologi, nämligen att de kan bli för restriktiva och 

förhindra företagen att se eventuella affärsmöjligheter och chanser som kan öppna upp för 

något nytt. Därför blir det viktigt att klara av balansakten mellan att utforma en ideologi som 

är tillräcklig för att en organisation ska kunna klara av förändringar i den interna och externa 

miljön, men även en ideologi som är tillräckligt hårt fokuserad (Ind 2001, s.66) 

3.2.6 Värdeskapande kommunikation  

Hur väl ett företag kommunicerar inom sin organisation kommer att bli än viktigare i 

framtiden. För att denna kommunikation skall kunna fungera effektivt måste man sluta se 

varandra som medarbetare och istället se varandra som interna kunder. På en arbetsplats har 

man inte råd att ha en negativ stämning. Att skapa en positiv stämning kan skapa energi till 

företaget och driva det framåt. När en organisation vinner medarbetarnas hjärta och hjärna 

kan ett emotionellt kapital skapas i företaget samt ett ökat engagemang från medarbetarna. 

Med ökat engagemang känner sig medarbetaren mer delaktig i företagets målsättningar och 

kan bemöta den externa kunden på ett positivt sätt. (Thomson, Hecker, 2000 s.48-51). 

 

Thomson och Hecker utgår ifrån och lägger stor vikt vid de anställdas förståelse och 

engagemang i företaget. Thomson och Hecker benämner de anställdas förståelse för 

företagens mål som �intellecutual buy-in� och de anställdas engagemang att vilja uppnå 

företagens mål som �emotional buy-in�. Dessa två faktorer är viktiga i företagets profilering 

ut mot kunden. Om medarbetarna inte känner engagemang och förståelse för företaget 
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återspeglas det ut till omvärlden. Thomson och Hecker menar även att man bör kommunicera 

och lyssna på den interna kommunikationen inom företaget, vilket kallas �inside-in�. Att 

kunna kommunicera �inside-in� är en förutsättning för att kunna ha en god kommunikation 

med kunden. Den senare kallar Thomson och Hecker för �inside-out� (2000, ibid). 

 
 
Denna figur förklarar hur varumärket kan uppfylla sin fulla potential genom att medarbetarna 

både är emotionellt och intellektuellt engagerade i företaget. Kombinationen av att både förstå 

företagets mål, värderingar och mission samt känna sig engagerad skapar utifrån denna figur 

en �champion�. En champion är en medarbetare som är villig att göra allt för att hjälpa 

företaget att uppnå sina mål samt vara en ambassadör för varumärket både utanför och inuti 

organisationen. Genom att inneha många �champions� i företaget uppnås en högre grad av 

engagemang som i sin tur resulterar i att medarbetarna lever med sitt varumärke. 

Kommunikationen �inside-in� och �inside-out� är viktig både för kunden och för 

medarbetarna då identifikationen med varumärket ska vara identiskt för båda parter. Enligt 

Thomson och Hecker befinner sig nämligen kunden och medarbetaren i samma köpsituation 

då det handlar om att köpa varumärket och företagets vision, mission och värderingar (2000 

s.52-56).  

Commitment

Understanding 

Medium/Low High

High 

Medium/Low 

Bystanders
 
! Vet vad de skall göra 

men det råder brist 
på engagemang för 
att uppfylla företagets 
mål 

Champions 
 

! Vet vad de behöver 
göra och känner sig 
engagerad i det som 
produceras 

 

Weak links
 

! Känner liten eller 
ingen förståelse samt 
saknar engagemang 

 

Loose cannons 
 
! Är engagerad i 

företagets mål men 
saknar nödvändig 
förståelse för att 
kunna leverera 

Figur: The Intellectual and emotional Buy-in matrix (Thomson/Hecker,s.52)
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3.3 Teoretisk Utgångspunkt 

3.3.1 Tongivande författare bakom begreppet ”living the brand” 

Uppkomsten av begreppet och fenomenet �living the brand� är komplicerat att härleda till en 

specifik författare eller händelse. Begreppet har använts med olika innebörder och i olika 

sammanhang, men har under 2000-talet definierats och utvecklats av några tongivande 

författare till ett mer beständigt begreppsområde. De två främsta författarna som kan kopplas 

till begreppet är Karl D. Speak (Brand Stewardship, 2000) och Nicholas Ind (Living the 

brand, 2001), som har försökt att reda ut vad begreppet innehåller och hur man eventuellt kan 

mäta effekten av att använda �living the brand� i en organisation. Vidare finns det ytterligare 

några författare som har berört vårt undersökningsområde, där bland annat Gotsi och Wilson 

(2001) samt Schultz (2003) har gett sina förklaringar och synvinklar åt begreppet �living the 

brand�. De nämnda författarnas resonemang kring �living the brand� kommer att presenteras 

nedan, detta för att tydliggöra begreppets innebörd och användbarhet för en organisation. 

 

3.3.2 Vad är ”Living the brand” 

�Living the brand� kan betyda olika saker beroende på sammanhang. För vissa organisationer 

innebär det att de anställda enbart köper eller använder dess produkter. Men det är inte alltid 

enkelt, då många företag ofta ser att deras anställda använder konkurrenters produkter. Detta 

är en stor problematik för företag som vill få de anställda att inse värdet av varumärket och 

vad det står för. Andra företag kan definiera �living the brand� som förmågan att kunna 

återberätta företagets motto, värderingar och vision, genom att exempelvis ge de anställda en 

företagsrapport, som skall etsa sig fast i de anställdas huvud (Schultz 2003, s.8). En annan 

definition som kan tydliggöra �living the brand� bättre är Speaks (2000, s.49) synsätt som 

utgår ifrån två organisatoriska kompetensområden. Det ena är marknadskommunikatörens sätt 

att hantera och styra effektiviteten i marknadskommunikationen, vilket Speak refererar till 

�keeping the brand�. Det andra är en organisations fokusering på att förena och motivera 

organisationens medarbetare genom att utveckla och anamma ett värderings- och tankesätt 

som stärker de värderingar som varumärket utger sig för att inneha. Detta är enligt Speak känt 

som �living the brand�. Enkelt uttryckt är �living the brand� något som engagerar en hel 

organisation i dess varumärkesbyggande process. Speak menar att det handlar om att lägga till 

en ny dimension till varumärkesbyggandet, där varumärkeslojaliteten skapas inifrån och ut. 
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Det viktigaste för organisationen är att skapa entusiaster av varumärket, eftersom dessa 

medarbetare är bäst på att upprätthålla varumärkets värden. En organisation som är engagerad 

och passionerad och som förstår vikten av varumärkets värden samt uppmuntrar beteenden 

som är överensstämmande med dessa, är en organisation som innehar �living the brand�.  

 

Schultz anser att �living the brand� är något som inte går att träna fram, utan att det är något 

som kommer inifrån organisationen. Han menar att det är en mystisk företeelse som ibland 

även går under namnet, företagskultur. En företagskultur är något som varje företag har, men 

som oftast inte uppmärksammas och uppmuntras. Istället är företagskulturen något som man 

ofta vill ändra på, vilket gör �living the brand� till en svår uppgift enligt Schultz (ibid, s.8). 

Vidare är �living the brand� inget som ledningen kan få de anställda utföra, utan det är något 

som de anställda måste vilja göra. Det är de anställdas tro på företaget, företagets sätt att leda, 

dess produkter och företagets framtidsvision, som avgör. Speak (2000, s.52) resonerar på ett 

liknande sätt och menar att essensen av �living the brand� är att företaget måste stärka och 

uppmuntra medarbetarna att agera till förmån för varumärket med passion och intensitet, där 

vikten av att inneha en �champion� är stor. Varumärkesstoltheten är nära relaterad till den 

personliga stoltheten, där ett aktivt deltagande i företaget även kan leda till 

självförverkligande, vilket gör att medarbetaren och individen känner sig ännu mer delaktig.  

 
Dessa utgångslägen syftar dock till att uppnå samma mål, vilka är att påminna de anställda om 

vilka de arbetar för, samt att konsumenterna på något sätt har ett samband med hur 

framgångsrikt företaget och dess anställda kan bli. Allt detta tillsammans är dessutom knutet 

till varumärket. (Schultz, 2003, s.8) 

 

3.3.3 ”Living the brand” – En strategi 

�Living the brand� (att leva med varumärket) utgår ifrån att organisationer bör stärka och 

uppmuntra sina anställda. För att man skall kunna implementera �living the brand� samt att få 

strategin att fungera på ett tillfredställande sätt, måste organisationen vara trovärdig. Vidare 

måste organisationen vara motiverad både internt och externt. Idag sägs det att 

organisationens identitet och dess anställda är den viktigaste publiken när man vill stärka 

företagets ställning. Det är de anställdas kunskaper som är företagets viktigaste tillgång när 

man vill bygga sitt varumärke (Gotsi, Wilson 2001, s.101). För att uppnå en hög grad av 
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�living the brand�, räcker det inte med att enbart ställa upp mål och förslag, utan 

organisationen måste bygga upp och skapa bakomliggande värden och mening för de uppsatta 

målen. Detta för att medarbetarna på ett genuint sätt ska kunna �leva med varumärket� varje 

dag på arbetsplatsen. Det är därför av stor vikt för organisationen att försöka få sina 

medarbetare att �leva med varumärket� för att på så sätt kunna dra nytta av de intellektuella 

resurser som medarbetarna innehar. Detta kan i sin tur leda till ett slags utlopp för 

medarbetarna att vara innovativa, där de kan skapa starka och långsiktiga relationer till 

kunden, allt på grund av att medarbetarna känner entusiasm och delaktighet i varumärket (Ind 

2001, s.1-2).  

 

Nicholas Ind menar att man kan uppnå en stor konkurrentfördel genom att få medarbetarna i 

en organisation att �leva med varumärket�. Men att bygga upp och realisera denna strategi är 

inte något som kan göras över en dag utan är en ständig process som är svår att genomföra 

praktiskt eftersom det inte går att tvinga människor att tänka på ett visst sätt, vilket innebär att 

strategin blir svår att kontrollera. Det kan därför behövas människor som praktiskt kan arbeta 

med företagskulturen och på så sätt få den att bli en del av organisationen. Detta kan resultera 

i en högre grad av involvering i skapandet av rationella och emotionella idéer som dessutom 

uppmuntrar de anställda att leverera företagets mål. Den enskilda individen i företaget har i 

och med detta fått en större betydelse i hur varumärket uppfattas och presenteras, samtidigt 

som betydelsen av att organisationen och medarbetarna bör inneha starka värderingar, ökar 

(ibid, s.1-2). 

 

3.3.4 Faktorer som bidrar till att skapa ”living the brand” 

Hur kan man skapa denna typ av kultur, entusiasm och stöd från de anställda? Schultz menar 

att en av de absolut viktigaste faktorerna är ledarskap. Om de anställda har en inspirerande 

ledare som tror på och lever för varumärket, är det mycket enklare för de anställda att göra 

detsamma. En annan faktor som spelar en avgörande roll i de anställdas önskan att leva för 

varumärket, är dess anseende och rykte. För medarbetarna kan det vara av stor vikt att man 

genomför affärer på ett riktigt och etiskt sätt. Avslutningsvis menar Schultz att tilliten och 

förtroendet för företaget har en avgörande betydelse för medarbetarna. �Living the brand� kan 

alltså byggas upp, men det är inte genom traditionell reklam eller genom kortsiktiga 

organisationsförändringar. �Living the brand� uppstår istället från djupgående värderingar, 
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som består i att organisationen är uppriktig och trovärdig, som bryr sig om sina anställda, 

samt har ett gott rykte. Men den främsta faktorn som är avgörande är att ledaren och dess 

ledarskapssätt tror på dessa ovanstående faktorer (Schultz 2003, s.9)  

 

För att ett företag skall kunna skapa en stark ställning krävs det att man förenar medarbetarnas 

sätt att agera med varumärkets värden, vilket i sin tur får dem att �leva med varumärket�. Att 

få medarbetarna att leva med varumärket (�living the brand�) är en svår uppgift, mycket 

svårare än att skapa en visuell bild av företaget. Människor är oberäkneliga och svåra att 

kontrollera då människor pratar och tycker både på gott och ont. För att få medarbetarna att 

leva med varumärket, krävs det att den interna kommunikationen och de aktiviteter man 

jobbar med är enade med de värden som varumärket står för. Att ständigt arbeta med den 

interna kommunikationen är viktigt. Precis som Ind och Schultz menar Gotsi och Wilson att 

man måste skapa en involverad personal och detta gör man genom att uppmuntra de anställda 

och ge dem feedback. En annan viktig faktor är att mellancheferna måste sätta upp goda 

exempel genom att vara förebilder för övrig personal. Genom att anställa rätt personer som 

man tror kan uppfylla varumärkets värden och passa in i organisationen istället för att anställa 

människor efter deras meriter, kan man vinna mycket (Gotsi, Wilson 2001, s.102-103). 

Ytterligare en faktor som beskrivs är den bild som medarbetarna förmedlar till personer runt 

om kring dem när de inte är i tjänst. Det är viktigt att medarbetarna talar väl om företaget med 

vänner och familj, då vi människor oftast har större tillit till en väns eller familjemedlems ord 

än en reklamkampanj (Gotsi, Wilson 2001, s.101). 

 

Utifrån Manto Gotsis och Allan Wilsons undersökningar, har man fastslagit vissa faktorer 

som är avgörande i upprätthållandet av ett företags position och rykte vid skapandet av �living 

the brand� i en organisation (Gotsi, Wilson 2001, s.103). 

 

! Medarbetarnas beteende skapar bilden av företaget utåt.  

! Medarbetarna måste vara insatta och förstå vad varumärket handlar om för att kunna 

�living the brand�  

! Den interna kommunikationen är avgörande, når kommunikationen inte fram så 

avspeglas det i deras beteende.  

! Företagets värden, vision och mål måste vara implementerade i medarbetarens dagliga 

arbete.  
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! Som företag måste man upprätthålla och arbeta med den interna kommunikationen 

kontinuerligt.  

 

Ytterligare ett inlägg vid skapandet av �living the brand� är ett jämförande som Speaks (2000, 

s.52) gör, där han i princip liknar ett �living the brand�- initiativ, vid ett initiativ där olika 

omorganiseringar skall göras i en organisation. Enkelt uttryckt menar han att ett nytt arbetssätt 

eller initiativ kräver en lansering och en inarbetningsperiod för att uppmärksamma 

medarbetarna på den nya idén eller konceptet. Han menar att man bör upprätta en slags 

�inlärningsfas� för att utveckla den grundstruktur, kompetens och belöningssystem som skall 

ligga till grund för att företaget skall kunna uppnå ett eftersträvansvärt beteende hos 

medarbetare. En avgörande faktor för att detta skall fungera är att ledningen och cheferna 

även �lever som de lär�, det vill säga att de föregår med ett gott exempel och visar 

medarbetarna hur man vill porträttera företaget. 

 

3.3.5 Mätbarheten hos ”living the brand” 

Det finns en viss skepsis angående varumärkets värden inuti företag. Att ha kännedom om 

vilka uppfattningar och känslor som finns knutna till varumärket bland de anställda kan vara 

en stor fördel, men dessa är inte alltid kända av företaget. Om ett företag har för avsikt att 

stärka eller behålla varumärkets ställning krävs det att hela företagets organisation strävar 

efter samma sak. Att få alla att sträva efter samma sak är svårt då man inom en organisation 

har att göra med människor med olika mål och värderingar. Ett sätt att närma sig de anställdas 

inre tankar är att låta göra undersökningar om uppfattningar och tankar kring företaget. Det 

finns enligt Ind (2001, s.165) ett flertal olika tillvägagångssätt att undersöka och mäta 

varumärkets värden både internt och externt. Ett relativt vanligt och enkelt sätt är att enligt 

Interbrands värderingsanalys, som värderar varumärkets värde genom att titta på årsrapporter, 

börsnoteringar och media, uppskattar värdet på varumärket. Denna värderingsanalys är enligt 

Ind (ibid) bara fokuserad på företagets externa värde. Det interna värdet är dock mer 

komplicerat att mäta då man har för avsikt att undersöka de anställdas involvering och 

engagemang för varumärket. En modell som enligt Ind (2001, s.169) kan mäta det interna 

värdet i varumärket är Intellectual Capital-modellen som bygger på insamlad data som bland 

annat är statistik från säljavdelningen och personalavdelningen där siffror om nöjda kunder 

och personal tas fram. Statistik om könsfördelning, kompetensnivå samt utbildning för 
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nyanställda är annan statistik som är intressant. Även denna modell anser Ind (ibid) ha brister 

då den bara presenterar ytliga fakta och inte mera djupgående känslor kring varumärket.  

 

För att undersöka varumärkets värde samt vilken påverkan den har på de anställda måste man 

undersöka vilken syn de anställda har på varumärket och vilka värden man tar till sig i det 

dagliga arbetet. Genom att fastställda dessa faktorer kan företaget bli uppmärksamma på 

eventuella brister eller se nya styrkor bland de anställda. Det effektivaste sättet att synliggöra 

mera djupa känslor kring varumärket är enligt Ind (2001, s.169) att göra kvantitativa 

undersökningar i form av enkätundersökningar. Den kvantitativa undersökningen lämpar sig 

bäst då den kvalitativa undersökningen inte har för vana att vara anonym. Att undersöka de 

anställdas uppfattningar och känslor kring varumärket kan sägas vara steg ett och steg två blir 

att genomföra liknande studier externt utanför företaget för att skapa sig en uppfattning om 

hur kunden upplever varumärket. Ind (2001, s.170) menar att man genom att genomföra 

undersökningar både internt och externt kan finna eventuella skillnader om hur kunden 

upplever varumärket jämfört med hur de anställda upplever varumärket. Dessa eventuella 

skillnader är viktiga att ta hänsyn till vid uppbyggnaden och stärkandet av �living the brand� i 

ett företag. 

 

En modell som Ind (2001, s.175) menar lämpar sig väl vid en intern undersökning är ROIT- 

testet (Rotterdam Organizational Identification Test). Testet bygger på analyser av de 

anställdas identifikation med organisationen. Uppkomsten av testet uppstod i samband med 

att man ville undersöka vilka personer som passade in i vilken organisationstyp. Frågor som 

ställs i testet bygger på hur väl man trivs med arbetet, hur företagets mål överensstämmer med 

den tillfrågades mål, vilka behov man har av bekräftelse för de insatser man gör och vad man 

får ut av sitt arbete. Den tillfrågade får gradera sin ståndpunkt på dessa påståenden genom en 

femgradig skala.  

 

Utifrån ett generellt perspektiv från tidigare studier visar detta test oftast att det är 

säljavdelningen som känner mest tillhörighet till organisationen och varumärket än övrig 

personal. En avgörande beståndsdel är att företag som har en god kommunikation ofta har en 

personal som känner större tillhörighet till organisationen. Det viktiga är enligt Ind (2001, 

s.178) inte vad man kommunicerar utan det viktiga är att man kommunicerar. Ytterligare en 

viktig beståndsdel som påvisats från tidigare tester är att de som deltagit i testet ofta 
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förespråkar en informell, öppen och ärlig kommunikation samt ett deltagande i 

beslutsprocesser. Dessutom är vikten av uppmuntran och visat intresse i deras arbete från 

ledningen av stor betydelse. Företag som är medvetna om vilka effekter och fördelar man kan 

dra nytta av genom att uppmärksamma och vårda den interna varumärkeskommunikation har 

mycket att vinna. Att varje år uppdatera och följa upp sin varumärkesrapport borde vara en 

given punkt på varje företags bord enligt Ind (ibid). 
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4 Företagspresentation 
 
 
Kapitlet företagspresentation ger en bakgrund till de studerade fallföretagen. Företagen som 
valts ut och representerar studiens fallföretag är Myrorna och J.Lindeberg. Kapitlet tar upp 
företagens historia och utveckling fram till idag. 
 
 

4.1 Myrorna  

Myrorna har en lång historia som började redan 1896 då Frälsningsarmén och Myrorna slog 

ihop sina verksamheter. Den första butiken startades upp 1899. Under 1970- talets breddades 

verksamheten till Sveriges största städer där överskottet gick till socialt arbete inom den 

lokala stadsdelen. Under 1970-talets slut skedde en verksamhetsförändring då den lokala 

verksamheten blev gemensamt och nationellt driven med insamlingar vars överskott 

fördelades över hela landet. Frälsningsarmén äger Myrorna vars vinst går till det sociala 

arbetet i Sverige. Gåvorna som kommer till Myrorna sorteras och värderas av kunnig personal 

på någon av Myrornas sorteringsstationer, som återfinns i bland annat Tungelsta, Stockholm, 

Norrköping, Göteborg och Malmö. Sedan 1994 har Myrornas export mer än fördubblats och i 

år räknar de med att exportera ca 5000 ton till stora delar av världen. Myrornas utländska 

marknad är för närvarande Irak, Tunisien och Östeuropa. På sikt har Myrorna planer på att 

etablera kontakter med länder i Mellanöstern, Asien och Sydamerika. Idag drivs Myrorna som 

ett kommersiellt företag vars syfte är att skapa vinster som kan gå till socialt arbete. Myrorna 

vill också vara ledande inom återvinningsbranschen samt vara konkurrenter till företag inom 

inredning och mode utanför second hand-handeln. I Myrornas uppdrag som sociala 

ansvarstagare vill man genom aktiva återanvändningsinsatser och samarbeten med parter som 

arbetar med sysselsättning och rehabilitering generera ett överskott till Frälsningsarméns 

verksamhet. (www.myrorna.se, intervju Lars Beijer). 

4.2 J.Lindeberg  

J.Lindeberg grundades i Stockholm 1996 av Johan Lindeberg. Samma år etablerades företaget 

i New York i och med att man tidigt hade skapat en ambassadör för varumärket med hjälp av 

golfspelaren Jesper Parnevik. Grundtanken var att förverkliga Johan Lindebergs idé om att 

kombinera modevärlden med golf- och skidvärlden. Johan Lindeberg är delägare i företaget 
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som gick med kraftig förlust de sju första åren och överlevde tack vare kapitalstarka och 

tålmodiga aktieägare som solidariskt deltog i nyemissioner. År 2003 gick företaget med vinst 

för första gången. Sedan dess har varumärket vuxit och breddat sin verksamhet som idag 

inrymmer fyra olika klädlinjer; J.Lindeberg concept, Progressive Tailoring, J.Lindeberg 

denim samt Future Sports. Johan Lindebergs vision med J.Lindeberg är genom att föra 

samman duktiga och innovativa medarbetare skapa ett revolutionerande varumärke för 

medvetna människor som ingen gjort förut (www.jlindeberg.com, intervju Elena Ghatan). 
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5 Empiri 
 
 
I kapitlet empiri kommer de data som samlats in genom intervjuer och enkäter att 
presenteras. Intervjuerna och enkäterna finns presenterade i sin helhet i bilagor.  
 
 

5.1 Empirisk bakgrund 

I uppsatsens inledning beskriver författarna de aspekter som Nicholas Ind anser vara av stor 

vikt när ett företag skall införa �living the brand� i organisationen. De aspekter som anses 

vara av störst vikt är företagets personlighet, kultur, filosofi, värderingar och mission. Utifrån 

dessa aspekter har författarna valt att dela upp det empiriska materialet utifrån ett antal 

faktorer som kan kopplas till de begrepp som Nicholas Ind anger som tongivande i skapandet 

av �living the brand�. De faktorer som författarna ansett som viktiga i detta sammanhang är 

företagets varumärke, personalkultur, karriärmöjligheter, företagskultur och motivation. 

Denna uppdelning av det empiriska materialet har även ytterligare betydelse då de går att 

koppla dessa begrepp till variabler som gör �living the brand� mätbart. De mätbara 

variablerna har tidigare presenterats i teoriavsnittet. Nicholas Ind redovisar i sin litteratur ett 

antal tillvägagångssätt för att mäta graden av �living the brand� i ett företag. Ett möjligt 

mätbart tillvägagångssätt är RIOT-perspektivet som mäter de anställdas uppfattningar, 

förhållningssätt och tillhörighet till företaget. Dessutom mäts de anställdas kunskap om 

varumärket, företagets mål samt personliga målsättningar. Genom att de anställda ger svar på 

frågor rörande dessa områden på en femgradig skala kan man utläsa om det finns en grad av 

�living the brand� i organisationen.   

5.2 Intervju med Elena Ghatan  

Elena Ghatan arbetar som PR-chef på J.Lindeberg men är även ansvarig för allt 

marknadsföringsarbete. Intervjun ägde rum den 1 november på J.Lindebergs huvudkontor på 

Igeldammsgatan i Stockholm. 
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5.2.1 J.Lindeberg som varumärke 

J.Lindeberg är ett klädmärke som alla kan bära. Varumärket är skapat utifrån att vem som 

helst ska kunna bära det. Målgruppen är alltifrån en 10-årig lillebror, en mamma eller en 

morfar, som alla ska kunna hitta något till dem själva. J.Lindeberg har utvecklat flera 

kollektioner där det finns något som passar för alla. Johan Lindeberg startade J.Lindeberg för 

att han ville skapa något utifrån sig själv och sin person, han var intresserad av golf och ville 

göra något nytt och inspirerande. En nyhet inom golfvärlden som J.Lindeberg bidrog till var 

de rosa golfbyxorna som chockade en hel sportkultur. J.Lindeberg har sedan dess förknippats 

med starka neonfärger, men idag jobbar de lite mer annorlunda. Idag finns det flera 

avdelningar som arbetar med olika typer av kollektioner, till exempel tayloring, golf, denim 

och nu senast ski.  

 

J.Lindebergs identitet kan beskrivas utifrån tre ord; passionerat, kreativt och innovativt. 

Varumärket bygger till stor del på Johan Lindeberg och det är kring honom allt är uppbyggt. 

Medarbetarna anser att Johan Lindeberg är den som inspirerar och utvecklar varumärket hela 

tiden eftersom det är hans livsstil som varumärket bygger på. Allt som han gör, tycker och 

tänker förmedlar han till personalen och det är så J.Lindeberg laddar sitt varumärke. Johan 

Lindeberg får idéer till kollektionerna genom de influenser han får genom att resa och genom 

den musik han lyssnar på. J.Lindeberg har också många samarbeten med människor vid olika 

kampanjer och det är personer som han vill skall förknippas med varumärket, personer som 

Johan Lindeberg delar intressen och värderingar med. J.Lindeberg har idag samarbeten med 

bland annat Jesper Parnevik som är golfare, Jon Olsson som är skidåkare och Dave Gahan 

som är musiker från Depeche Mode. Dessa personer valdes ut eftersom Johan Lindeberg 

ansåg att de var sköna killar som han gärna ville skulle förknippas med varumärket. 

5.2.2 Filosofi och värderingar inom J.Lindeberg 

Johan Lindebergs värderingar och filosofi är väldigt tydliga och rättframma och alla idéer 

kommer i det stora hela från honom själv eftersom han vill vara involverad och insatt i och 

med att det är han som är skaparen. Det uppstår inga direkta konflikter eftersom Johan 

Lindeberg är väldigt lyhörd mot sina anställda och uppskattar allas synpunkter och åsikter, 

som han ibland tar till sig men ibland gör på sitt sätt. Det är fortfarande Johan Lindeberg som 

har det övergripande ansvaret och det är han som bestämmer i slutändan. Men han gillar att 

lyssna på vad alla tycker och tänker och personalen kan ge honom inspiration och idéer också.  
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5.2.3 Personalkulturen på J.Lindeberg 

På kontoret är de flesta oftast instängda på sina rum eftersom de har oerhört mycket att göra, 

men organisationen har regelbundna möten där alla medarbetare kan informera varandra samt 

ge varandra feedback. Eftersom alla medarbetare på J.Lindeberg är passionerade för 

varumärket  blir det en relativt informell stämning på kontoret och det har hänt att personalen 

har suttit och grinat tillsammans på möten för att allt inte gick som alla ville. Genom att man 

ibland har �after-work� tillsammans och att personalen medverkar i olika events umgås man 

mer på det sociala planet och det skapar en ganska tight grupp. På J.Lindeberg finns det en 

stark personalkultur eftersom alla är passionerade och brinner för varumärket. Alla 

medarbetare vill att J.Lindeberg skall bli framgångsrikt och det är förklaringen till att det är en 

tight och stor gemenskap på J.Lindeberg. 

 

En förutsättning för att kunna arbeta på J.Lindeberg är att man är stresstålig, för det är inget 

�nio- till fem-jobb�. Man måste ständigt vara beredd på att arbeta hårt eftersom det är en tuff 

bransch som är i ständig rörelse. Medarbetarnas drivkraft på J.Lindeberg är Johan Lindeberg, 

han är en inspiratör och mentor och hans drivkraft får med sig alla, menar Elena Ghatan. 

Ytterligare drivkrafter är den passion som finns för varumärket vilket är en drivkraft i sig samt 

att man vill prestera det bästa för varumärket eftersom Johan Lindeberg är omtyckt av alla och 

allt han står för och gör. J.Lindeberg har enligt Elena Ghatan  blivit en hjärtesak för henne på 

grund av den känsla hon får av att jobba på J.Lindeberg. Drivkraften är således inte lönen och 

om ett jobberbjudande skulle dubbla lönen kanske det finns de som skulle ta jobbet på en 

gång, men för Elena Ghatan betyder J.Lindeberg �mycket hjärta och lite ficka�. 

5.2.4 Karriärmöjligheter på J.Lindeberg 

Det finns ganska fasta yrkespositioner, alla vet sin position på J.Lindeberg och det finns 

egentligen ingen konkurrens eftersom alla i princip är handplockade till varje befattning. 

Johan Lindeberg anställer medarbetare utifrån hur bra han klickar och trivs med dem. Därför 

har de flesta arbetat på J.Lindeberg ganska länge. Elena Ghatan har arbetat på J.Lindeberg i 

över fyra år. Elena Ghatan är inte utbildad inom marknadsföring utan har studerat mode, men 

eftersom hon hade ett så stort och brett kontaktnät ansåg Johan Lindeberg att hon satt på helt 

fel position och gjorde henne till PR- och marknadsansvarig istället. Johan Lindeberg har 

enligt Elena Ghatan en bra känsla för att placera in de anställda efter deras kunskaper och vad 

de är bäst på. 
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5.2.5 Företagskulturen på J.Lindeberg 

Som medarbetare på J.Lindeberg känner man en stor tillhörighet till organisationen. Som 

organisation vill J.Lindeberg inte jämföra sig med några andra konkurrenter eftersom alla 

inblandade tycker att J.Lindeberg står för något eget och speciellt. Men en liknelse kan dras 

till Acne och grundaren Johnny Johansson. Johnny Johansson och Johan Lindeberg har 

arbetat tillsammans på Diesel och de har båda gått sina egna vägar och skapat framgångsrika 

klädmärken. Johan Lindebergs drivkraft har enligt Elena Ghatan smittat av sig på folk 

runtomkring honom. J.Lindeberg har gått spikrakt uppåt och blivit stora i USA. Människor 

utifrån har ofta ansett och trott att J.Lindeberg startade upp som ett svenskt märke från början, 

men det är egentligen en felaktig bild. Jesper Parnevik visade upp och introducerade 

J.Lindeberg på golftouren i USA, J.Lindeberg blev snabbt ett internationellt varumärke 

genom Jesper Parnevik. Johan Lindeberg är svensk och kontoret startade upp i Sverige men 

mycket mer gemensamt har man inte med Sverige. Allt är utarbetat utifrån Johan Lindebergs 

livsstil och inte att han är svensk. J.Lindeberg växer snabbt just nu och planer på expansion 

finns och pågår vill hela tiden. J.Lindeberg samarbetade med Juliette Lewis och hennes 

nystartade band The Licks, detta samarbete genererade mycket press och J.Lindeberg fick 

synas mycket. Dessa typer av samarbeten är viktiga för J.Lindeberg då det gäller att få kända 

personer som syns mycket, att bära kläderna. Johan Lindeberg väljer ut coola personer som 

kan agera ambassadörer för J.Lindeberg. Johan Lindeberg vill inte gå den traditionella vägen 

utan vill vara nytänkande och hitta andra vägar som ingen annan går. 

 

5.2.6 Motivation på J.Lindeberg 

Johan Lindeberg är en motivator, även fast han inte är på kontoret räcker det med ett 

telefonsamtal från honom för att få hela kontoret att börjar snurra och medarbetarna att bli 

aktiva. Ofta när han ringer har han varit ute och fått massa ny inspiration och idéer som han 

vill berätta om, vilket gör att inspirationen smittar av sig på alla medarbetare, säger Elena 

Ghatan. Johan Lindeberg höjer medarbetarna med sin inspiration vilket gör alla motiverade. 

J.Lindeberg har fått en ny storägare men för de anställda är det fortfarande Johan Lindeberg 

som är chefen och det är han som alla arbetar för. Andra faktorer som är motivationshöjande 

på J.Lindeberg är att se människor bära J.Lindebergs kläder. J.Lindeberg har idag samarbeten 

med många olika typer av företag och personer, och detta gör att varumärket utvecklas 

samtidigt som medarbetarna utvecklas och kan bidra till någonting större.  
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5.3 Intervju med Lars Beijer 

Lars Beijer arbetar som marknadschef för Myrorna men är också delaktig i projekt inom 

Frälsningsarmén. Intervjun ägde rum den 9 november på Myrornas huvudkontor på 

Stensätravägen i Skärholmen. 

5.3.1 Myrorna som varumärke 

Myrornas varumärke bygger på att företaget erbjuder unika produkter som inte går att hitta 

någon annanstans och samtidigt ta ett socialt och ett miljöansvar i samhället, detta är vad 

Myrorna vill att varumärket skall stå för. Varumärket är mer känt idag än tidigare för att man 

kan hitta intressanta och roliga saker i butikerna. Inom Myrorna finns det en förhoppning om 

att kunderna skall förknippa varumärket med den goda sociala insats som Myrorna gör genom 

att man är kopplade till Frälsningsarméns sociala arbete. Det som Myrorna är kända för, enligt 

Lars Beijer, är att de tar ett socialt ansvar men också ett miljöansvar samtidigt som de vill 

erbjuda människor unika och personliga produkter.  

 

Myrorna är ett komplext företag och det finns många positiva saker som Myrorna vill säga 

som ligger laddat i varumärket. Enligt Lars Beijer finns det olika viktiga aspekter att ta 

hänsyn till, där exempelvis produkterna är personligt unika, att man kan förstärka sin 

personlighet genom att bära kläder från Myrorna samt att det finns mångfald hos Myrorna och 

hos kunderna, vilket är ett attribut. Myrorna skulle vilja bli mer tydliga med att de tillhör 

Frälsningsarmén, men det finns en problematik inblandad i detta då man kanske skulle tappa 

den ställning man har idag. Om Frälsningsarmén blir för mycket närvarande, kan den image 

som Myrorna har idag ta skada, eftersom deras värderingar är lite gammalmodiga. Myrorna 

vill förändras hela tiden, vara nyskapande och leda utvecklingen för second hand. Detta 

tankesätt är lite nytt från Myrornas sida. Förr i tiden marknadsförde sig Myrorna som billiga, 

idag talar man inte om priset utan om det unika och personliga. Myrornas kunder är väldigt 

svåra att beskriva eftersom det idag kan vara alla som kan hitta något att köpa hos Myrorna i 

och med att produkterna är så unika och inte går att hitta i någon annan butik. Men kunden 

idag är förmodligen lite mer mode- och inredningsintresserad och vill vara unik eftersom 

samhället idag bygger mycket på individualitet.  
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5.3.2 Filosofi och värderingar inom Myrorna 

Inom Myrorna ser man sig som en hjälporganisation men som drivs i ett kommersiellt syfte, 

för att kunna bidra så mycket som möjligt till det sociala arbetet. Myrorna tar ett socialt 

ansvar också genom att man låter människor arbetsträna. Vidare går pengarna till 

Frälsningsarmén som hjälper människor som har det svårt. Myrorna har i grund och botten 

Frälsningsarméns värderingar och filosofi men vill ständigt förändras och vara nyskapande. 

Sedan ett antal år tillbaka har Myrorna förändrats en hel del. Lars Beijer menar att Myrorna 

har ett personligt sortiment och att de jobbar med att ta fram varor som inte finns i andra 

butiker. Han säger även att han tror att alla som arbetar på Myrorna är lite stolta över att det 

skett en förändring då man nu anses som lite trendigare jämfört med tidigare samtidigt som de 

är stolta över att överskottet går till välgörenhet. Lars Beijer upplever att Myrorna blivit mer 

populära och detta beror enligt honom på att man jobbar mindre med priser och istället trycker 

på det unika. Myrorna syns även mer i media och har fått mycket PR.  

 

När det gäller filosofi och värderingar inom Myrorna finns det ingen direkt konflikt då man 

vet var gränserna går, konflikter kan uppkomma från Frälsningsarmén som har delade 

uppfattningar om hur Myrorna skall porträtteras utåt och hur man skall göra reklam. 

Frälsningsarmén skall enligt Lars Beijer egentligen inte ha något att säga till om, men 

Myrornas VD har samma värderingar som Frälsningsarmén och på så sätt har de ett litet 

inflytande på Myrorna.  

5.3.3 Personalkulturen på Myrorna 

Myrorna har små ekonomiska möjligheter och har inte tillräckliga resurser att lägga pengar på 

till exempel kick-offs, men de har en årlig konferens där man lägger upp mål inför kommande 

år. Myrorna försöker att jobba med butikscheferna samt att få folket på golvet att känna en 

gemenskap. Idag jobbar man med tvärgrupper och Myrornas organisation har ändrats till att 

vara processorienterad och kapat ett led i organisationen i hierarkin. Förut fanns det flera 

chefer för olika funktioner som inte finns idag. För att arbeta på Myrorna måste man 

sympatisera med Frälsningsarméns värderingar och det är viktigt, men de personer som 

rekryteras till Myrornas butiker idag är numera klädfantaster och inredningsintresserade och 

detta är något som skiljer sig från förr då Myrorna anställde vem som helst.  
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Myrorna har minskat sin personal på 8 år med cirka 100 personer, från att vara över 400 är 

man nu 325 anställda. Myrorna lade ner 13 butiker och några sorteringsstationer och man är 

idag mycket mer slimmade. Trots att man lade ner 13 butiker har man en ökad försäljning och 

förklaringen till detta är att Myrorna blivit mycket mer effektiva. Idag arbetar Myrorna 

mycket med projektgrupper där det granskas vad som skall göras idag och i framtiden, detta 

skapar en större delaktighet i företaget. För 10 år sen var det VD och den administrativa 

chefen som bestämde allt och gav direktiv.  

 

Myrorna är en rikstäckande organisation med små arbetsplatser och på dessa arbetsplatser 

finns det en jättebra gemenskap enligt Lars Beijer. Åldersstrukturen på Myrorna är väldigt 

blandad då det finns många personer som är i arbetsmarknadsåtgärder och det har även blivit 

fler ungdomar som arbetar på Myrorna idag.  

5.3.4 Karriärmöjligheter på Myrorna 

Idag bör man ha ett socialt engagemang för att arbeta på Myrorna, men det är inte ett måste. I 

butikerna har Myrorna börjat anställa medarbetare som har ett genuint intresse och kunskap 

för mode och inredning, så var inte fallet förut. Förr anställde Myrorna folk som hade svårt att 

få anställning någon annanstans, men idag har det ändrats en aning. Dock finns inte den 

bredden av kompetens som man skulle önska. Exempelvis finns det ingen att prata 

marknadsföring med, menar Lars Beijer. Men alla på företaget är relativt bra på sitt område. 

Det som varit en stimulans på Myrorna för Lars Beijer är den utveckling som skett nu när 

Myrorna börjat samarbeta med folk från modebranschen. Lars Beijer är stolt över de resultat 

han bidragit med till Myrorna och han tycker att det skulle vara intressant att se vad resultatet 

hade blivit på ett större företag som hade haft samma problem som Myrorna. 

5.3.5 Företagskulturen på Myrorna 

Det är naturligt att man som representant för Myrorna identifierar mig med organisationen 

och det Myrorna gör. Vidare är även resultatet något som Myrorna identifierar sig med och 

vad resultatet skall användas till. Att försöka få så mycket pengar som möjligt till det sociala 

arbetet är en av Myrornas största drivkrafter. 

 

När det gäller konkurrenter så är andra klädbutiker och inredningsbutiker de som Myrorna 

konkurrerar med. Några som har samma övergripande mål som Myrorna är Stockholms 
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Stadsmission. Det som är gemensamt mellan dessa är att båda har unika produkter med 

hjälpsam personal som brinner för det de gör och som dessutom har som mål att skapa 

resurser för socialt arbete. De bedriver samma typ av verksamhet som Myrorna, men de är 

mycket tydligare i och med deras varumärkesnamn. Stockholms stadsmission är helt klart en 

tuff konkurrent enligt Lars Beijer. 

 

Lars Beijer menar att det skett en kulturförändring på Myrorna då personalen idag skall brinna 

för kläder, färg och form och de på sorteringen skall jubla när de hittar guldklimpar. Kulturen 

har även ändrats genom att man idag känner att besluten ligger närmre och att man känner sig 

mer delaktig. Myrorna har en femårsplan om hur kulturen och företagsidentiteten ständigt 

skall förbättras. 

5.3.6 Motivation på Myrorna 

Den motivation som driver Lars Beijer, är att lyfta fram vad Myrorna står för så att folk vet 

vad Myrorna är för något, men även att Myrorna har personliga produkter och att det blir mer 

accepterat att handla second hand. Lars Beijer menar även att motivationen framkommer ur 

arbetet med att kommunicera unika produktfördelar samtidigt som man han vill föra fram att 

Myrorna ger pengar till socialt arbete. Myrorna har begränsade resurser men i Lars Beijers 

arbetsuppgifter ingår dessutom att föra fram intern information om Myrornas företagskultur 

samt kommunicera denna ut till organisationen. Myrornas kontor är inte överbemannade och 

Myrorna försöker därför göra alla åtgärder så kostnadseffektiva som möjligt och samtidigt 

även få ut så mycket som möjligt av Myrornas utåtriktade aktiviteter i media och PR samt av 

deras nätverk. Drivkraften för Lars Beijer är att försöka att skapa något stort med små medel, 

vilket Myrorna ändå har. De anställda på Myrorna har marknadsmässiga löner och ledningen 

har under den marknadsmässiga lönenivån.  

 

Det viktiga för Lars Beijer är att jobba med de långsiktiga frågorna och att kunden uppfattar 

Myrorna för det de står för och blir nöjda med det som Myrorna gör. Resultatet av detta blir 

en form av motivation. Lars Beijers arbetsinsats skall leda till att folk blir medvetna om vad 

Myrorna gör och vad de står för. Myrorna hade som mål för tio år sen att ta över 

ungdomsgruppen från second-handföretaget UFF och det lyckades man med och det är 

tillfredställande enligt Lars Beijer.  
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Myrornas VD ser till att alla fungerar och gör sitt jobb, han har det yttersta ansvaret för 

Myrorna och ser till att gåvor kommer in eftersom det är avgörande för Myrornas verksamhet. 

VD måste jobba med logistiken och se till att det finns tillräckligt med uppsamlingsplatser. 

Mellan VD:n och personalen förs en öppen dialog och varje år görs en marknadsplan. Enligt 

Lars Beijer gör ledningen inte speciellt mycket för att höja motivationen utan motivationen 

och stimulans ligger i arbetsuppgifterna med att försöka sprida Myrornas budskap och att få 

media att uppmärksamma deras arbete. 

5.4 Enkätundersökning J.Lindeberg 

En enkätundersökning genomfördes med representanter från J.Lindeberg. Enkäterna 

utarbetades utifrån den intervjumall som skapades för den personliga intervjun, detta för att 

delvis kunna jämföra de svar som enkäterna och intervjuerna gav. Enkäten delades ut till nio 

medarbetare med varierande arbetsuppgifter på J.Lindeberg, och samtliga svarade. Enkäter 

delades även ut till butikspersonal på två stycken J.Lindeberg-butiker i Stockholm, varav en 

butik svarade där en butiksanställd samt butikschefen deltog i enkätundersökningen. Totalt 

ingår 11 personer i enkätundersökningen. Hela enkätformuläret finns som bilaga. 

5.4.1 J.Lindeberg som varumärke 

I frågan om personalen känner sig delaktiga i hur varumärket utvecklas blev resultatet relativt 

utspritt. Respondenterna från butiken svarade varken eller och håller delvis med. Elena 

Ghatan talade i intervjun om att varumärket till stor del bygger på Johans personlighet och 

livsstil och att det är Johan som inspirerar och utvecklar varumärket hela tiden. 

Respondenterna som svarade på enkäten bestod av personer med olika arbetsuppgifter som 

delvis inte känner sig delaktiga i varumärkesutvecklandet, vilket kan vara en orsak till det 

presenterade resultatet. Resultatet på frågan om man visste vilken vision företaget hade, 

svarade alla respondenterna inklusive butikspersonalen väldigt samstämmigt, där de visste 

vilken vision företaget har. Elena Ghatan beskrev identiteten på J.Lindeberg med ord som 

passionerat, kreativt och innovativt. På denna fråga bör det poängteras att det blev ett stort 

bortfall där bara hälften svarade och bland butikspersonalen uteblev svaren helt. 

Medarbetarnas ord gällande J.Lindebergs identitet var bland annat �21st centry� och 

�Lifestyle�. 
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 1 2 3 4 5 
 Håller inte Håller delvis Varken  Håller delvis Håller med
 med inte med eller  med helt 
Jag är delaktig i hur varumärket utvecklas 3 0 3 3 2 
      
Jag vet vilken vision företaget har 0 0 3 6 2 
      
Beskriv företagets identitet med tre ord:      

 

3

3

2

2

5

21st Centry

Lifestyle

Rock N`Roll

High fashion

Annat

 

5.4.2 Filosofi och värderingar inom J.Lindeberg 

På frågan om kunden har samma värderingar och livsstil som den tillfrågade, svarade 

majoriteten varken eller, (och på denna fråga blev det två bortfall). Denna fråga kan vara svår 

att svara på då det i intervjun framgick att kunden för J.Lindeberg kan vara vem som helst. 

Man tyckte dock i större utsträckning att deras livsstil passade in på J.Lindeberg och 

respondenterna från butiken svarade varken eller och håller med helt. Anledningen till detta 

kan bero på att det är Johan Lindeberg själv som anställer efter hans kriterier. På frågan om 

man visste vilka värderingar företaget hade, blev det övervägandet svaret att man håller med 

delvis. I intervjun med Elena Ghatan, berättade hon att Johan Lindebergs värderingar och 

filosofi var väldigt tydliga och rättframma, men att han ändå är väldigt lyhörd mot de 

anställda och uppskattar deras synpunkter och åsikter. På frågan om vilket påstående som 

passar in bäst på J.Lindeberg blev svaret Rock`N Roll, vilket används flitigt inom J.Lindeberg 

då Johan ser sig själv som �sångare� och hans medarbetare som �sitt rockband�.  

 

 

 1 2 3 4 5 
 Håller inte Håller delvis Varken  Håller delvis Håller med
 med inte med eller  med helt 
J.Lindebergs kunder har samma  0 1 6 2 0 
värderingar och livsstil som jag           
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Jag arbetar på J.Lindeberg eftersom det  0 1 5 4 1 
överensstämmer med min livsstil           
      
Jag vet vilka värderingar företaget har 0 1 1 7 2 
      
Vilket påstående anser du passar bäst in           
på J.Lindeberg:           

 

0

3

2

6

Revlutionerande

Trendsättare

High fashion

Rock N´Roll

 
 

5.4.3 Personalkulturen på J.Lindeberg 

På frågan om det är en formell stämning på J.Lindeberg svarade nästan alla respondenter att 

man inte håller med om detta påstående. Enligt Elena Ghatan är man passionerade och brinner 

för varumärket och det skapar en tight grupp, vilket visar sig på frågan om det finns en stor 

gemenskap mellan de anställda där respondenterna övervägande svarade att så är fallet. På 

frågan om man är delaktig i utvecklingen på J.Lindeberg, svarade respondenterna mest 

frekvent att de delvis håller med.  

 

 

 1 2 3 4 5 
 Håller inte Håller delvis Varken  Håller delvis Håller med
 med inte med eller  med helt 
Det är en formell stämning på arbetsplatsen 9 0 1 0 0 
      
Det är stor gemenskap mellan de  0 1 1 6 3 
anställda           
      
Jag är delaktig i företagets utveckling 1 1 1 5 3 
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5.4.4 Karriärmöjligheter på J.Lindeberg 

På frågan om det fanns möjligheter att �klättra i organisationen�, svarade majoriteten varken 

eller, vilket även respondenterna från butiken svarade. I intervjun med Elena Ghatan, beskrev 

hon karriärmöjligheterna som ganska små i företaget då det fanns ganska fasta positioner, där 

alla visste sin position och där konkurrensen om positioner egentligen var obefintlig eftersom 

de var handplockade av Johan Lindeberg. På frågan om det finns tydliga mål att arbeta mot, 

svarade man varken eller samt håller delvis med. Som nämnts innan, har respondenterna olika 

befattningar inom organisationen där en del har tjänster som är kreativa, medan en 

ekonomitjänst innebär mer rutin och fasta mål. På frågan om hur länge man arbetat på 

J.Lindeberg är noll till två år det mest frekventa svaret.  

 

 1 2 3 4 5 
 Håller inte Håller delvis Varken  Håller delvis Håller med
 med inte med eller  med helt 
Jag har möjlighet att �klättra högre upp� 0 1 6 2 2 
i organisationen           
        
Det finns tydliga mål att arbeta mot 0 2 3 5 1 
i företaget           
      
Hur länge har du arbetat på J.Lindeberg:           

 

 

5

4

2

0

0-2 År 

2-4 År 

4-6 År 

6-8 År 

 

 

5.4.5 Företagskulturen på J.Lindeberg 

Som organisation känner man en stor tillhörighet. J.Lindeberg vill inte jämföra sig med några 

andra eftersom de tycker att de har något eget och speciellt, säger Elena Ghatan. Detta håller 

även respondenterna med om. Respondenterna var även eniga i att man bidrar till hur 
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företaget porträtteras utåt samt att man är en representant för J.Lindeberg dygnet runt. På 

frågan om det finns en stark företagskultur, svarade man olika, (lika många svar hamnade på 

varken eller och håller delvis med) men genom att respondenterna från butiken svarade att 

man delvis håller med om att det finns en stark företagskultur så blev detta svar det mest 

frekventa. Frågan i sig kan vara svår att svara på då man som medarbetare i ett företag kan ha 

problem med att karaktärisera sin egen företagskultur, vilket vi även märkte i intervjun. 

 

 1 2 3 4 5 
 Håller inte Håller delvis Varken  Håller delvis Håller med
 med inte med eller  med helt 
Jag bidrar till hur företaget porträtteras utåt 1 0 2 4 4 
      
Det finns en stark företagskultur i  0 1 3 5 2 
organisationen 
      
Jag är en representant för J.Lindeberg 2 1 1 4 3 
dygnet runt           

 

5.4.6 Motivation på J.Lindeberg 

Under intervjun med Elena Ghatan, beskriver hon att det är Johan som är motivator, även fast 

han kanske inte är på kontoret. Ett telefonsamtal från honom kan göra att hela kontoret börjar 

snurra och alla blir väldigt aktiva. På frågan om medarbetarna är en avgörande faktor till att 

man jobbar på J.Lindeberg är svaren delade, respondenterna svarade både håller delvis inte 

med och håller med helt. Respondenterna från butik svarade att man delvis inte håller med. På 

frågan om lönen är anledningen till att man jobbar på J.Lindeberg, svarar respondenterna mest 

frekvent, håller delvis inte med. Elena Ghatan svarade att lönen inte är av så stor betydelse, 

utan det präglas istället av �mycket hjärta och liten ficka�. 

 

 1 2 3 4 5 
 Håller inte Håller delvis Varken  Håller delvis Håller med
 med inte med eller  med helt 
Lönen är anledningen till att jag jobbar 1 4 3 3 0 
på företaget           
      
Medarbetarna är en avgörande faktor till  0 4 1 1 5 
att jag jobbar i företaget           
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5.5 Enkätundersökning Myrorna 

En enkätundersökning genomfördes med representanter från Myrorna. Enkäterna utarbetades 

utifrån den intervjumall som skapades för den personliga intervjun, detta för att delvis kunna 

jämföra de svar som enkäterna och intervjuerna gav. Enkäten delades ut till 14 medarbetare 

med varierande arbetsuppgifter på Myrorna huvudkontor, och samtliga svarade. Enkäten 

delades även ut till två stycken Myrorna-butiker i Stockholm, varav av en butik och två 

stycken ur butikspersonal samt butikschefen deltog i enkätundersökningen. Totalt ingår 17 

personer i enkätundersökningen. Hela enkätformuläret finns som bilaga. 

5.5.1 Myrorna som varumärke 

Myrornas vision enligt Lars Beijer är att man genom återvinning tar ett miljöansvar, genom 

att ge överskottet till Frälsningsarmén samt tar ett socialt ansvar och erbjuder unika produkter. 

Myrornas vision var något som alla respondenterna inklusive butikspersonalen var eniga om 

att de visste vad den var. På frågan om man var delaktig i hur varumärket utvecklas svarade 

majoriteten att man var delaktig, detta gäller även respondenterna från butiken som svarade 

att man håller helt med om att man är delaktiga i hur varumärket utvecklas. Lars Beijer 

beskrev Myrornas identitet med ord som socialt ansvar, miljöansvar och unika produkter. 

Respondenterna svarade att återvinning, mångfald och hjälpverksamhet var det man 

identifierade Myrorna med. 

 1 2 3 4 5 
 Håller inte  Håller delvis  Varken  Håller delvis Håller med 
 med inte med eller  med helt 
Jag är delaktig i hur varumärket utvecklas 4 2 2 3 6 
      
Jag vet vilken vision företaget har 0 1 2 4 10 
      
Beskriv företagets identitet med tre ord:           
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5.5.2 Filosofi och värderingar inom Myrorna 

Myrorna delar Frälsningsarméns värderingar och filosofi men man har på senare tid gått ifrån 

dem lite eftersom man vill förändras och vara nyskapande enligt Lars Beijer. Respondenterna 

svarade att man håller med helt på frågan om man vet vilka värderingar Myrorna har. På 

frågan om kunden har samma värderingar och livsstil som respondenten svarar man att man 

delvis inte håller med. Lars Beijer säger i intervjun att kunderna idag är mer kläd- och 

inredningsintresserade än förr. Tidigare handlade kunderna för att det var billigt och gick till 

en god sak. Respondenterna svarade varken eller på frågan om man arbetade på Myrorna 

eftersom det överensstämmer med deras livsstil medan respondenterna från butiken svarade 

att man delvis håller med. På frågan om vilket påstående som stämmer in bäst på Myrorna, 

svarade en överväldigande majoritet att man var samhällsansvarstagare och butikspersonalen 

svarade att man var värderingstrogna och ett retroalternativ. 

 
 
 1 2 3 4 5 
 Håller inte  Håller delvis Varken  Håller delvis Håller med 
 med inte med eller  med helt 
Myrornas kunder har samma värderingar 1 9 5 0 0 
och livsstil som jag           
       
Jag arbetar på Myrorna eftersom det  1 4 6 3 2 
överensstämmer med min livsstil           
      
Jag vet vilka värderingar företaget har 0 2 2 5 8 
 
Vilket påstående anser du passar bäst in på Myrorna:         
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5.5.3 Personalkulturen på Myrorna 

På Myrorna finns små ekonomiska möjligheter, det finns inte resurser att lägga på exempelvis 

kick-offs. Kulturen har ändrats en aning då man idag känner att besluten ligger närmre och 

man känner sig mer delaktig. För att arbeta på Myrorna bör man sympatisera med 

Frälsningsarméns värderingar, men de som Myrorna rekryterar till butikerna är numera 

klädfantaster och inredningsintresserade. Respondenterna håller delvis med om att det finns 

gemenskap mellan de anställda och att det inte är en formell stämning på arbetsplatsen. På 

frågan som berör om respondenterna är delaktiga i företagets utveckling svarar 

respondenterna, varken eller samt håller med helt. Dock måste hänsyn tas till vilken position 

respondenten har i företaget. En ekonomiassistent kan exempelvis känna sig mindre delaktig i 

utvecklingen i jämförelse med en marknadschef. Vidare har Myrorna genomgått en 

organisationsförändring som kan ha en viss inverkan på svaren. 

 

 1 2 3 4 5 
 Håller inte  Håller delvis Varken  Håller delvis Håller med 

 med inte med eller  med helt 

Det är en formell stämning på arbetsplatsen 7 7 3 0 0 
      
Det är stor gemenskap mellan de  1 0 8 8 0 
anställda           
      
Jag är delaktig i företagets utveckling 3 1 4 2 7 
      

 

5.5.4 Karriärmöjligheter på Myrorna 

Enligt Lars Beijer finns det inte en bred kunskap inom olika arbetsområden utan de anställda 

är specialiserade på sitt område. På frågan om det är möjligt att klättra högre upp i 

organisationen uppstod tre bortfall. Majoriteten som svarade håller delvis inte med i att det 

går att klättra i organisationen medan respondenterna från butiken svarade att man håller med 

om att det finns möjlighet att klättra högre upp i organisationen. På frågan om det finns 

tydliga mål att arbeta mot, svarade man varken eller jämfört med butikspersonalen som 

svarade håller helt med på den frågan. Hur länge man arbetat på Myrorna var en fråga med 

stor spridning, respondenterna från butiken har jobbat på Myrorna från 4 år till över 10 år.  
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 1 2 3 4 5 
 Håller inte  Håller delvis Varken  Håller delvis Håller med 
 med inte med eller  med helt 
Jag har möjlighet att �klättra högre upp� 4 5 3 0 2 
i organisationen           

            
Det finns tydliga mål att arbeta mot i företaget 0 1 5 4 7 
      
Hur länge har du arbetat på Myrorna:           
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5.5.5 Företagskulturen på Myrorna 

Frågan som behandlar om respondenten är med och bidrar i hur företaget porträtteras utåt, 

håller majoriteten delvis med om att de är delaktiga. På frågan om respondenten är en 

representant för varumärket och företag dygnet runt svarar de flesta att de delvis håller med. 

På samma fråga svarade samtliga respondenter från butik att man inte håller med. Detta är en 

fråga som skiljer butik och kontorsanställda åt och som Myrorna bör ta hänsyn till. På frågan 

om det finns en stark företagskultur på Myrorna håller man delvis med.  

 

 
 1 2 3 4 5 
 Håller inte  Håller delvis Varken  Håller delvis Håller med 
 med inte med eller  med helt 
Jag bidrar till hur företaget porträtteras utåt 1 1 3 6 4 
      
Det finns en stark företagskultur i 1 4 2 8 1 
organisationen 
      
Jag är en representant för Myrorna 3 3 4 5 2 

dygnet runt           
 



”Living the brand” – En varumärkesbyggande företagskulturstrategi 

 
 
 

Johanna Johansson 
Johan Larsson 

50

 

5.5.6 Motivationen på Myrorna 

Ledningen gör inte så mycket för att höja motivation utan motivationen och stimulans ligger i 

de arbetsuppgifter som man har säger Lars Beijer. Motivationen för de anställda kan komma 

från stimulansen i de arbetsuppgifter de har, för på frågan om det är lönen som är anledningen 

till att man arbetar på Myrorna svarar man varken eller och håller inte med. Respondenterna 

från butik svarade att man inte håller med om att lönen är en orsak till att man arbetar på 

Myrorna. Medarbetarna verkar inte heller vara en bidragande variabel till motivation, då man 

på frågan om medarbetarna är en avgörande faktor till att man jobbar på Myrorna svarar håller 

delvis inte med och varken eller.  

 

 1 2 3 4 5 
 Håller inte  Håller delvis Varken  Håller delvis Håller med 
 med inte med eller  med helt 
Lönen är anledningen till att jag jobbar 8 4 5 0 0 
på företaget           
      
Medarbetarna är en avgörande faktor till  1 5 6 4 1 
att jag jobbar i företaget           
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6 Analys 
 

 
I analysen kommer författarna att analysera det empiriska materialet som presenterats i 
kapitel 5. Genom att analysera det empiriska materialet kommer författarna även att koppla 
relevanta teorier till problemområdet för att hitta eventuella överensstämmelser med 
begreppet �living the brand�. 
 
 

Utifrån det empiriska materialet och de ämneskategorier som författarna utgått ifrån har en 

förståelse för hur strategin �living the brand� kan tillämpas och användas i en organisation 

utkristalliserat sig. Nedan presenteras det som författarna anser ha en betydande roll i 

upplevelsen och skapandet av �living the brand�. Vidare kommer författarna att analysera 

vilka faktorer som kan spela en avgörande roll vid skapandet av �living the brand� i en 

organisation. Den kategoriuppdelning som gjorts är av stor betydelse då det går att återkoppla 

dessa begrepp till variabler som gör �living the brand� mätbart. 

6.1 Varumärket  

Utifrån ett �living the brand�-perspektiv skriver Speak (2000) att varumärket och 

organisationen behöver skapa varumärkesentusiaster för att upprätthålla och stärka 

varumärkets värden. Organisationen måste fokusera på att förena och motivera medarbetarna 

genom att utveckla och anamma ett värderings- och tankesätt som stärker de värden som 

varumärket är konstruerat från. En organisation och dess medarbetare bör vara engagerade 

och passionerade eftersom detta underlättar förståelsen för varumärkets värden. Om detta 

uppnås får man medarbetare som vill upprätthålla varumärkets värden och skapa en positiv 

bild av varumärket. Varumärkesbyggandet skapas därmed inifrån och ut.  

 

J.Lindebergs varumärke har skapats utifrån Johan Linderbergs person och dennes livsstil. 

Varumärket har utvecklats från de idéer och influenser som grundaren har kommit i kontakt 

med. J.Lindebergs grundvärderingar och identitet utgår ifrån allt som Johan Lindeberg tycker, 

tänker och gör. Detta förmedlas sedan vidare till medarbetarna som laddar varumärket. 

 
�I want to create a 21st century lifestyle brand for contemporary and conscious people� 

Johan Lindeberg, www.jlindeberg.com 
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Resultaten från intervjun och enkätstudien visade bland annat att medarbetarna har uppfattat 

Johan Lindebergs vision och mål med varumärket korrekt. Men svaren visar även att det råder 

delade meningar om delaktigheten och medverkan i utvecklandet av varumärket, vilket inte är 

i direkt överensstämmelse med �living the brand�. Förklaringen till detta kan vara att 

varumärket kretsar kring en persons identitet och att det ibland kan vara svårt för 

medarbetarna att uppfatta alla värderingar och ingivelser som Johan Lindeberg har. 

 

Myrornas varumärke präglas av starkt rotade värderingar som delvis kommer från 

Frälsningsarmén. Myrorna som varumärke vill vara en samhällsnyttig aktör som genom sina 

personliga och unika produkter skapar en mångfald som gagnar både människa och samhälle. 

Myrornas varumärke har tagit en ny riktning då man idag presenterar sig som ett unikt och 

personligare modealternativ. Tidigare varumärkesförde man sig som ett billigt second hand-

alternativ. Utifrån det empiriska materialet har författarna sett att medarbetarna på Myrorna 

som ingått i enkätundersökningen har varit väl införstådda i Myrornas vision och mål. Detta 

är en bra grund och en förutsättning för att uppnå en hög grad av �living the brand�. Vidare 

svarade majoriteten av medarbetarna att de kände sig delaktiga i utvecklandet av varumärket, 

vilket även det är en god förutsättning för �living the brand�. Myrornas medarbetare var även 

relativt samstämmiga när de skulle beskriva företagets identitet med tre ord. 

 
De resultat som analyserats kan återkopplas till Kapferers identitetsprisma. Detta prisma utgår 

ifrån att varumärket och dess medarbetare måste vara i överensstämmelse med sin identitet. I 

J.Lindebergs fall kan man framförallt sammankoppla ett av prismats sidor, varumärkets 

personlighet, med personen Johan Lindeberg. Kapferer säger att det enklaste sättet att skapa 

en personlighet åt ett varumärke är att använda sig av en talesperson eller en fiktiv figur. Detta 

ger ett mänskligt intryck vilket gör det lättare att anamma varumärket. J.Lindeberg som 

varumärke har �de facto� en riktig person att utgå ifrån vid sitt varumärkesbyggande vilket 

gör det lättare för medarbetarna att förstå och efterleva de värden som varumärket 

kommunicerar. Myrornas varumärke kan i synnerhet härledas till en annan sida i Kapferers 

prisma, varumärkets kultur, där kulturen är de värderingar som inspirerar varumärket och det 

som sammanlänkar företaget med varumärket. Den kulturella delen i prismat innehåller de 

basala principer som styr varumärkets signaler utåt. Genom att Myrorna har en lång historia 

och ett samröre med Frälsningsarmén, finns det tydliga och starka grundvärderingar som 



”Living the brand” – En varumärkesbyggande företagskulturstrategi 

 
 
 

Johanna Johansson 
Johan Larsson 

53

präglar varumärket och dess medarbetare. De anställda är väl medvetna om varumärkets 

värden vilket underlättar kommunikationen både inifrån och ut. 

6.2 Filosofi och värderingar 
 
För att ett företag skall uppnå en högre grad av �living the brand� krävs det som nämnts 

tidigare att man enligt Speak (2000) motiverar medarbetarna till att ta till sig de värderingar 

som varumärket står för. Att få medarbetarna att dela företagets värderingar och filosofi är 

inget som upprättas snabbt utan är ett långsiktigt arbete som kräver att alla medarbetare 

strävar efter samma mål. Att som företag försöka tvinga de anställda att etsa fast företagets 

motto, värderingar och vision i huvudet är inte ett effektivt sätt att få de anställda att bli 

medvetna om företagets värderingar. Enligt Ind (2001) bör företagen istället inse att den 

enskilda individen har en stor betydelse för organisationen, då dennes värderingar är en del av 

företaget. Organisationen bör därför försöka hitta en överstämmande värderingsgrund mellan 

medarbetaren och organisationen för att kunna uppnå den önskade bilden av varumärket.  

 

Den filosofi och de värderingar som finns inom J.Lindeberg är enligt Elena Ghatan väldigt 

tydliga och rättframma då de ursprungligen kommer från grundaren Johan Lindeberg. Han är 

även idémakaren, skaparen och den person som har sista ordet. Johan Lindeberg som 

ledargestalt har även egenskapen att vara lyhörd och lyssna på sina medarbetare, vilken är en 

god förutsättning för �living the brand�. �Living the brand� kräver bland annat en stark ledare 

med tydliga värderingar, där kommunikationen är öppen och ledaren mottaglig för 

åsiktsutbyte. Resultaten från intervjun och enkätundersökningen visar att medarbetarna var 

medvetna om vilka värderingar företaget har. Resultaten visade även att de flesta av 

respondenterna tyckte att Rock`N Roll som identitetsord symboliserade J.Lindeberg bäst.  

 
�We are like a rock band. Even if I am the lead singer, we have fantastic musicians. I produce 
and conduct the tunes but we still need a guitarist and a drummer, and once you find the right 

rhythm it all takes off from there!� 
Johan Lindeberg, www.jlindeberg.com 

 

Myrorna ser sig själva som en hjälporganisation som drivs i kommersiellt syfte. Myrorna har 

Frälsningsarméns värderingar och filosofi men har påbörjat en förändring till att bli mera 

nyskapande. Denna förändring är ett stort steg på vägen för Myrornas omprofilering som ett 

mode- och inredningsföretag. Förr var det mer vanligt att Myrorna endast anställde personer 

som sympatiserade med Frälsningsarmén värderingar, men idag anställer man främst kläd- 
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och inredningsfantaster. I och med denna förändring finns det en viss inneboende konflikt 

mellan Myrorna och Frälsningsarmén då de innehar olika värderingar vilket gör det svårare att 

införa ett �living the brand�-perspektiv. Resultaten från enkätstudien visade att medarbetarna 

var väl insatta i vilka värderingar Myrorna stod för. På frågan om vilket påstående som 

passade in på Myrorna bäst svarade respondenterna att de var �samhällsansvarstagare�. 

Respondenterna svarade också att det inte var överensstämmelsen med deras och Myrornas 

livsstil som var en avgörande faktor till att man arbetade inom organisationen.  

 

De resultat som framkommit under enkätundersökningen och genom intervjun kan enligt 

författarna kopplas till Inds (2001) teori om vision, värde, personlighet och position. Denna 

teori bygger på att det finns en vision och värden i den interna omgivningen som definierar de 

åsikter och uppfattningar som är rådande i organisationen. Dessa åsikter och uppfattningar 

förklarar ofta de tankegångar och beteendemönster som råder inom företaget. Dock kan dessa 

variabler, även fast de primärt berör den interna omgivningen, få genomslagskraft i hur 

organisationen presenterar sig externt. I ett �living the brand�-perspektiv blir det extra viktigt 

att det råder en samstämmighet bland medarbetarna och företaget gällande vision och värden. 

I Myrornas fall finns det idag en något splittrad vision i och med den nya förändringen som 

genomförs samt Frälsningsarméns gamla traditioner och inflytande. Vidare skiljer sig även 

dagens medarbetares värderingar och filosofi åt från Myrornas ursprungliga synsätt. Samma 

problem kan uppkomma inom J.Lindeberg då företaget styrs starkt av en persons individuella 

värderingar och filosofi, vilket kan leda till en klyfta mellan ledaren och medarbetarna. Vidare 

kan det även uppstå problem med att ena medarbetarna om gemensamma värderingar och 

filosofi då J.Lindeberg håller på att växa sig stora internationellt som företag vilket kan leda 

till att ursprungsvärderingar kan gå förlorade. Både hos Myrorna och J.Lindeberg finns en 

unik och förankrad historia som är viktig att ta hänsyn till och ha förståelse för då detta kan ha 

en stor påverkan i skapandet av �living the brand�.    

 

6.3 Personalkultur 

Det är de anställdas kunskaper som är företagets viktigaste tillgång när man vill bygga sitt 

varumärke enligt Gotsi och Wilson (2001). �Living the brand� anser att man i en organisation 

bör stärka och uppmuntra sina anställda för att generera en synergieffekt som gör företaget 

både starkare och mer trovärdigt. För att uppnå en positiv anda och kommunikation bör 
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organisationen ha en relativt informell stämning. J.Lindeberg har från starten varit väldigt 

noga med att anställa personal som skall passa in i organisationen. Enligt Elena Ghatan är det 

Johan Lindeberg som anställer all personal till kontoret efter kriterierna att han måste �klicka 

med varje person�. Genom att det anställts likasinnade personer har det skapats en stark 

personalkultur där alla enligt Elena Ghatan är passionerade och brinner för varumärket. Att ha 

engagerade medarbetare som brinner för företaget är något som är väldigt viktigt enligt 

�living the brand�. Respondenterna från enkätundersökningen gav samma svar som Elena 

Ghatan då man ansåg att det var en informell stämning på kontoret och i butik. De höll också 

delvis med om att det fanns en stor gemenskap mellan de anställda samt att det delvis fanns en 

stark företagskultur.  

 

Kulturen inom Myrorna har ändrats genom att man idag känner att besluten ligger närmre och 

att personalen känner sig mer delaktig i organisationen. Personalkulturen har även ändrats när 

det gäller anställningar av butikspersonal, där de numera rekryterar kläd- och 

inredningskunniga.  

�Det har skett en kulturförändring då vår personal idag skall brinna för  
kläder, färg och form och de på sorteringen skall jubla när de hittar guldklimpar� 

Lars Beijer, Intervju  
 

Förändringen som Myrorna håller på att genomföra anser författarna vara ett riktigt val med 

hänsyn till �living the brand�, då man anställer personer som har ett genuint intresse för 

verksamheten och arbetssysslorna. Utifrån enkätsvaren har respondenterna ansett att det inte 

är en formell stämning i organisationen, däremot verkar det inte vara någon större gemenskap 

mellan de anställda, vilket enligt författarna skulle kunna innebära en lägre grad av �living the 

brand�, men detta kan vara svårt att påvisa. 

 

Hur väl ett företag kommunicerar inom sin organisation kommer i framtiden bli än viktigare 

enligt Thomson och Hecker (2000). För att denna kommunikation skall kunna fungera 

effektivt måste man sluta se varandra som medarbetare och istället se varandra som interna 

kunder. På en arbetsplats har man inte råd att ha en negativ stämning. Att skapa en positiv 

stämning kan skapa energi till företaget och driva dem framåt. När en organisation vinner 

medarbetarnas hjärta och hjärna kan ett emotionellt kapital skapas i företaget samt ett ökat 

engagemang från medarbetarna. Med ökat engagemang känner sig medarbetaren mer delaktig 

i företagets målsättningar och kan bemöta den externa kunden på ett positivt sätt. J.Lindeberg 
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och Myrorna har nog insett vikten av att ha en positiv stämning på arbetsplatsen, däremot bör 

man kanske analysera hur man använder sig av sina medarbetare och om de tänker på dem i 

termer som �interna kunder�. Författarna anser att personalkulturen i en organisation är en av 

grundpelarna för att uppnå en hög grad av �living the brand�, då miljön internt speglar av sig 

externt. En medarbetare är enligt författarna en ambassadör för företaget och dess varumärke 

dygnet runt, och detta är något som måste uppmärksammas och tas på större allvar. 

6.4 Karriärmöjligheter 

Enligt Gotsi och Wilson (2001) bör man anställa rätt personer som man tror kan uppfylla 

varumärkets värden och passa in i organisationen istället för att anställa människor efter deras 

meriter. Om man följer detta kan man vinna mycket ur ett �living the brand�-synsätt. På 

J.Lindeberg handplockas personer för specifika positioner, då de innehar specifika kunskaper 

och ett förhållningssätt som överensstämmer med Johan Lindeberg. Karriärmöjligheterna på 

J.Lindeberg är små, men detta är inte något negativt i detta sammanhang då medarbetarna kan 

känna sig trygga i sin roll då det inte finns en direkt konkurrens. På Myrorna gäller liknande 

förhållanden förutom med skillnaden att organisationen är mer begränsad och slimmad när det 

gäller bredden av kompetens. Resultaten från enkäten visar att positionerna inom både 

J.Lindeberg och Myrorna är relativt fasta. Respondenterna såg heller inga större möjligheter 

att klättra uppåt i organisationen. Detta behöver inte vara en nackdel, men har man personal 

som inte känner sig fullt engagerad i företaget och inte ser några karriärmöjligheter kan detta 

få en negativ inverkan. Nicholas Ind (2001) hävdar med sin modell �brand champions� att det 

är av stor vikt att finna den �svaga länken� med andra ord medarbetare som inte är motiverade 

att utföra sina arbetsuppgifter och bidra till organisationens utveckling och framgång. 

6.5 Företagskultur 

En företagskultur är något som varje företag har, men som ofta inte uppmärksammas och 

uppmuntras. Istället brukar företagskulturen vara något som man vill ändra på och omforma, 

vilket gör �living the brand� till en svår uppgift enligt Schultz (2003). Eftersom �living the 

brand� kan anses vara en del av företagskulturen innebär det också att det inte går att träna 

fram den, utan att det istället är något som uppstår inifrån organisationen. Företagskulturen är 

därför något av en svårförklarlig företeelse som är besvärlig att konkretisera. Men enligt 

Speaks (2000) finns det en avgörande faktor som kan styra företagskulturen i den riktning 

som företaget vill åstadkomma. Detta är att cheferna �lever som de lär� vilket med andra ord 
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innebär att de föregår med ett gott exempel och visar medarbetarna vilka policys och 

grundvärderingar som finns och vilka värden de arbetar mot inom företaget. 

 

Myrornas företagskultur är enligt medarbetarna relativt stark. I och med författarnas intervju 

med Lars Beijer framkom det att företaget har en femårsplan där de ständigt försöker förbättra 

kulturen och företagsidentiteten. Lars Beijer menar att företagskulturen har ändrats genom att 

man idag känner att besluten ligger närmre och att medarbetarna känner sig mer delaktiga. Ur 

ett �living the brand�-perspektiv har Myrorna ett mycket bra utgångsläge då de 

uppmärksammar företagskulturen och försöker få organisationen att bli mer sammansvetsad. 

J.Lindebergs företagskultur präglas framförallt av medarbetarnas �kärlek� till det egna 

varumärket, vilket är precis vad �living the brand� förespråkar. De flesta respondenter kände 

en stor samhörighet med varumärket, vilket tyder på att Johan Lindebergs något visionära 

ledarskap har nått fram. Paradoxalt nog verkar medarbetarna dock inte känna en större närhet 

till varandra, vilket man skulle kunna anta. Det verkar alltså finnas en skillnad mellan att 

känna en slags yrkesstolthet för företaget och att känna en samhörighet med sina medarbetare. 

Författarna anser att detta både kan tolkas som en fördel och en nackdel. Om ett företag har 

medarbetare som brinner för varumärket men där sammanhållningen är mindre bra, bör detta 

påverka arbetssättet och den output som företaget genererar. Dock kan effektiviteten på ett 

företag som inte har en nära sammanhållning likväl vara bra, då man istället fokuserar på 

arbetsuppgifterna snarare än den sociala miljön. Vidare kan det uppstå en sammanhållning 

bland medarbetarna just på grund av deras engagemang och intresse för företaget. 

 

Hatch och Schultz (1998) menar att om de flesta individer från samma organisation har en 

överensstämmelse gällande de kulturella värderingarna kan detta ge en större förståelse samt 

skapa en väldigt bra startpunkt för hur företagskulturen kan komma att se ut. Att försöka 

skapa en stark företagskultur är något som författarna anser att varje företag bör göra, men för 

att uppnå detta måste företagen också förstå att detta inte går att åstadkomma om inte 

medarbetarna känner att organisationen är trovärdig. Ind (2001) försöker även komma med en 

lösning för skapandet och underhållandet av en företagskultur där han förespråkar att det ska 

finnas medarbetare som praktiskt kan arbeta med företagskulturen och på så sätt få den att bli 

en del av organisationen. Detta kan enligt Ind (2001) resultera i en högre grad av involvering 

vilket kan uppmuntra de anställda att leverera företagets mål. För att Myrorna och J.Lindeberg 

ska kunna skapa och fortsätta att ha en positiv och givande företagskultur anser författarna att 
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företagets ledning bör fånga upp de interna influenser som finns, framförallt när det gäller vad 

medarbetarna har för åsikter om företagets vision, ledarskap och värderingar. På detta sätt kan 

man förena medarbetarnas sätt att agera med varumärkets värden, vilket i sin tur får dem att 

leva för varumärket. En stark företagskultur går hand i hand med �living the brand�-strategin, 

vilket innebär att den interna kommunikationen och de aktiviteter som man jobbar med bör 

vara enade med de värden som företaget och varumärket står för. 

6.6 Motivation 

�Living the brand� är inget som ledningen kan få de anställda att utföra per automatik, utan 

det är något som de anställda måste vilja göra. Speak (2000) menar att essensen av �living the 

brand� är att företaget måste vilja stärka och uppmuntra medarbetarna att agera till förmån för 

varumärket med passion och intensitet och där vikten av att inneha en �champion� är stor för 

ett företag. Varumärkesstoltheten är nära relaterad till den personliga stoltheten, där ett aktivt 

deltagande i företaget även kan leda till självförverkligande, vilket gör att medarbetaren och 

individen känner sig ännu mer delaktig. Speak menar vidare att man bör upprätta en slags 

�inlärningsfas� för att utveckla den grundstruktur, kompetens och belöningssystem som skall 

ligga till grund för att företaget skall kunna uppnå ett eftersträvansvärt beteende hos 

medarbetaren.  

 

På J.Lindeberg är det Johan Lindeberg som motiverar de anställda. Enligt Elena Ghatan är det 

Johan Lindeberg som även ger de anställda inspiration. Elena Ghatan använder ord som guru 

och inspiratör när hon pratar om Johan Lindeberg. Den främsta orsaken till att man arbetar på 

J.Lindeberg är inte lönen enligt respondenterna och Elena Ghatan uttryckte sig att �det är 

mycket hjärta och liten ficka�. Enligt ett �living the brand�-perspektiv är det av stor vikt för 

ett företag att ha en ledare som medarbetarna kan bli motiverade och inspirerade av. Ett 

visionärt ledarskap smittar ofta av sig på medarbetarna och gör dem mer motiverade att utföra 

sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Ytterliggare motivationsfaktorer på J.Lindeberg är enligt 

Elena Ghatan de samarbeten som J.Lindeberg har med kända personer så som Jesper Parnevik 

och Dave Gahan. Genom dessa samarbeten får J.Lindeberg som företag mycket publicitet i 

media och bland människor vilket gör att medarbetarna känner sig delaktiga i något speciellt 

vilket gör att de kan känna en yrkesstolthet. Lars Beijer på Myrorna anser att det inte är 

ledningen som gör honom motiverad eller lönen som är något under marknadsmässig nivå, 

utan att det är arbetsuppgifterna som är stimulerande. Även respondenterna svarade att lönen 
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inte var en bidragande orsak till att man arbetar på Myrorna. Utifrån �living the brand� kan 

engagemang och motivation skapas genom att man som företag innehar samhällssociala 

värderingar. Myrornas verksamhet bygger till stor del på hjälpverksamhet då man tar ett 

socialt ansvar. Detta sociala ansvar kan medverka till att personalen på Myrorna känner ett 

större engagemang vilket även kan höja motivationen och få dem att representera Myrorna 

enligt �living the brand�-synsättet.    

 

Nicholas Ind (2001) menar att varumärkets framgång är helt beroende av medarbetarnas 

motivation. Att inneha Brand Champions på ett företag kan skapa ett vinnande varumärke 

som sticker ut från konkurrenterna. Nicholas Ind säger dock att det nästan är omöjligt att få ett 

helt företag att bestå av Brand Champions. Ett företag har även anställda som är Brand 

Saboteurs, Brand Cynics och Brand Agnostics. Genom den genomförda enkätstudien som 

författarna lät göra på Myrorna och J.Lindeberg kunde författarna relativt lätt urskilja vilka 

som tillhörde företagens Brand Champions och vilka som inte var det. Ett viktigt steg i att 

åstadkomma en hög grad av �living the brand� är att uppmärksamma vilka medarbetare som 

inte tillhör Brand Champions-kategorin och bearbeta dem i rätt riktning. För att försöka få de 

anställda att �living the brand� är ett första steg att ta reda på vad de anställda känner för 

varumärket och företaget. Ett möjligt tillvägagångssätt för att få reda på dessa känslor är att 

föra en öppen kommunikation inom organisationen. Ytterliggare tillvägagångssätt är att 

kontinuerligt upprätta kvantitativa undersökningar både internt och externt för att få reda på 

medarbetarnas verkliga känslor. 
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7 Slutsats och diskussion  
 
 
I det avslutande kapitlet kommer författarna att presentera en slutsats och en diskussion, 

vilket i sin tur skall besvara uppsatsens problemfrågor och tillgodose dess syfte.  

 

7.1 Slutsats 

Författarnas idé med denna uppsats var att försöka skapa en förståelse för begreppet och 

strategin �living the brand�. Detta har bland annat gjorts genom att studera en större del av det 

befintliga material som producerats av tongivande författare för begreppet samt att genomföra 

en kvalitativ och kvantitativ undersökning utifrån ett explorativt perspektiv. Syftet har varit att 

försöka se vilka krav som bör uppfyllas för att åstadkomma en �living the brand�-strategi. I 

uppsatsens problemdiskussion ställde författarna följande problemfrågor:  

 

� Vad innebär strategin �living the brand� och hur kan den tillämpas i organisationen? 
 
� Vilka faktorer är avgörande för att uppnå en hög grad av �living the brand�?  

 
Syftet med den egenproducerade undersökningen av två fallföretag har aldrig varit att fastslå 

deras grad av �living the brand�, utan syftet för författarna har varit att söka en förståelse i hur 

man kan undersöka fenomenet på en verklig organisation.  

�Living the brand� är enligt författarna en strategi som kan hjälpa organisationer att stärka sin 

varumärkesposition genom att influera och uppmuntra dess medarbetare. �Living the brand� 

uppstår med andra ord genom de grundläggande värderingar som organisationen innehar och 

om medarbetarna sympatiserar med dessa. När organisationen och dess medarbetare har en 

överensstämmande värdegrund kan ett trovärdigt varumärke skapas som sedan kan levereras 

och uppfattas likadant både internt och externt.  

Genom att ha fördjupat oss i två fallföretag och återkopplat den data som erhållits till 

relevanta teorier har författarna sett ett antal påverkansfaktorer som är grundläggande och av 

stor vikt i skapandet av �living the brand�. Flera av dessa faktorer är sammanfattade under, 

enligt författarna, viktiga rubriker när ett införande av �living the brand� i en organisation 

skall genomföras. Dessa presenteras nedan i punktform.  
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• Visionärt och inspirerande ledarskap 

Att som organisation ha en visionär ledare som kan inspirera och motivera de anställda är av 

stor vikt i strävandet efter att uppnå en hög grad av �living the brand�. Ledarens roll är viktig 

då dennes agerande skall vara förebilden för övriga medarbetare. Om medarbetarna har en 

inspirerande ledare som tror på och lever för varumärket, kan medarbetarna även känna och 

göra detsamma. Det visionära ledarskapet bör agera som en kommunikativ förmedlare mellan 

varumärket och medarbetarna.  

 

• Gemensam och överensstämmande värdegrund 

I alla företag finns mer eller mindre en värdegrund som företaget är förankrat i. Denna 

värdegrund uppstår ofta utifrån vilken personlighet, kultur, filosofi och värderingar som 

företaget innehar eller önskar att förmedla. För att uppnå �living the brand� i en organisation 

bör värderingsgrunden vara överensstämmande mellan varumärket och företagets 

medarbetare. Detta för att medarbetarna ska kunna känna sig säkra i sitt agerande samt känna 

en övertygelse om att de är delaktiga i varumärket.  

 

• Motiverande aktiviteter och involvering 

Upprättandet av �living the brand� i en organisation är inte en självgående process som styr 

sig själv, utan bygger på en lång rad av motiverande aktiviteter. Aktiviteter som kan verka till 

förmån för motivering av medarbetarna vid införandet av �living the brand� är i huvudsak två 

faktorer, delaktighet och involvering. Ofta är det ledningens förmåga att låta medarbetarna 

känna sig delaktiga och involverade i företagets utveckling oberoende av vilken position man 

innehar i organisationen, som är avgörande för motivationen. Detta kan leda till att 

medarbetarna blir goda varumärkesambassadörer och förespråkare för företaget. 

 

• En tydlig affärsidé (tydliga mål och visioner) 

�Living the brand� handlar till stor del om att man inom ett företag har medarbetare som 

eftersträvar att uppfylla de värden som varumärket har för avsikt att förmedla. Ett stort 

problem som företag ibland får tampas med är då det inte finns tydliga värden och 

kännetecken som varumärket skall förmedla ut mot kund. Detta kan även leda till att 

medarbetarna inom organisationen kan känna en förvirring och osäkerhet då det inte finns 

några tydliga värden och mål att arbeta mot. Vid upprättandet av �living the brand� är det 
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extra viktigt att som företag ha en affärsidé som är tydlig och realistisk. Genom att affärsidén 

är tydlig finns det större möjligheter att upprätta tydliga mål och visioner som kan 

implementeras och förstås av hela organisationen.  

 

• Varumärkesambassadörer 

Vikten av att inneha en varumärkesambassadör är stor då denne ofta känner en 

varumärkesstolthet vilket är positivt då medarbetaren talar väl om företaget till den externa 

omgivningen samt agerar förebild för den interna omgivningen. För att ett företag skall kunna 

ta till vara på den kunskap som medarbetarna besitter bör man ha motiverande aktiviteter som 

kan generera en varumärkesstolthet hos medarbetaren. När medarbetaren både är emotionellt 

och intellektuellt engagerad i företaget kan man skapa en varumärkesambassadör (Brand 

champion). Varumärkesambassadören måste således både intellektuellt förstå företagets 

värderingar samt även emotionellt känna för dem.  

 

• God kommunikation 

En organisation som har en god kommunikation har i större utsträckning en personal som 

känner större delaktighet och tillhörighet till organisationen. Ur ett �living the brand�-

perspektiv skall den kommunikation som medarbetarna och ledningen levererar vara enhetlig 

och överensstämmande. Detta ger då ett internt verktyg samt en konkurrensfördel gentemot 

andra organisationer. 

 

• Rätt person på rätt position 

För att få medarbetarna att till fullo leva upp till företagets mål och vision krävs det att 

ledningen hittar kompetent personal som är villiga att leverera företagets värden. Ledningen 

bör därför försöka placera rätt person på rätt position för att på så sätt maximera 

medarbetarens fulla potential. Fel person på fel plats kan bli ett dyrt misstag. En omotiverad 

medarbetare kan skapa en dålig intern och extern kommunikation på bekostnad av företagets 

varumärke.  
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7.2 Diskussion  

De faktorer som presenterats är enligt författarna några av de viktigaste beståndsdelarna som 

företag bör ta hänsyn till vid införandet av �living the brand� i en organisation. Faktorerna är 

inte utredda i största möjliga mån (då en större extern undersökning hade behövts), men ger 

en klar indikation på vad ett företag bör tänka på för att skapa ytterligare konkurrensfördelar. 

�Living the brand�-perspektivet kan enligt författarna uppfattas som en ny dimension till 

begrepp som företagskultur och varumärkesbyggnad, då detta begrepp kombinerar både 

personal- och varumärkesstrategier. Nedan presenteras även några intressanta observationer 

som gjordes vid genomförandet av denna studie. 

 

 En intressant iakttagelse som författarna gjort är att företagens chefer tycks ha en övertro på 

sina anställda att till fullo leverera varumärkets värden, vilket författarna inte kunde utläsa att 

medarbetarna gjorde utifrån de enkätstudier som gjordes. Det vore emellertid en större 

sensation om precis varenda medarbetare var en så kallad varumärkesambassadör, (brand 

champion) då detta är relativt svårt att uppnå. Författarna har genom denna studie fått ett 

intryck av att enkätundersökningar inom organisationen kan vara till stor hjälp för att avslöja 

eventuella uppfattningar som medarbetarna har om företaget. Dock måste dessa givetvis vara 

anonyma eller utförda av en utomstående part, detta för att medarbetarna ska �våga� avslöja 

sina åsikter och uppfattningar.  

 

Ytterligare en iakttagelse som författarna gjort är att �living the brand� lättast kan införas på 

organisationer som är �unga�. Vid försök att införa detta perspektiv på en äldre organisation 

kan uppgiften bli svår då organisationen ofta innehar äldre och djupt rotade värderingar som 

kanske inte stämmer med företagets nutida värden. Dessa kan då vara svåra att byta ut vilket 

kan leda till en komplex och kluven organisation. Författarna tror även att det är lättare att 

införa ett �living the brand�-perspektiv på personal som är relativt nya i organisationen, då det 

troligen är lättare att få medarbetarna att känna sig motiverade och engagerade när arbetet är 

utvecklande och inte känns monotont. Utmaningen för företag och dess ledning är att få 

medarbetarna att fortsätta leverera när smekmånaden är över och när lusten, engagemanget 

och motivationen blir mindre. Det är då som ledningen måste ha en strategisk plan med 

aktiviteter som kan fortsätta utveckla företaget och dess personal. 
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Vidare tror författarna att detta perspektiv kan lämpa sig bättre i mindre organisationer där 

medarbetarna känner sig mer delaktiga och närmre beslutstagarna i utvecklandet av 

varumärket. Dock bör det poängteras att det kanske är de �stora� organisationerna som bäst 

behöver strategin, med hänsyn till att de behöver bli mer sammansvetsade. En viktig faktor 

för �living the brand� som författarna inte tagit upp i någon större utsträckning på grund av 

begränsad tid, är den externa omgivningens påverkan på varumärket. Med den externa 

omgivningen menar författarna exempelvis kunder och leverantörer, med andra ord alla de 

externa personer som kommer i kontakt med företaget. Författarna har huvudsakligen 

undersökt den interna omgivningen och deras uppfattningar om varumärket, men det är viktigt 

att poängtera att även den externa omgivningen är betydelsefull då även den kan ha en oerhört 

stor påverkan på företaget och dess varumärke. Genom att undersöka både den interna och 

externa omgivningen kan man som företag dessutom få en uppfattning om eventuella 

skillnader och förskjutningar mellan vad den interna och den externa omgivningen har för 

uppfattningar om företaget och dess varumärke. Dessa skillnader är viktiga att ta reda på för 

att på så sätt kunna sätta upp nya mål och visioner för att utjämna dessa och skapa ett 

enhetligt och trovärdigt varumärke. 

 

Författarnas bidrag i och med denna uppsats har varit att åskådliggöra, konkretisera och 

förtydliga vad begreppet och strategin �living the brand� innebär. Vid konkretiseringen av 

�living the brand� studerade författarna två fallföretag för att på så vis tydliggöra begreppets 

existens inom olika organisationer. Huruvida ett företag innehar en hög grad av �living the 

brand� kan enligt författarna analyseras utifrån ett antal ovan nämnda faktorer. Dessa faktorer 

är enligt författarna ett bidrag till utvecklandet av �living the brand� som strategi, vilken bör 

införas i marknadsförings- och organisationslitteratur. Strategin som sådan är dock inte 

tillräckligt utredd enligt författarna, men uppsatsen ger ändå en fingervisning om vikten av att 

fokusera på den interna omgivningen i ett företag. �Living the brand� som strategi torde enligt 

författarna bli allt viktigare i framtiden då den kompletterar samt skapar en ny dimension till 

befintliga varumärkesstrategier. 
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8.2 Intervjuer 
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Ghatan Elena, PR- Marknadschef J.Lindeberg, 1 november 2006 
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J.Lindebers hemsida: 
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Bilaga 1 

Frågor: Intervju med Elena Ghatan 
 
Vilken position har du på J.Lindeberg? 

Beskriv företagets identitet med tre ord: 

Vad står ert varumärke för? 

Vad är ert varumärke känt för? 

Vilka värderingar laddar ni ert varumärke med? 

Vilka attribut tillskriver ni ert varumärke? 

 
Om du fritt skulle beskriva J.Lindeberg, hur låter det? 
b) Hur skulle anställda beskriva J.Lindeberg? 
c) Hur skulle du vilja att de anställda beskrev J.Lindeberg? 
 
Vilken filosofi och värderingar tycker du att J.Lindeberg har? Finns det konflikter mellan de 
värderingar du anser att J.Lindeberg har och de du har?  
 
Har ni någon personalkultur på J.Lindeberg? 
 
Hur skulle du vilja karakterisera kulturen på J.Lindeberg? Är det stor gemenskap, 
informellt/formellt, stor kontakt mellan avdelningarna (förutom de formella 
kontakterna)? Varför tror du det ser ut som det gör? Vad bidrar du med till kulturen?  
 
Vad anser du krävs av dig och andra som jobbar på J.Lindebergs kontor? Hur måste man vara 
och tänka för att trivas och klara av arbetet?  
 
Vad är viktigast i ditt arbete och vilka är dina drivkrafter? Varför är det så? Vad är dina 
kollegors drivkrafter? 
 
Vilken betydelse har lönen för dig? Varför? Vilken betydelse tror du lönen har för övriga 
medarbetare? 
 
Hur ser du på dina karriärmöjligheter? Vad strävar du efter i ditt yrkesliv? Kan du nå dina mål 
på J.Lindeberg? 
 
Känner du tillhörighet till J.Lindeberg som organisation? Finns det någon del av J.Lindeberg 
som du främst identifierar dig med? 
 
Vem anser du att du arbetar för? Vem är kunden? Hur påverkar det inställningen/motivationen 
till arbetet? Finns det något som gör att du känner att din arbetsinsats bidrar till något större. 
 
Gör ledningen (Johan Lindeberg) något för att höja din motivation? Vad i så fall? 
 
Vilka organisationer skulle du säga liknar J.Lindeberg till uppbyggnad och uppgift?  
 
Hur har er organisationsutveckling sett ut de senaste åren?  Tack! 
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Bilaga 2 
Frågor: Intervju med Lars Beijer 
 
Vilken position har du på Myrorna? 

Beskriv företagets identitet med tre ord: 

Vad står ert varumärke för? 

Vad är ert varumärke känt för? 

Vilka värderingar laddar ni ert varumärke med? 

Vilka attribut tillskriver ni ert varumärke? 

 
Om du fritt skulle beskriva Myrorna, hur låter det? 
b) Hur skulle anställda beskriva Myrorna? 
c) Hur skulle du vilja att de anställda beskrev Myrorna? 
 
Vilken filosofi och värderingar tycker du att Myrorna har?  
Finns det konflikter mellan de värderingar du anser att Myrorna har och de du har?  
 
Har ni någon personalkultur på Myrorna? 
 
Hur skulle du vilja karakterisera kulturen på Myrorna? Är det stor gemenskap, 
informellt/formellt, stor kontakt mellan avdelningarna (förutom de formella 
kontakterna)? Varför tror du det ser ut som det gör? Vad bidrar du med till kulturen?  
 
Vad anser du krävs av dig och andra som jobbar på Myrornas kontor? Hur måste man vara 
och tänka för att trivas och klara av arbetet?  
 
Vad är viktigast i ditt arbete och vilka är dina drivkrafter? Varför är det så? Vad är dina 
kollegors drivkrafter? 
 
Vilken betydelse har lönen för dig? Varför? Vilken betydelse tror du lönen har för övriga 
medarbetare? 
 
Hur ser du på dina karriärmöjligheter? Vad strävar du efter i ditt yrkesliv? Kan du nå dina mål 
på Myrorna? 
 
Känner du tillhörighet till Myrorna som organisation? Finns det någon del av Myrorna som du 
främst identifierar dig med? 
 
Vem anser du att du arbetar för? Vem är kunden? Hur påverkar det inställningen/motivationen 
till arbetet? Finns det något som gör att du känner att din arbetsinsats bidrar till något större. 
 
Gör ledningen något för att höja din motivation? Vad i så fall? 
 
Vilka organisationer skulle du säga liknar Myrorna till uppbyggnad och uppgift?  
 
Hur har er organisationsutveckling sett ut de senaste åren?  Tack! 
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Bilaga 3 

Enkätundersökning på J.Lindeberg 

(1) Hur länge har du arbetat på J.Lindeberg? ��....År����..Mån 
 
(2) Vad är din position på J.Lindeberg?.......................................................................... 
 
Gradera följande påståenden på en skala mellan 1-5, där 1 betyder: håller inte med  
2: håller delvis inte med, 3: varken eller, 4: håller delvis med och 5 betyder: håller 
med helt. Sätt ett kryss för varje påstående. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(18) Vilket påstående anser du passar bäst in på J.Lindeberg? (Endast 1 alternativ) 
 
Revolutionerande         Trendsättande     High fashion          Rock `N`Roll 
   
 
(19) Beskriv företagets identitet med tre ord:  
     
(a)���������..�..  (b)����������   (c)������������ 
 
Tack för din medverkan! 

Påståenden 1 2 3 4 5 
(3) Jag arbetar på J.Lindeberg eftersom det 
överensstämmer med min livsstil. 

     

(4) Det är stor gemenskap mellan anställda. 
 

     

(5) Det är en formell stämning på arbetsplatsen.      
(6) Det finns tydliga mål att arbeta mot i 
företaget. 

     

(7) J.Lindebergs kunder har samma värderingar 
och livsstil som jag. 

     

(8) Jag är delaktig i hur varumärket utvecklas.      
(9) Jag har möjlighet att �klättra högre upp� i 
organisationen. 

     

(10) Jag vet vilken vision företaget har. 
 

     

(11) Det finns en stark företagskultur i 
organisationen. 

     

(12) Jag bidrar till hur företaget porträtteras utåt.      
(13) Jag är delaktig i företagets utveckling. 
 

     

(14) Jag är en representant för J.Lindeberg 
dygnet runt. 

     

(15) Medarbetarna är en avgörande faktor till att 
jag jobbar i företaget. 

     

(16) Lönen är anledningen till att jag jobbar på 
företaget 

     

(17) Jag vet vilka värderingar företaget har. 
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Bilaga 4 
Enkätundersökning på Myrorna 

(1) Hur länge har du arbetat på Myrorna? ��....År����..Mån 
 
(2) Vad är din position på Myrorna?............................................................................... 
 
Gradera följande påståenden på en skala mellan 1-5, där 1 betyder: håller inte med  
2: håller delvis inte med, 3: varken eller, 4: håller delvis med och 5 betyder: håller 
med helt. Sätt ett kryss för varje påstående. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(18) Vilket påstående anser du passar bäst in på Myrorna? (Endast 1 alternativ) 
 
Godhjärtade        Retroalternativ           Samhällsansvarstagare        Värderingstrogna 
 
(19) Beskriv företagets identitet med tre ord: 
 
(a)………………...............   (b)…………………………...     (c)…………………………. 
 
 
Tack för din medverkan! 
 

Påståenden 1 2 3 4 5 
(3) Jag arbetar på Myrorna eftersom det 
överensstämmer med min livsstil. 

     

(4) Det är stor gemenskap mellan de anställda.      
(5) Det är en formell stämning på arbetsplatsen.      
(6) Det finns tydliga mål att arbeta mot i 
företaget. 

     

(7) Myrornas kunder har samma värderingar och 
livsstil som jag. 

     

(8) Jag är delaktig i hur varumärket utvecklas.      
(9) Jag har möjlighet att �klättra högre upp� i 
organisationen. 

     

(10) Jag vet vilken vision företaget har. 
 

     

(11) Det finns en stark företagskultur i 
organisationen. 

     

(12) Jag bidrar till hur företaget porträtteras utåt.      
(13) Jag är delaktig i företagets utveckling. 
 

     

(14) Jag är en representant för Myrorna dygnet 
runt. 

     

(15) Medarbetarna är en avgörande faktor till att 
jag jobbar i företaget. 

     

(16) Lönen är anledningen till att jag jobbar på 
företaget 

     

(17) Jag vet vilka värderingar företaget har. 
 

     


