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Sammanfattning 

Den hårda konkurrensen mellan varumärken på marknaden har lett till att differentiering av 

produktutbudet och därmed varumärkets utformning har blivit allt viktigare att ta hänsyn till. 

Som företag och ledare gäller det att förstå vikten av att arbeta med en varumärkesuppbygg-

nad i organisationen för att på bästa sätt dra nytta av de fördelar man har med sitt varumärke 

men även med sin organisation.  

 

Uppsatsen tar bland annat upp David Aakers varumärkesuppbyggande process som innehåller 

en modell för identiteten och dess kärna. Enligt Aaker kan en tydlig varumärkesidentitet hjäl-

pa företaget att kommunicera både internt med medarbetarna och externt mot sina kunder, den 

kan hjälpa till att förmedla och förtydliga vad företaget står för. Varumärkesforskaren Frans 

Melins varumärkesuppbyggnadsmodell tydliggör hur man genom olika delar bygger upp ett 

starkt varumärke. Delar som bland annat produktattribut, märkesidentitet och kärnvärde. 

Vilket sorts ledarskaps agerande skapar då de bästa förutsättningarna för att stärka ett varu-

märke? Uppsatsen behandlar delar av ledarskapsteorier som till exempel Formell auktoritet, 

symbolisk makt och karismatiskt makt/ledarskap. Empirin är gjord genom intervjuer med tre 

ledare för tre, svenska varumärken och ämnar fördjupa sig i dessa ledares arbete och agerande 

när det gäller processen med att stärka varumärket. Analys och resultat tar upp likheter och 

skillnader mellan ledarnas agerande i den varumärkesuppbyggande processen. 

 

Uppsatsens slutsats är att det bakom ett varumärke måste finnas en ledare som tar tillvara och 

arbetar med alla de olika delarna som varumärkesuppbyggnadsprocessen består utav, för att 

helheten ska bli tydlig och äkta och att detta i sin tur stärker ett varumärke.  

 

Nyckelord: 

Varumärke, Ledarskap, Vision, Kärnvärde, Identitet 
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Abstract 
 

The competition between brands on a market has led to a differentiation of the product range 

and the brands shape is more and more important to take consideration to. As a company and 

as a leader, you must understand the importance of working with a brand building-process in 

the organization. It is important to take advantage of the core assets you have with the brand 

and also within the organization.  

 

The paper is presenting David Aakers brand building-process witch involves a model for 

identity and the seed within. Aaker describes that a clear brand identity can help communicate 

both intern the organization and out to extern costumers, it could help bring clarity to what the 

brand stands for. And what it wan to send out. Brand researcher Frans Melin´s brand build-

ing-model makes clear how to work with the different parts to create a strong brand. For ex-

ample product-attributes, brand identity and core values. 

 

So what sort of leadership and what sort of acts create the best benefits to create a strong 

brand? The paper is managing leadership-theories as for example formal authority, symbolic 

power, charismatic power and charismatic leadership. 

 

The empirical part of this work is made by interviews with three leaders in three different 

brands and will absorb on how the leaders work and act when they are working with building 

strong brands. The analysis and results brings up what they have in common and what is sepa-

rating them in the work with the brand building-process. 

 

The papers conclusion is that it is important that the leader behind the brand take care of and 

works with all the parts of the brand building-process. This is rather important so that the 

wholeness of the brand can get a clear and genuine image of it and that will in turn make a 

stronger brand. 

 

Keywords 

Brand, Leadership, Vision, Core Value, Identity 
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Centrala begrepp 

Varumärke  

Varumärkets uppgift är att identifiera en vara eller tjänst. En symbol som beskriver vad något 

är och skilja det från allt annat. 1 

 

Ledare 

Ledaren har rätt att fatta beslut som är bindande för anhängarna. Enligt Gamsons definition 

beskrivs förhållandet mellan ledare och ledda på följande sätt: 

 ”Ledarna är målet för eller mottagare av inflytande och påverkan, de är agenter för eller ini-

tiativtagare bakom social kontroll. Potentiella anhängare (ledda) har motsatta roller – de är 

agenter eller initiativtagare till påverkan och mottagare eller mål för social kontroll.” 2 

 

Varumärkes identitet  

Identiteten karaktäriseras av vad varumärket står för, vad som ger det mening och vad som 

skiljer det från andra.3  

 

Brand equity 

Är en uppsättning fördelar som kopplas till ett varumärke. Medför ett mervärde till produkten 

eller tjänsten.4 

 

 

 

 

                                                                    

1 Identitet – om varumärken, tecken och symboler. Mollerup, Per; 
2 Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lee G. Bolman & Terrence E. Deal. Andra upplagan. Jossey-

Bass publishers. 1997. sid.198-199. 
3 Affärsutveckling genom varumärket. Henrik Uggla. Liber förlag. Upplaga 1:1. 2002. Sid. 198. 
4 Building strong brands, Aaker. Sid 11 
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1. Inledning 
Marknadsföring är stort ämne och innehåller många olika, spännande delar men vårt intresse och 

vårt självklara val blev området kring varumärken. Vi är båda intresserade av vad som ligger bakom 

ett framgångsrikt varumärke, om man skrapar bort ytan. Överallt kan man höra och läsa om drivande 

och engagerade ledare som tillsammans med sin organisation ”lever och andas” sitt varumärke och 

detta har vi funnit intressant. Detta område behöver ständigt ny forskning då världen och förutsätt-

ningarna för företagen ständigt förändras. Vi hoppas denna uppsats ska ge läsaren nya idéer och att 

vi genom det kan bidra till ny, intressant forskning inom marknadsföringsområdet.  

Trevlig läsning! 

 

1.1 Bakgrund 

Det moderna varumärket anses härstamma från USA och Storbritannien under senare delen 

av 1800-talet. Det var under denna tid masstillverkningen av produkter tog fart, och för att nå 

ut i mängden utvecklades reklam vilket i sin tur gjorde att människor nåddes av produkter-

bjudanden överallt. Det blev därför väldigt viktigt att kunna särskilja produkterna från var-

andra. För att framhäva den egna produkten började vissa producenter ge sina varor namn, 

något som kan ses som grunden för varumärket som sådant. Men det var även så att varumär-

ket kom att bli ett mycket viktigt verktyg i företagens marknadsföring redan här. 5 

 

Under 1900-talets första hälft skedde en viktig förändring i uppbyggandet av varumärken i 

USA. Tillverkarna och företaget bakom varumärket började ännu mer inse varumärkets bety-

delse för att sticka ut i den hårda konkurrensen och började därför visa ditt varumärke på sina 

produkter. Tanken var att kunderna skulle redan i butikshyllorna välja just deras varumärke. 

Det bör även påpekas att det i varumärkets historia fanns en väldigt negativ syn på reklam av 

masstillverkade produkter. 6  

 

                                                                    

5 Varumärket – en hotad tillgång. Melin, Frans. sid 16  
6  Brands, Brand Management, and the Brand Manager System: A critical-Historical Evaluation. George S.Low & Ronald 

A.Fullerton. Journal of Marketing Research. Vol XXXI (May 1994), sid.173-190. 



 3 

Från tidigt 60-tal talades det mycket om att företagen hela tiden måste utveckla nya produkter 

för att överleva och produkten sågs som den viktigaste delen vid val av strategi. Detta ledde 

till att produkten skymde andra viktiga delar. Men desto mer tiden gick förstod man detta 

problem vilket gjorde att synen på relationen mellan produkten och varumärket ändrades, och 

man insåg helt enkelt att båda var viktiga tillgångar som företaget själv hade kontroll över.7 

Men det var inte för än i början av 1990-talet som varumärket på allvar började slå sig fri från 

produkten. Vilket har gjort att varumärket idag kan ses som ett självständigt konkurrensme-

del.8  

 

1.2 Problemdiskussion  

I bakgrunden beskrivs utvecklingen av varumärket som sådant och visar betydelsefulla kon-

sekvenser och dess växande betydelse i vårt samhälle.  Den hårda konkurrensen mellan va-

rumärken på marknaden har lett till att differentiering av produktutbudet och därmed varu-

märkets utformning har blivit allt viktigare att ta hänsyn till. I bakgrunden tas mervärdet upp 

som en viktig differentieringsåtgärd som kan skilja en produkt från en annan. 

 

Varumärkesforskaren Frans Melin talar om vikten av detta mervärde som läggs till varumär-

ket, och har vidare tagit fram en varumärkesuppbyggnadsmodell för att tydliggöra hur man 

genom olika steg bygger upp ett starkt varumärke och där mervärdet är en viktig del. Detta 

mervärde ingår i sin tur i varumärkets identitet som avser att visa vad varumärket står för och 

vad som gör det unikt.9  

 

Denna identitet användes först av Aaker som menade att identiteten till stor del beror på or-

ganisationen bakom varumärket och ska ge riktning, syfte och mening.10 Om företaget inte 

kan kommunicera och förmedla en klar och enhetlig varumärkesidentitet, försvåras kommu-

                                                                    

7  Affärsutveckling genom varumärket: Brand Extension. Henrik Uggla och Liber AB. Sid.32-34 
8 Varumärkesstrategi – konsten att utveckla starka varumärken. Frans melin. Sida 70. 
9 Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken. Frans Melin. 
10 Building strong brands – David Aaker. 1996. Sid 68. 
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nikationen inom den interna organisationen och detta kan leda till bristande kommunikation 

med de externa intressenterna. Varumärkesidentiteten ska hjälpa till att etablera en relation 

mellan varumärket och kunderna genom att skapa en värdeproposition som innehåller funk-

tionella, emotionella eller personliga fördelar.11 

 

Aaker talar om Brand equity (varumärkeskapital) som består av en uppsättning fördelar som 

kopplas till ett varumärke och medför ett värde till en produkt eller tjänst. 12 Detta värde hjäl-

per till att differentiera och skilja ett varumärke från sina konkurrenters.  Den är uppbyggd av 

olika delar som vart och ett hjälper till att skapa detta värde. En del som ingår i Brand equity 

är Brand associations vilket handlar om vikten av att skapa positiva attityder och känslor till 

varumärket, och den är i sin tur driven av varumärkes identitet. Identiteten är vad organisa-

tionen själva vill att varumärket ska stå för och vill ska dyka upp i kundernas medvetande.   

 

Aaker menar att varumärkesbyggande historiskt har hållits tillbaka av olika hinder som 

kommer i dess väg, både internt och externt. För att kunna skapa ett starkt varumärke är det 

vikigt att både förstå och se dessa hinder. 13  Aaker säger att ironiskt nog så är många av de 

mest skräckinjagande områdena när det kommer till att bygga varumärken idag handlar om 

interna krafter och barriärer som organisationen faktiskt själva har kontrollen över. 14 Vilket 

betyder att organisationen är en viktig del för varumärkets styrka.  Hur skapar man då organi-

satoriska former och strukturer som leder till att effektivt kunna bygga ett starkare varumär-

ke? Om det handlar om interna krafter som finns inuti organisationen leder det oss till funder-

ingar om vad ledaren av denna organisation har för inverkan och betydelse för detta varu-

märkesuppbyggande.  

 

 

                                                                    

11 Ibid. Sid 68. 
12 Ibid. Sid 11. 
13 Ibid. Sid 27. 
14 Ibid. Sid 28. 
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1.3 Syfte 

Syftet är att analysera sambandet mellan ledarens agerande i företaget och varumärkesstyr-

kan.  

 

1.4 Hypotesgenerering 

 

Hypotes: Ett specifikt varumärke och ledarens agerande, leder till ett starkt varumärke. 

 

1.5 Utvalda företag 

1. Odd Molly 

2. Kronan 

3. Gustavsbergs porslinsfabrik 

 

1.6 Avgränsning  

Forskningen har helt genomförts av Ellinor Daniels och Josefin Lundquist. Båda har läst pro-

grammet Ekonomi, Teknik och Design på Södertörns högskola. 

 

Uppsatsen har genomförts utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Genom intervjuer med le-

darna för tre svenska varumärken vill vi undersöka hur och om en ledares agerande skapar ett 

starkare varumärke. Vi fokuserar enbart på ledaren som person och om dennes agerande och 

egenskaper skapar värde till varumärket. 

 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka ledarskapet hos Odd Molly AB (klädföretag), 

Kronan AB (cykel och barnvagnsföretag) och Gustavsbergs porslinsfabrik (porslin och servi-

ser). Detta för att skapa en helhetsförståelse för hur ledarskapet kan stärka ett varumärke, 

oberoende av bransch.  
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2. Metod 

Här presenteras hur vi har arbetat oss fram till ett svar på vår frågeställning. Samt tillväga-

gångssätt och förhållningssätt till teori och empiri, val av intervjuer, urval, uppsatsens kvali-

tet och källkritik för teori och empiri. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Vi har valt att använda en abduktiv metod där syftet är att testa empirin i teorin. Under pro-

cessen kommer vi att växlas teori och empiri och omtolka detta successivt. Empirin applice-

rar vi sedan med referensramens varumärkes- och ledarskapsteorier. Teorin ger oss både en 

fördjupad förståelse och nya idéer.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Arbetsgången med denna uppsats har skett på följande sätt. Vi har utgått från vår hypotes:  

Ett specifikt varumärke och ledarens agerande, leder till ett starkt varumärke. Det studerade 

materialet består utav litteratur, tidigare forskning, vetenskapliga artiklar, intervjuer och käl-

lor på Internet. Vi såg att svaret troligtvis gick att finna hos ledaren och hans eller hennes 

agerande i organisationen. Redan tidigt bestämde vi oss för att göra intervjuer med ledare för 

svenska varumärken i olika branscher. Detta är den enda empirin vi använt oss av. Uppsatsen 

är uppbyggd av två huvudböcker inom varumärkesområdet, ”Building strong brands” av Da-

vid Aaker och ”Varumärkesstrategi” av Frans Melin. I uppsatsen vill vi se om och hur de i så 

fall har agerat för att stärka varumärket. Vi har valt att läsa in oss på olika sorters ledarskaps-

stilar för att tydligare se hur de kan påverka ett varumärkes uppbyggnad. Utifrån dessa teorier 

har vi analyserat vår empiri och applicerat detta på teorierna för att få fram ett resultat. Vilket 

ligger till grund för våra slutsatser och vår avslutande diskussion. 

 

2.3 Intervjuteknik 

Vi har valt intervjuteknik med semistrukturerade frågor i intervjuerna. Det vill säga att frå-

gorna är halvstrukturerade, de har formulerats innan intervjuerna men kan ha kompletterats 
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under intervjun. Bland annat genom att intervjupersonen fått tala fritt kring frågorna och ge-

nom följdfrågor av de semistrukturerade frågorna.  

 

2.4 Urval 

För att tydliggöra vår slutsats har vi valt ledare med tre olika erfarenhetsnivåer, en relativt 

ung och ny i sitt ledarskap med ett övertaget varumärke, en som skapat sitt varumärke från 

grunden och med mycket kunskap om varumärkesuppbyggnad och sist en väldigt erfaren 

ledare som tagit över ett varumärke som funnits länge. Från början hade vi enbart tänkt an-

vända oss av varumärken som vunnit Signumpriset15och använda oss av tävlingens definition 

av ett starkt varumärke. Men då vi förstod att de inte själva nominerade varumärken som de 

ansåg starka, utan det var varumärkena som anmälde sig till priset så valde vi att helt ta bort 

Signum priset ur vår uppsats. Då vi inte ansåg att det var relevant för oss. Vi har istället valt 

tre, svenska företag i olika branscher för att se om de är starka utifrån ledarens agerande. Vi 

har valt bort att definiera ett starkt varumärke. Vi har valt perspektivet att applicera ledarens 

beteende på de valda teorierna. Om den enskilde ledarens agerande stödjer och passar in på 

den aktuella teorin är det valda varumärket i sin tur starkt utifrån ledarens agerande.   

 

Urvalet gäller också att dessa tre företag/varumärken har huvudkontor i Stockholmsområdet. 

Detta för att vi skulle kunna besöka och utföra intervjuerna.  

  

2.5 Uppsatsens kvalitet 

Vi anser att det är upp till läsaren att bedöma om uppsatsen anses trovärdig. Med följande 

diskussion kommer vi dock att försöka övertyga läsaren om att vi medvetet har arbetat efter 

att använda tillförlitlig kunskap.  

 

 

 
                                                                    

15 Signumpriset, årligt pris som delas ut till det nordiska varumärke som anses vårda sitt varumärke bäst. Delas 

ut av immaterialrättsbyrån Groth & Co. 
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2.6 Källkritik 

2.6.1 Teori 

När det gäller varumärkesteorierna har vi valt teorier från två skilda varumärkesforskare – 

David Aaker och Frans Melin. De förklarar båda olika sätt att bygga upp ett varumärke. Käll-

kritik mot uppsatsen kan riktas mot teoridelen, då vi valt inrikta oss på ledarskapet och inte 

organisationen i stort. Där vill vi dock påpeka att vi just valt detta på grund av vi ser en bris-

tande forskning inom just detta område. Organisationsperspektivet är redan så utforskat. Kri-

tik kan också riktas mot att uppsatsen. saknar organisatoriska teorier som kan kopplas till de 

ledarskapsteorier vi valt. Vi har vidare inte undersökt medarbetarnas agerande utan koncent-

rerat oss på ledarskapets agerande. Denna uppsats anser vi då skulle bli för omfattande och gå 

ifrån vårt huvudsyfte allt för mycket.  

 

2.6.2 Empiri 

Kritik kan riktas mot att vi valt att enbart intervjua ledarna för varumärkena. Intervjufrågorna 

kan även riktas kritik emot, på grund utav att de kan vara vinklade och ledande. Kritik kan 

också riktas mot tolkningar och egna värderingar som kan ha färgat analysen av de svar vi 

fått från intervjuerna. 
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3. Teoretisk referensram  
 
I detta kapitel redovisas de teorier vi valt att använda oss av. Kapitlet börjar med två varu-

märkesteorier som belyser och presenter olika delar/områden som varumärkesuppbyggnad 

och varumärkesvård. Utifrån detta har vi hittat ledtrådar till vilka sorts ledarskapsteorier 

som kan vara relevanta för att öka ett varumärkes styrka. Ledarskapsteoriavsnittet tar upp 

teorier som Karismatisk makt, Symbolisk makt & Symboliskt ledarskap och Visionära före-

tag. 

 

3.1 Varumärkesteori 

 

3.1.1 Den varumärkesuppbyggande processen, enligt Frans Melin 

 

Frans Melin har tagit fram en modell som beskriver den varumärkesbyggande processen. Han 

har valt att integrera ett par viktiga begrepp som återkommer inom brand management-

litteraturen. Dessa anses ha stor betydelse för framgångsrik varumärkesuppbyggande. Han 

har tagit fram en modell som är uppbyggd av sex begrepp som hänger ihop med varandra: 

produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och in-

tern märkeslojalitet.16   

                                                                    

16 Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken. Frans Melin sid 124. 
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Figur. Den strategiska varumärkesplattformen, omarbetad från boken Varumärkesstrategier av Frans Melin.17 

 

• Produktattribut 

Produktattribut handlar om olika kännetäcken hos en produkt och ska ge ett mervärde till 

konsumenten. Det kan handla om förpackningsdesign och logotyp och ska hjälpa till att 

individualisera märkesprodukten. 18 

                                                                    
17 Ibid. sid 125. 
18 Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken. Frans Melin sid 124-125 
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• Märkesidentitet 

Märkesidentitet ska visa vad varumärket står för vad som ger det mening och vad som gör 

det unikt. Det handlar om att försöka förmedla ett emotionellt mervärde till konsumenter-

na. Det handlar om faktorer som namn, ursprung och distribution. 19 

 

• Kärnvärde 

Det är den primära konkurrensfördelen. Faktorer som kan representera ett varumärkes 

funktionella och emotionella mervärde. Kärnvärden ska fungera som ledstjärnor i den va-

rumärkesuppbyggande processen. 20 För att ett kärnvärde ska vara optimalt uppbyggt så 

bör det vara värdefullt och lätt att kommunicera till konsumenten men även unikt och 

svårt att ta efter. 21  

 

• Positionering 

Det handlar om att få en speciell position i konsumentens medvetande men även hur kon-

sumenten uppfattar produkten i fråga. Positioneringen ska bidra till märkeskännedom, 

märkesassociationer och märkeslojalitet.22 

 

• Marknadskommunikation 

Handlar exempelvis om reklamens viktiga inverkan och dess betydelse för framgångsrik 

varumärkesuppbyggande. Reklamens uppgift är att informera och övertyga kon-

sumenterna om fördelarna med produkten. 23 

                                                                    

19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Identitet – om varumärken, tecken och symboler. Varumärket som värdeskapande. Frans Melin. Raster Förlag. Sid. 121-

122. 
22 Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken. Frans Melin sid 124-125. 
23 Ibid. 
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• Intern märkeslojalitet 

Handlar om att varumärkesinnehavaren måste vara lojal mot sitt eget varumärke. Detta är 

viktigt för att få kunderna att var lojala så måste varumärkesinnehavaren också vara det. 24 

                                                                    
24 Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken. Frans Melin. Sid 129. 
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3.1.2 Varumärkesuppbyggnad enligt David Aaker 

Varumärkesforskaren David Aaker menar att en nykel till ett lyckat varumärkesbyggande är 

att förstå hur man utvecklar varumärkets egen identitet. Att helt enkelt ta reda på vad sitt va-

rumärke står för och effektivt uttryck denna identitet. 25  

Vidare talar Aaker om att det ironiska när det kommer till varumärkesuppbyggande är att 

många av de större problemen idag för just detta uppkommer av interna krafter och barriärer 

som den egna organisationen har kontroll över. 26  

 

”We have met the enemy and he is us.” 27 

 

Han menar att organisationen i företagen måste lära sig att prioritera varumärkesuppbyggna-

den lika mycket som andra arbetsuppgifter i företaget och att det är viktigt att införa arbetsru-

tiner för det absolut nödvändiga varumärkesuppbyggandet i organisationen. 28 I många företag 

är det otydligt vem som har ansvaret för arbetet med varumärket och dess identitet, eller så 

har för många personer en del i arbetet, vilket leder till en splittrad och otydligt identitet. När 

det i en organisation finns en person som har det största ansvaret för att skapa en koppling 

mellan varumärket och dess produkter bidrar det till att stimulera, vårda och skydda varumär-

ket och arbetet med det. 29 Någon eller några måste ha huvudansvaret av utformningen av va-

rumärkets identitet och positioneringen på marknaden, så att arbetet med identiteten och posi-

tioneringen blir så effektiv och kompetent som möjligt. De har också till uppgift att säkerstäl-

la så att identiteten och positioneringen inte kompromissas med, och ska arbeta med långsik-

tiga krisplaner för att klara framtida nedgångar. 30 

 

                                                                    
25 Building strong brands. David Aaker. 1996. Sid 35. 
26 Ibid. Sid 27-28 
27 Ibid. Sid 337. 
28 Ibid. Sid 342. 
29 Ibid. Sid 343. 
30 Ibid. Sid 344. 
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Vad är då denna varumärkesidentitet för något? För att lättare kunna förklara den drar Aaker 

en parallell till en persons identitet. Den är nämligen till för att skapa riktning, skäl, och me-

ning till personen i fråga. Vad denna person har för eget värde, vad den står för och hur per-

sonen vill bli upplevd av andra människor.31  

 

Varumärkets identitet vill på ett liknande sätt skapa riktning, skäl och mening till varumärket. 

Det är centralt för ett varumärkes strategiska vision och är den drivande delen i varumärkes-

uppbyggandet. Aaker betonar att utveckla och implementera varumärkesidentiteten på ett bra 

sätt är nyckeln för att bygga starka varumärken. 32 

 

Varumärkesidentitet bör hjälpa till att skapa en relation mellan varumärket och konsumenten 

genom att generera ett värde som inkluderar både funktionella och emotionella fördelar. Va-

rumärkesidentitet består av 12 dimensioner organiserade runt fyra perspektiv: varumärket som 

en produkt (produktbredd, produktattribut, kvalitet/värde, användning, användare, ursprungs-

land), varumärket som en organisation (organisatoriska attribut), varumärket som en person 

(varumärkespersonlighet, varumärket och kundernas relation), och varumärket som en symbol 

(visuellt bildspråk, metaforer och varumärkesarv).33 

 

För att försäkra sig om att varumärkesidentiteten har belägg och djup, behöver ett företag se 

sitt varumärke som något av dessa 4 perspektiv. Perspektiven är väldigt olika och deras mål är 

att hjälpa till att klargöra, stärka och skilja identiteten från konkurrenternas. Alla identiteter 

behöver inte inkludera alla dessa perspektiv. Men varje varumärke bör hur som helst överväga 

dem alla och använda de som är till störst hjälp att forma vad varumärket ska stå för. 34 

 

Varumärkesidentitetens struktur inkluderar även en kärnidentitet och en yttre identitet. Kärni-

dentiteten representerar det tidlösa hos varumärket. Det är det centrala som återstår efter att du 

skalar bort alla lager som omringar den. Den är konstant och tidlös och är där med svår att 

                                                                    
31 Ibid. Sid 25 
32 Building strong brands. David Aaker. 1996. Sid 25. 
33 Ibid. Sid 68. 
34 Ibid. Sid 78. 
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att förändra. 35 Kärnidentiteten bör inkludera element som gör varumärket både unikt i sitt slag 

och värdefullt. 36 

Den yttre identiteten fyller i och tillförd detaljer som hjälper till att porträttera vad varumärket 

står för. Det kan handla om själv produkten i sig, upplevelsen den ger, den underfundiga slo-

ganen men även varumärkets egen personlighet. Alla dessa drivs av varumärkesidentiteten, 

men ingen av dem är så grundläggande som kärnidentiteten. 37 

 

Enkelt uttryckt kan det sägas att om en produkt har en bred yttre identitet betyder det att det är 

ett starkt varumärke. Ett varumärke som är ihågkommet, intressant och som kan kopplas 

samman med en människas eget liv bidrar även det till dess styrka. 38 

Den yttre identiteten inkluderar de fyra varumärkesidentitetsperspektiven, organiserade i olika 

grupper som ger hela identiteten dess helhet. Desto fler perspektiv varumärket inkluderar des-

to starkare varumärke. 39 

 

 
 
Bild omarbetad från Aakers modell med de 4 perspektiven i varumärkesidentitetssystemet.  40 

 

 

                                                                    
35 Ibid. Sid 86. 
36 Ibid. Sid 87. 
37 Building strong brands. David Aaker. 1996. Sid 88. 
38 Ibid. Sid 88. 
39 Ibid. Sid 69. 
40 Ibid. Sid.177. 
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De fyra perspektiven 
  

Varumärket som en produkt: 

Produktrelaterade associationer kommer alltid att vara viktiga delar för ett varumärkes identi-

tet, för de är direkt relaterade till varumärkesvalsbeslut och användandet av dessa. Produktre-

laterade attribut kan skapa värde genom att erbjuda något extra eller genom att erbjuda något 

bättre. Det kan även handla om kvalitet och att detta ger ett extra värde till produkten i fråga.41 

 

Varumärket som en organisation: 

Organisatoriska attribut kan exempelvis handla om att vara innovativ eller att ha ett miljötän-

kande. Och dessa områden är skapade av personer, kulturer och program som finns inom or-

ganisationen. Det är lättare att kopiera en produkt än att ta efter en hel organisations agerande, 

som innefattar helt unika människor, värden och ageranden. Organisatoriska attribut kan vara 

konsumentfokus, miljötänkande och tekniska färdigheter. 42 

 

Varumärket som en person: 

Likt en person kan ett varumärke exempelvis vara imponerande, pålitlig, rolig, humoristisk, 

formell eller intelligent. Ett varumärke som en person kan på ett liknade sätt inneha olika 

skepnader. Dessa kan tillsammans eller var för sig skapa ett starkare varumärke på många 

sätt. Den kan exempelvis hjälpa till att skapa fördelar som kan göra att kunden kan uttrycka 

hans eller hennes egen personlighet genom detta varumärke. Ett varumärkes personlighet kan 

ses som basen i en relation mellan kunden och varumärket.43 

 

Varumärket som en symbol: 

En stark symbol kan skapa en struktur till en identitet och den leder till att kunderna känner 

igen och kommer ihåg varumärket. Allt som representerar varumärket kan vara en symbol. 

Men det handlar oftast om visuella bilder och metaforer. Symboler har vidare större menings-

innehåll ifall de involverar metaforer.44 

 
                                                                    
41 Ibid. Sid 78. 
42 Ibid. Sid 83. 
43 Ibid. Sid 83. 
44 Building strong brands. David Aaker. 1996. Sid 84-85. 
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 3.2 Ledarskapsteorier  
 

3.2.1 Formell auktoritet 

Karismatisk makt uppstår när människor respekterar de speciella egenskaper en individ har 

och menar att dessa egenskaper ger individen rätt att agera å de andras vägnar.  

Traditionell makt har vi då människor respekterar de seder och bruk som härstammar från det 

förflutna och skänker makt åt de personer som symboliserar och förkroppsligar dessa traditio-

nella värden. Monarker och andra individer som styr på grundval av sin ärvda status får sin 

rätt att styra utifrån denna princip.  

Byråkratisk eller rationell/legal makt uppstår då människor hävdar att maktutövningen vilar 

på korrekt tillämpning av formella regler och procedurer. Den som har byråkratisk makt mås-

te få sin rätt att bestämma genom “procedurala” medel, till exempel genom äganderätt till 

något, allmänna val i ett demokratiskt system och professionella eller tekniska kunskaper i en 

meritokrati. 45 

 

Alla dessa tre former av formell auktoritet kan återfinnas i moderna organisationer. En hero-

isk figur kan tillskansa sig en mycket stor karismatisk makt som gör det möjligt för personen i 

fråga att kontrollera och styra andra. Ägare till ett familjeföretag kan bruka makt som en följd 

av medlemskap i den familj som grundat företaget. 46 

 

3.2.2 Symbolisk makt 

En källa till makt i organisationen vilar på förmågan att övertala andra att skapa eller agera i 

en verklighet som gynnar de intressen man arbetar för, enligt boken “Organisationsmetaforer” 

av Gareth Morgan. Det vill säga symbolisk makt återfinns hos flera ledarstilar men varierar 

beroende på vilken stil ledaren har. Symbolisk makt finns hos både en auktoritär ledare och en 

demokratisk ledare. Ledarskap rymmer ytterst sett en förmåga att definiera verkligheten för 

andra. Medan en auktoritär ledare försöker “sälja” eller beordra en verklighet för de underly-

dandes del, tillåter mer demokratiskt sinnade ledare att situationsdefinitionerna utformas i 

samarbete med andra medarbetare. Den demokratiska ledarens form av påverkan är betydligt 

mer subtil och symbolisk än vad en auktoritär chefs makt är, enligt Morgan. Han skriver även 
                                                                    
45 Gareth Morgan. Organisationsmetaforer, SAGE Publications Thousands Oaks, London, New Dehli, 1997, Studentlitteratur 

1999 för den svenska utgåvan, översättning: Björn Nilsson, sid.193 
46 Ibid. sid.193-194 
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att en demokratisk ledare ägnar mer tid åt att lyssna, sammanfatta, integrera och styra det som 

sägs och att han eller hon sammanfattar viktiga synpunkter, idéer och värderingar som gör att 

de inblandade kan skapa mening i den situation de har att hantera. Genom att påverka inne-

börder och tolkningar i en situation kan en ledare skapa en form av symbolisk makt som är 

viktig för hur människor uppfattar sin verklighet och därmed även för hur de agerar. Karisma-

tiska ledare verkar, enligt Garett, inneha en naturlig förmåga att forma mening och innebörd 

på detta vis. 47  

 

3.2.3 Symboliskt ledarskap 

Enligt det symboliska ledarskapet tolkar ledaren erfarenheten för att få mening och syfte, ofta 

via ett vackert och passionerat språk. Det finns fler kriterier för en symbolisk ledare:  

 

  De använder sig av symboler för att få uppmärksamhet. 

 Symboliska ledare skapar mening åt erfarenheter. Att ge trovärdiga tolkningar av livet 

och erfarenheten.  

 Symboliska ledare upptäcker och förmedlar en vision. Ett av de mest effektiva sätten 

för en ledare att tolka verkligheten är att sålla fram och sprida en vision - en övertygande och 

hoppfull bild av framtiden. En vision måste ta sig an både nuets utmaningar och framtidens 

förhoppningar. Visioner är särskilt viktiga i tider som kännetecknas av kris och osäkerhet.  

När människor har det svårt, är förvirrade och otrygga eller är desperata och känner hopplös-

het, söker de förtvivlat efter mening och hopp. 48 Varifrån kommer en sådan vision? Ett svar 

på frågan går ut på att ledare skapar en vision och sedan övertalar andra att ställa upp på den. 

En alternativ syn handlar om att ledarna upptäcker och formulerar en vision som redan finns, 

om än som blott ett formulerade det på följande sätt: Företagsledare vet mycket väl att det 

som skapar visionen är de ofullständigt utformade bilder som finns på marknadsavdelningen 

och som handlar om vad kunderna egentligen vill ha och det otydliga mummel som kan 

 Symboliska ledare uppmärksammar svaga signaler, som till exempel hot från konkur-

renter eller en stundande lågkonjunktur och reagerar snabbt på förändringar i företagets rikt-

ning. 
                                                                    
47 Gareth Morgan, Organisationsmetaforer, SAGE Publications Thousands Oaks, London, New Dehli, 1997, ISBN 91-44-

00851-1, Studentlitteratur 1999 för den svenska utgåvan, översättning: Björn Nilsson, sid.211 
48 Lee G.Bolman & Terrence E.Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, (Refraiming Organization. Artistry, 

Choice and Leadership. Second edition. 1997. Jossey-Bass Publishers, San Fransisco. sid.354-356 
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 Symboliska ledare skapar historier. Symboliska ledare klär ofta sin vision i berättel-

sens ord, en berättelse om “oss” och om “vår” gemensamma historia, nutid och framtid. “Vi” 

kan utgöras av Sorbonneuniversitetet, Chrystler, folket i Thailand eller varje publik som leda-

ren hoppas nå. 49 

 

3.3 Visionära företag 
I boken ” Nya perspektiv på organisation och ledarskap”, av författarna Lee G. Bolman & 

Terrence E. Deal skriver de om ett flertal undersökningar som gjorts angående vilka gemen-

samma egenskaper framgångsrika och så kallade ”visionära” företag innehar. Det som under-

sökningarna visade var att de mest framgångsrika företagen har förhållandevis lösa strukturer 

som belönar kreativitet och entreprenörskap men som också är tätt kontrollerade av kultur och 

värderingar. Undersökningarna visade också att det var gemensamt för de framgångsrika va-

rumärkena med en tydlig och grundläggande identitet som hjälpte företaget att hålla sig på rätt 

spår och till det som fungerar (“stick to the knitting“). 50 Författarna skriver också om “det 

goda ledarskapet”, att alla goda ledare måste vara av “det rätta virket”, det vill säga vara vi-

sionärer, ha styrka och engagemang och att det goda ledarskapet är situationsbetingat (det 

som fungerar i en viss omgivning behöver inte fungera i en annan). 51 

De skriver också att “effektiva ledare bidrar till att skapa visioner, sätta upp kriterier för pre-

stationerna och skapa fokus för och inriktning på de kollektiva handlingarna”. Att de effektiva 

ledarna har en förmåga att kommunicera denna vision på ett effektivt sätt - ofta via bruk av 

symboler. Ett annat kännetecken som ofta nämns är engagemang eller passion. Goda ledare 

är, enligt författarna, mycket engagerade i vad deras grupper eller organisationer tar sig för. 52 

De tror att det viktigaste i livet är att utföra sitt jobb på ett bra sätt. En tredje faktor som ofta 

nämns är förmågan att skapa tillit och utveckla fungerande relationer.53 

 

 

                                                                    
49  Lee G.Bolman & Terrence E.Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, (Refraiming Organization. Artistry, 

Choice and Leadership. Second edition. 1997. Jossey-Bass Publishers, San Fransisco. sid.354-356 
50 Ibid. Sid 354-356. 
51 Ibid. Sid 354-356. 
52 Ibid. Sid 354-356. 
53  Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Lee G.Bolman & Terrence E.Deal, (Refraiming Organization. Artistry, 

Choice and Leadership. Second edition. 1997. Jossey-Bass Publishers, San Fransisco.  sid.337-339 
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4. Empiri 
Nedan följer en företagspresentation av varje företag och sedan ett sammandrag av intervju-

erna med respektive ledare.  

 

4.1 Odd Molly AB 
Företagspresentation 

Odd Molly är från början ett klädföretag som gör kläder för kvinnor i alla åldrar. Företaget 

grundades 2002 av Per Holknekt och Karin Jimfelt-Ghatan. Idag säljs Odd Mollys kläder i 

butiker världen över. Odd Molly har också tagit fram en hudvårdsserie tillsammans med ett 

läkemedels- och kroppsvårdsföretag, vilket ska vara en förlängning av företagets klädkollek-

tion. 2010 kommer företaget även att ta steget in på herrkollektionsmarknaden. Odd Molly 

skiljer sig från många andra modebolag genom att ha en tydlig egen stil, en stil som brukar 

beskrivas som folkloreinspirerat eller lite bohemisk. Nyligen tilldelades bolagets chefsdesig-

ner Karin Jimfelt-Ghatan ett av Sveriges mest prestigefyllda designpris, Guldknappen. 54 Före-

taget är börsnoterat. 

Habits chefredaktör Maya Saksi säger till Dagens Industri att hon tror att framgångarna med 

Odd Molly beror på:  

”En stor designkunskap i kombination med ett knivskarpt affärssinne håller bolaget 

kvar på shoppingkartan även i svårare tider.” 55 

 

 

4.2 Intervju med grundaren till Odd Molly – Per Holknekt. 
 

Per har spenderat hela mitt vuxna liv inom modebranschen och anser sig själv har kompetens 

inom olika nivåer, i form av inköpare, designande varumärkesformgivare och trendskapare. 

Men i grunden är han en varumärkesuppbyggare som gillar och drivs av att skapa och bygga 

upp varumärken. Detta är kompetenser han kan dra nytta av nu, enligt honom själv. Han po-

ängterar att han alltid har sina sinnen öppna för nya idéer. 

Idag arbetar 31 personer för honom och han betonar att ingen av sina anställda har sagt upp 

sig. Han försöker visa sina medarbetar att han inte är felfri och att han öppet kan erkänna sina 

                                                                    
54 http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-44/bbb-2008-44.htm#OddMolly 20090604 kl.12.07 
55 http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-44/bbb-2008-44.htm#OddMolly 20090604 kl.12.10 
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svaga sidor. Att bjuda in andra att göra detsamma är något han anser vara av yttersta vikt. Han 

vill bjuda på sig själv och försöker inte gömma sina misstag. Per anser att för att bygga ett 

företag handlar det mycket om att skapa en mekanik som fungerar.  

 

När det kommer till sina anställda tycker han själv att de kan ifrågasätta de beslut han fattar. 

Det sker en öppen dialog och han uppmuntrar sina medarbetare att säga sin mening. Detta 

anser han vara väldigt viktigt. Detta sker varje dag i form av personliga möten med de anställ-

da. Han uttrycker det själv som att ”det här är inget jobb, det är en del av livet”. 56 Han förkla-

rar även att han går ett varv på kontoret varje dag och frågar hur medarbetarna mår och lik-

nande. 

 

Om det dyker upp problem, hos sig själv eller andra anställda försöker han hålla det hela på 

en bra nivå. Men då de umgås dagligen och har en så pass bra gemenskap är det svårt att hålla 

personliga tankar och diskussioner borta. Han tycker det är viktigt att motivera varandra på 

arbetsplatsen och skapa en kultur där det är roligt att vara på jobbet. Det ska kännas värdefullt 

och betonar att alla ska trivas och ha roligt. Ledaren tycker det är viktigt med intern mark-

nadsföring och pointerar att medarbetarna inte behöver tänka som honom men de ska förstå 

hur han tänker och vad hans vision är, och menar vidare att det då behövs en bra intern kom-

munikation. 

 

När det kommer till Pers egen ledarstil förklara han den med ord som ”en skicklig slarver” 

men han ser sig främst som en skulptör. Man betonar dock att han inte gillar ordet ledarskap. 

Han anser att alla är lika beroende av varandra, att det handlar om ett tvåvägs-beroende och 

att den organisationsform som råder på sitt företag främst är vertikal. Han tycker man kan se 

organisationen som en länk, där alla delar är lika viktiga. 

 

Per betonar vikten av visionen i företaget och att det är viktigt att denna följs. Han arbetar 

med detta även genom sitt ledarskap, och det är något de aldrig tummar på. De har en varu-

märkesplattform som de alltid arbetar ifrån och ledorden är ”Kärlek, mod och integritet”.  

Per säger att det är angeläget att sälja in sin vision, som ledare. Så folk förstår och tycker om 

det han skapar. Han menar att som varumärkesansvarig så går han mycket på känsla. Det tror 
                                                                    
56 Bilaga, intervju med ledaren för Odd Molly.  
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Per har gjort dem starka som varumärke som sådant, just för att de inte har en speciell form 

men har en extrem lyhördhet. Per säger också att det är viktigt att han som ledare är självkri-

tisk och att hela tiden rannsaka sig själv. 

 

Ledarskapsförebilden är Ikeas grundare Ingvar Kamprad. Detta för han gillar att Ingvar ”ock-

så började i köket”. 

 

Målgruppen är butikerna (återförsäljarna) som säljer Odd Molly men även kunderna som kö-

per kläderna, de anser själva att de har två målgrupper. Det påpekar Per som ett dilemma.  

Genom deras egna butiker vill de komma ner på konsumentnivå. 

 

4.3 Gustavsbergs porslinsfabrik 

 
Företagspresentation 

Gustavsberg porslinsfabrik, som egentligen heter Hushålls Porslinsfabriken, är helt privatägt 

och producerar allt från massa till färdig produkt i de gamla fabrikslokalerna i Gustavsberg, 

20 km öster om Stockholm. Fabriken har varit i kontinuerlig drift ända sedan 1827. Ägaren är 

Lars-Erik Harvig som tillsammans med VD: n Christina Strandberg och 20 stycken anställda 

driver fabriken och varumärket. 

Specialiteten är benporslin, som man är ensam om i hela Norden, med traditioner i fabriken 

från 1800-talets sista decennier. Fabriken, som är Sveriges enda porslinsfabrik, märker sitt 

porslin med det välkända ankarmärket samt tillverkningsår och ”Made in Gustavsberg Swe-

den”. 57 

 

Gustavsberg tillverkar äkta porslin såsom serviser och konstgods i benporslin och stengods. 

Som till exempel Waldemarsudde krukan som Prins Eugen Bernadotte designade år 1915. 

Ingegerd Råman, Signe Persson Melin, Stig Lindberg och Margareta Hennix är exempel på 

andra konstnärer som finns bakom deras design. Fabriken tillverkar för både professionella 

kök och privatkonsumenter. Varumärkets produkter säljs genom återförsäljare bland annat hos 

NK Classic Home, Norrgavel, Svenskt Tenn, Carl Malmstens, Nordiska Galleriet och Cerve-

ra. 

                                                                    
57 www.gustavsbergsporslinsfabrik.se  
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4.4  Intervju med Lars-Erik Harvig, ledare och ägare till Gustavsbergs 

porslinsfabrik 
Porslinsfabriken startade år 1825 i Gustavsberg. År 1993 var det meningen att verksamheten i 

porslinsfabriken skulle läggas ner. Värmdö kommun bidrog då med ett kommunalägt bolag 

som kunde driva tillverkningen av deras unika benporslinsserviser vidare. Lars-Erik, som ti-

digare har ägt flera företag, blev ledare och ansvarig för Gustavsbergs porslinsfabriks varu-

märke och strategier 1996. Efter hot om nedläggning började han engagera sig i porslinsfabri-

kens framtid och blev sen kvar. År 2004 blev Lars-Erik huvudägare med 92 % av aktierna i 

företaget. 

 

Lars-Erik förklarar att det är han och vd: n som arbetar med varumärkesuppbyggnaden, all 

kontakt med återförsäljarna och marknadsföringen. Det finns 20 stycken anställda i fabriken 

varav hälften kvinnor och hälften män.  
 

Återförsäljarna väljs ut noga för att passa varumärkets positionering och företaget bedriver 

ingen masstillverkning utan tillverkar efter beställning från deras återförsäljare och andra 

kunder. Företaget arbetar mycket med design och försöker bedriva en innovativ utveckling av 

sina produkter, vare sig det är ny design eller reproduktioner av tidigare design. Målgruppen 

är designintresserade personer med relativt mycket pengar. 

 

Lars-Erik är en erfaren marknadsförare som tidigare jämfördes med bland annat Philip Kotler. 

Han har tidigare arbetat som marknadsföringskonsult. Han har en bakgrund som ägare till 6 

olika företag men nu äger han bara Gustavsbergs porslinsfabrik. VD:n Kristina tar de löpande 

besluten, men strategierna är Lars-Eriks område/yrke. Han betonar även att många i hans släkt 

har startat eget.  

 

Lars-Erik jobbar med visionen och tycker den är viktig men han anser att industriarbetarna 

som tillverkar produkterna inte är så intresserade av sådant som handlar om vision men po-

ängterar att de i stället bryr sig om kvaliteten i produktionen. 
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På frågan ifall hans anställda vågar säga sin mening till honom säger han ”Att de vågar säga 

sin mening – ja, absolut, till Kristina alltså”. 58 Ibland är det svårt att vara vd i ett familjeföre-

tag. Medarbetarna får prata med Kristina som är vd. Han anser att Kristina som är vd kan ifrå-

gasätta han beslut men inte fabriksarbetarna då de istället får vända sig till vd:n. Lars-Erik 

försöker dock uppmuntra till att medarbetarna ska komma med förslag och idéer på förbätt-

ringar i den egna fabriken. Han säger också att han inte tycker att det finns några dåliga an-

ställda bara dåliga chefer. 

 

Han är ganska tudelad när det kommer till sin egen och sina anställdas jämlikhet och säger att 

det kan vara svårt att få det jämlikt då det är så olika proportioner. Han förklarar det med att 

han är en förmögen man till skillnad från dem. Men han säger hej och försöker föra en dialog 

och kanske berättar en rolig historia då de fikar ihop exempelvis, detta för att jämna ut denna 

skillnad mellan han som ägare och sina anställda. Han talar om att det tidigare fanns en stor 

respekt för honom men att den på senar tid har blivit mindre. Han förklarar respekten med att 

gamla hierarkier fortfarande finns kvar i industrivärlden, det finns fortfarande spår av ett 

gammaldags arbetssätt. Förändringen ser han dock som något positivt.  

 

De beslut som fattas i organisationen fattas enbart av Lars-Erik och vd:n. Tillsammans med 

Kristina har varje anställd ett utvecklingssamtal där de tar upp hur det går och vad de kräver 

av dem samt om det är något fel. Lars-Erik berättar att det har hänt att de har fått kalla in 

facket då personalen inte tror dem. Att kollektivavtal säger en sak och personalen tror något 

annat. 

 

Alla konflikter som sker inom organisationen lägger Lars-Erik över på Vd: n. Inte heller per-

sonliga problem diskuteras med de anställda. Han vill däremot ha raka rör och medarbetarna 

ska kunna säga om det är något som de inte klarar av, detta tycker han är viktigt. 

 

När det kommer till Lars-Eriks egen bild på sitt ledarskap säger han ”management by walking 

around”. 59 Vilket handlar om att var tillgänglig och synlig i fabriken. Hans egen syn på ledar-

skap är att det är regler som gäller och han ser allt och att det är hans beslut som gäller i alla 

                                                                    
58 Bilaga, intervju med ledaren för Gustavsbergs porslinsfabrik. 
59 Bilaga, intervju med ledaren för Gustavsbergs porslinsfabrik 
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lägen. När det kommer till hans egen ledarskapförebild nämner han Ingvar Kamprad, detta för 

att han ser sig själv som lika snål. 

 

Ledarens syn på hur de jobbar med att stärka varumärket som sådant är att de främst jobbar 

efter att göra återförsäljarna informerade och uppdaterade. Han menar att man stärker varu-

märket genom att alla tänker på samma sätt. Expediterna ska ha en dialog med kunderna, vi-

dare har varje produkt en berättelse som alla expediter ska veta och kunna allt om, vilket han 

menar skapar ett extra värde. Exempelvis att prinsessan Kristian dricker ur en av deras kända 

koppar. Lars-Eriks tar även upp vikten av att han såg den antika trenden och spann och arbe-

tade vidare på den i sina val av produktutbud. Han såg detta intresse hos konsumenterna och 

valde att arbeta vidare på den. 

Deras porslin syns i många olika sammanhang som till exempel vid kungliga fester och på 

restauranger. Ledaren har också ansökt till det kungliga hovet om att Gustavsbergs porslins-

produkter ska få användas vid kungliga tillställningar. Lars-Erik försöker också bevara den 

unika, historiska miljön som finns runt omkring fabriken, som till exempel att det gamla vat-

tenhjulet som finns bevarat utanför byggnaden fortfarande ska finnas kvar trots att den inte 

längre är i bruk. 

 

Han påpekar att varumärkets framgång mycket handlar om hans eget driv och att han och vd:n 

kommer bra överens. Sin egen drivkraft anser han själv att han alltid har haft i alla sina före-

tag, och menar utan en drivkraft ska man inte vara egen företagare.  

 

4.5 Kronan AB 
Företagspresentation 

 

Kronan grundades år 1997 av tre studenter från Uppsala. Företaget togs under hösten 2003 

över av Familjen Bruhnstedt. Organisationen är uppbyggd av Vd som är Maria Bruhnstedt 

och tre andra medarbetare. 

 

Kronan vill skapa produkter som är enkla att använda, har en tilltalande form och hög funk-

tionalitet. Kronan kommer att fortsätta att utveckla och ta fram innovativa produkter med 

smarta finesser som möter människors behov i vardagen, nu och i framtiden. Kronan säljer en 

modernare variant av svenska försvarets militärcykel från 1940-talet. Sedan år 2005 ingår 
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även Kronan Barnvagn i sortimentet. Övrigt sortiment består av underkläder, barnmatstol och 

tillbehör till cykel och barnvagn. Kronans produkter är framtagna med fokus på enkelhet, 

praktisk nytta och tilltalande design. Med små finesser och smarta funktioner vill Kronan 

möta behovet av användbara vardagsprodukter 60 

 

4.6 Intervju med Maria Bruhnstedt, vd och ledare för varumärket Kronan AB 

 

De ser sig själva främst som ett livsstils varumärke och försöker ta hand om människan i olika 

situationer, där av cykeln, barnvagnen, underkläderna.  

 

Ledaren själv kommer från en entreprenörsfamilj och anser att hon har det i blodet. Hon för-

klarar även att hon är en ung och relativt ny ledare. 

 

Företagets själ är den tidlösa designen. Visionen är att förvalta varumärket genom genomtänkt 

design och kvalitet. De arbetar alltid med kvalitet och väljer produkter som de tycker harmo-

niserar med varumärket. De tänker mer i banorna – vad kan vi INTE sätta kronans varumärke 

på? Maria känner dock att de kan bli ännu bättre på att arbeta med sin vision, och att de hela 

tiden ska ifrågasätta den och arbetar med den.  

 

Maria anser att kronans största fördel är deras väldigt lojala kunder som de har direktkontakt 

med. Hon fortsätter och säger att deras kunder tycker om att ha Kronan i sin vardag. 

 

När det kommer till medarbetarna menar ledaren att de diskuterar det mesta, men att har olika 

ansvarsområden. Då de bara är 4 stycken så säger Maria att de är tvungna att föra en öppen 

dialog med varandra för att det ska fungera. Hon anser att de anställda kan ifrågasätta hennes 

beslut som ledare och hon poängterar att det är viktigt med samstämmighet. Hon anser att hon 

är öppen själv och att detta skapar ett förtroende men att hon uppmuntrar de andra att säga vad 

de tycker. Jämlikhet råder också på arbetsplatsen menar Maria. 

  

                                                                    
60 http://www.kronan.com/Om%20Kronan 20090604 kl.12.20 
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När det kommer till hur beslut förmedlas inom organisationen säger Maria att de diskuterar 

och bollar de idéer som finns med varandra. Att det finns en samstämmighet i gruppen är vik-

tigt. 

 

Konflikter inom organisationen löser ledaren genom att hela tiden ha en rak dialog och försö-

ka att lösa konflikten direkt. Men när det kommer till att diskutera personliga problem med 

sina medarbetar förklarar Maria att det helt beror på vad det handlar om och hon försöker skil-

ja mellan arbete och privatliv i den mån det går. Gränsen mellan vad som är arbete och privat-

liv kan bli suddig ibland. 

 

Maria ser sig själv som en karismatisk ledare och hon tror hon har förmågan att motivera och 

uppskatta vad människor gör. Ledarskap i sig anser hon vara att föra organisationen framåt. 

Hon tycker det är viktigt med en vision i sitt ledarskap annars är det lätt att tappa tråden.  

 

Hennes ledarskapsförebild är Ingvar Kamprad och Antonia A: xon Johnsson men även hennes 

mentorer/rådgivare. Maria tycker att en ledare ska vara uthållig, ha tålamod, vara riskvillig, ha 

en tydlighet i sitt ledarskap, vara envis och kunna kommunicera sin vision. Den vision som 

Kronan själv har försöker hon arbeta utifrån i sitt eget ledarskap och hon menar om hon inte 

gör detta så tappar hon lätt tråden. Så visionen hjälper henne att fokusera. 

Vidare anser hon att sitt ledarskap speglar kulturen som råder i organisationen. Hur de är som 

personer bakom varumärket Kronan. 

 

Maria säger att de försöker att stärka varumärket bland annat genom att försöka komma när-

mare sina kunder och försöka se deras behov. De vill lösa deras kunders behov, sen spelar det 

ingen roll om det är en cykel de behöver, underkläder eller en barnvagn förklarar Maria. Hon 

tar upp och tycker att ledarskapet är viktigt för att stärka ett varumärke, det är ledaren som ska 

våga satsa och se potentialen. Hon anser även att de har en tydlig vision och tydliga mål för 

varumärket men att de kan arbeta mer med denna vision. 
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5. Resultat och analys  
I detta kapitel har vi kopplat samman teorierna från referensramen med empirin vi förvärvat 

genom våra intervjuer och nått ett resultat. Vi har valt att analysera varje företag för sig. I 

slutet av kapitlet har vi vävt ihop områdena och kommit fram till en slutlig analys. 

 

5.1 Gustavsbergs porslinsfabrik 

  

5.1.1 Varumärkesteorier 

 

5.1.2 Den varumärkesuppbyggande processen, Frans Melin 
Om vi applicerar empirin från intervjun med ledaren för Gustavsbergs porslinsfabrik på Me-

lins teori om den varumärkesuppbyggande processen (de 6 olika delarna) kan vi se följande 

resultat. 

 

Produktattribut – Gustavsbergs porslinsfabrik har en sedan länge etablerad logotyp, ett väl-

känt ankarmärke, som finns tryckt på porslinet. Logotypen med dess historiska ursprung ska-

par ett symboliskt värde till produkterna. Även design är viktigt för varumärket och är attribut 

som ledaren arbetat mycket med. När ledaren kom in i företaget skedde en förnyelse av varu-

märket och attribut. Varumärket skulle ännu mer belysa historien i sin nya logotyp. Även de 

kända namnen som kopplas till varumärket, så som Stig Lindberg, ökar också värdet till va-

rumärket och visualiserar märkesprodukterna. 

 

Märkesidentitet – Sedan ledaren kom in i företaget har han arbetat aktivt med att skapa och 

utforma ett unikt värde till varumärket som Sveriges enda porslinsfabrik. Ledaren har lyft 

fram identiteten genom att påtala den historiska aspekten och deras unika och exklusiva attri-

but mer än innan han kom in i bilden. Sedan dess har ledaren tagit fram och arbetat med att 

varje produkt ska ha en egen historia, vilket ytterligare stärker märkesidentiteten.  

 

Kärnvärde – Gustavsbergs porslinsfabriks primära konkurrensfördel är just den historiska 

aspekten som den enda porslinsfabriken i Sverige. Det har ledaren arbetat mycket med att 

framhäva. Främst genom att göra nyproduktioner av tidigare kända produkter som till exem-

pel Waldemarsudde krukan som Prins Eugen Bernadotte designade år 1915. 
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Positionering – Ledaren för Gustavsbergs porslinsfabrik arbetar hårt för att varumärket ska 

framstå som ett kvalitetsvarumärke. Även här kommer arbetet med den historiska aspekten in, 

då detta är det skiljer produkterna från konkurrenternas. De har hög kvalitet och högt pris. 

Detta är ett medvetet val av ledaren som hellre ville sälja få upplagor med hög kvalitet till ett 

högt pris istället för att massproducera. Att produkterna enbart finns hos utvalda återförsäljare 

som lever upp till den nivå som ledaren tycker passar varumärket, leder även det till en unik 

positionering.  

 

Marknadskommunikation – All marknadsföring skapas inom organisationen. Ledaren tala-

de mycket om att utnyttja media, som till exempel gratisreklam, pr och annan publicitet. Gus-

tavsbergs porslinsfabrik behöver inte göra så mycket reklam för sina produkter, mycket tack 

vare att de redan är så etablerade. Mc Donalds skapade för några år sedan en kaffekopp i pap-

per med ett av Gustavsbergs porslinsfabriks mönster, vilket blev en bra reklamkampanj för 

porslinet. Ledaren var dock inte delaktig i denna reklamkampanj. Deras porslin syns i många 

olika sammanhang som till exempel vid kungliga fester, på restauranger eller i Ernst tv-

program. Ledaren har anmält Gustavsberg för att användas vid kungliga tillställningar, vilket 

tyder på att ledaren anser att detta område är av stor vikt.  

 

Intern märkeslojalitet – Ledaren brinner för varumärket och porslinsfabriken. Hans åtagan-

de är att rädda porslinsfabriken och fortsätta bygga upp varumärket. Ledaren har svårt att få 

fabriksarbetarna att engagera sig i varumärkesuppbyggnaden men det finns en stolthet i deras 

arbete med produktionen. Ledaren anser att han själv är en drivande kraft som skapat ett star-

kare varumärke än innan. 

 

5.1.2.1 Slutanalys, den varumärkesuppbyggande processen enligt Frans Melin 
Ledarens agerande i de sex delar skiljer sig åt även om han arbetar med varje del. Det bör 

påpekas att kärnvärdet är den del som ledaren arbetat mest med, vilket i sin tur har påverkat 

de andra delarna. Till exempel så är den interna märkeslojaliteten svår att uppnå på grund av 

att ledarens arbete är skild från fabriksarbetarna. Dessa två grupper skulle behöva komma 

närmare varandra för att skapa en högre intern märkeslojalitet. I dagsläget skulle man kunna 

jämföra det med att det finns två organisationer inom företaget. När det kommer till positione-

ringsdelen anser vi att ledaren varit aktiv då han har valt ut vissa återförsäljare som han anser 
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passar och stärker varumärket. Något som vi ser är återkommer i alla delar är det historiska, 

vilket ledaren har arbetat aktivt med. Då alla delar ska höra ihop för att skapa ett starkt varu-

märke, anser vi att ledaren varit ytterst delaktig i denna varumärkesuppbyggnad. 

 

5.1.3 Varumärkesuppbyggande, enligt David Aaker 

Om vi applicerar empirin från intervjun av ledaren på Gustavsbergs porslinsfabrik på de oli-

ka delarna i Varumärkesuppbyggnad enligt David Aaker, får vi följande resultat: 

 

Varumärket som produkt – Produkterna har hög kvalitet och en unik historik bakom sig, 

något som ledaren arbetar aktivt med att framhäva. Ledaren berättade att de har skapat en 

berättelse till varje produkt, något som de vill att återförsäljarna ska återge till kunderna.  

Till exempel att Prinsessan Kristina dricker ut denna kopp eller att en viss designer gjort den.  

Vidare lyfter ledaren fram varumärket som en svensk produkt skapad i Sveriges enda ben-

porslinsfabrik, vilket också ökar värdet.  

 

Varumärket som organisation – Innovation och arbetet med design är ett viktigt arbete en-

ligt ledaren. Även arbetet med att bevara och reproducera tidigare kollektioner/design av pors-

linsserierna. Ledaren arbetar kontinuerligt med nya samarbeten med svenska designers.  

Inom denna del talar Aaker om egenskaper som faller under organisationen såsom personers 

drivkraft eller organisationens form. Alla ledare är unika och så även ledaren för Gustavs-

bergs porslinsfabrik. Hans erfarenhet och kunskap i att driva företag är något som är unikt för 

honom och detta avspeglas i organisationen. 

Det finns en något uppdelad organisation, ledaren och vd:n arbetar med varumärket, strategier 

och marknadsföringen och de andra medarbetarna har helt andra områden utan direkt inblick i 

varandras arbete. Ledaren har ingen kunskap om porslinstillverkning och vice versa. Enligt 

ledaren är fabriksarbetarna intresserade av kvaliteten på produktionen och allt som har med 

det att göra men de är inte delaktiga i varumärkesuppbyggnaden. Det finns en tydlig uppdel-

ning i organisationen.  

 

Varumärket som person – Gustavsbergs porslinsfabrik som person kan ses som gedigen, 

svensk historia. Varumärket har vissa likheter med ledaren, som till exempel pondusen, re-

spekten och erfarenheten på marknaden. De har på senare år blivit väldigt populära även hos 

en designintresserad, yngre målgrupp vilket öppnar dörrar för att skapa en lite mer modern 
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och ungdomlig sida till varumärkets personlighet. Ledaren har förstått vikten av intresset hos 

det svenska folket om den antika och kuriosa trenden. Detta är något som han förvaltade ge-

nom nyproduktioner av äldre och populära designprodukter. 

 

Varumärket som symbol – Ledaren har spunnit vidare på det svenska kulturarvet och detta 

genomsyrar hela miljön på företaget och fabriken. Ett exempel är det gamla vattenhjulet som 

fortfarande finns kvar framför fabriksbyggnaden. Ledaren arbetade om logotypen för varu-

märket för att ännu mer visa och spegla dess ursprung och arv. Logotypen som symbol ska 

andas historia och visa dess höga kvalitet, något som ledaren anser symboliserar hela fabriken 

och företaget. 

 

5.1.3.1 Slutanalys, Varumärkesuppbyggande, David Aaker 

Dessa fyra delar skapar kärnan i identiteten hos Gustavsbergs porslinsfabriks varumärke. De-

larna är relativt starka, vilket betyder att varumärket genom ledarens agerande, har skapat 

styrka åt den utvidgade identiteten. Dock får vi tillägga att delen om ”Varumärket som orga-

nisation” är lite svagare på grund av att organisationen är väldigt uppdelad mellan ledaren och 

fabriksarbetarna. Denna del skulle kunna bli starkare om det fanns mer utbyte och samarbete 

mellan dessa. Detta påverkar identiteten negativt då det inte finns en enhetlig organisation 

som arbetar mot gemensamma mål. Vi anser att ledaren arbetar mest med delen om ”Varu-

märket som produkt”. Han tummar aldrig på dess kvalitet och den unika historia utan framhä-

ver detta som själva kärnan. Även delen med ”Varumärket som symbol” tycker vi är en stark 

del för identiteten, där ledaren har jobbat mycket med logotypen och har fått den att andas 

historia och hög kvalité. Det som ska symbolisera hela företaget i stort. 

 

5.1.4 Ledarskapsteorier 
När vi sen applicerar empirin från intervjun med ledaren i Gustavsbergs porslinsfabrik på de 

ledarskapsteorier vi valt i uppsatsen kommer vi fram till följande resultat. 

 

Formell auktoritet – Ledaren hos Gustavsbergs porslinsfabrik är väldigt drivande och har 

lång erfarenhet av varumärkesuppbyggnad. Han är en karismatisk ledare men har även vissa 

drag som stämmer överens med en traditionell och en byråkratisk ledare. När det gäller den 

traditionella makten tog han upp vikten av sin entreprenörsfamilj som i flera generationer star-

tat företag och därför leder han på detta traditionella sätt. Han är tydlig med att han ser allt 
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och att han har ”ögon i nacken”, vilket kan uppfattas som byråkratisk och inte karismatiskt. 

Han har en rätt att bestämma genom sitt ägandeskap som ägare till 92 % av företaget. Den 

karismatiske ledaren har höga förväntningar på sina medarbetare, något som ledaren hos Gus-

tavsbergs porslinsfabrik också har. Ledaren påpekar att det bara finns dåliga chefer och inte 

dåliga anställda. 

 

Symbolisk makt och symboliskt ledarskap - Ledaren har en naturlig fallenhet för det han 

gör och han arbetar med en vision. I arbetet med visionen tar han inte hjälp av någon annan än 

VD:n. De andra medarbetarna kan inte påverka och det är medvetet från ledarens sida. Utifrån 

intervjun är ledaren väldigt bra på att uttrycka sig verbalt, vilket är ett kännetecken för det 

symboliska ledarskapet. Där det handlar om att förmedla och sprida sin vision. Det svåra är att 

skapa en vision som fabriksarbetarna kan förstå och relatera till. Det gäller att hitta det som 

organisationen har gemensamt, så att alla kan uppfatta och förstå den visionen. Ledaren har 

inte har något högre nivå av symboliskt ledarskap, då han aldrig pratar i termer om ”oss” och 

”vår”. 

 

Visionärt företag – Enligt teorin har dessa företag förhållandevis lösa strukturer och belönar 

kreativitet och entreprenörskap men är också tätt kontrollerade av kultur och värderingar. Le-

daren själv är kreativ och är väldigt passionerad när det gäller varumärket men då visionära 

företag ska ha ledare som är engagerade i sina medarbetare och vad de gör, vilket visar på att 

Gustavsbergs ledare inte driver ett visionärt företag fullt ut då organisationen är så pass upp-

delad vad gäller fabriksarbetarna och ledaren själv. Det finns fortfarande gamla hierarkiska 

strukturer i företaget som säkert kan förklara detta beteende. Ledaren har en god förmåga att 

skapa relationer med omgivningen men detta gäller inte den interna kommunikationen. Denna 

bransch är inte kanske inte lika beroende av att vara visionärt som företag inom andra bran-

scher. Som ett gammalt industriföretag har de fastnat i ett gammalt sätt att arbeta. Som vi ser 

det så finns ett kompetent ledarskap med gedigen kunskap om varumärkesuppbyggnad men 

organisationen som helhet är lite splittrad och för uppdelad.  

 

Individualism - I individualistiska kulturer är relationerna mellan individer ganska fria, och 

individerna förväntas ta ansvar för sig själva. Detta är svårt när det inom Gustavsbergs pors-

linsfabriks organisation är så uppdelat mellan ledarskapet och medarbetarna. Vid flera tillfäl-

len har facket fått komma och förklara och medla mellan ledaren och fabriksmedarbetarna vid 
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konflikter. Ledaren säger att han gärna tar emot förslag på förbättringar från fabriksmedarbe-

tarna. Dock poängterar ledaren att han äger 92 % av företaget och att det är han som bestäm-

mer.  

 

5.1.4.1 Slutanalys av ledarskapsteorierna 

Ledaren lever kvar i ett gammaldags ledarskap, han arbetar med en tydlig vision men har 

svårt att förmedla och få med sina medarbetare. Vi tror inte att detta är ett medvetet drag från 

ledarens sida då han ändå poängterar att det bara finns dåliga chefer och inte dåliga anställda. 

Det kan vara svårt att förändra organisationsstrukturen i ett gammalt företag. Det finns ett 

inarbetat mönster som är svår att ändra på.  

Återigen kan man poängtera att ökade samarbeten och projekt inom organisationen skulle 

kunna skapa samhörighet och stärka organisationen. Ett sätt är att visa sig mänsklig, erkänna 

sina fel och brister och prata i termer om ”Vi” och ”Oss”. Ledarens passion måste synliggöras 

mer i organisationen då detta kommer att engagera medarbetarna och skapa en bättre kultur.  

 

5.2 Odd Molly 

 

5.2.1 Varumärkesteorier 

 

5.2.2 Den varumärkesuppbyggande processen, Frans Melin 
Om vi applicerar empirin från intervjun med ledaren från varumärket Odd Molly på Melins 

teori om den varumärkesuppbyggande processen (de 6 olika delarna) kan vi se följande resul-

tat. 

 

Produktattribut – Odd Molly har en logotyp som ledaren lagt ner mycket arbete på och som 

de använder flitigt i allt arbete med marknadsföring, förpackningar och klädkollektionerna.  

Den är typisk för varumärket och kärnvärdena står med: Kärlek, mod och integritet. Klädernas 

design är unik och de använder mycket färg och mönster. Detta är det som visualiserar varu-

märkesprodukten och skiljer den från konkurrenterna. Ledaren och chefsdesignern är de två 

som från början utvecklat dessa särdrag.  
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Märkesidentitet – Ledaren har skapat ett emotionellt värde och på så sätt ökat märkesidenti-

teten mycket på grund av varumärkets speciella design. De är en uppstickare inom den svens-

ka klädbranschen och har genom sin design skapat ett unikt värde för varumärket genom sina 

värdeord ”Kärlek, mod och integritet”. Ledaren och medarbetarna är duktiga på att framhäva 

varumärket på produkterna. Deras identitet visar vad varumärket står för och detta gör varu-

märket unikt och svår att konkurrera med. Namnet och ursprunget har en viss mystik över sig 

vilket också särskiljer dem från andra varumärken. 

 

Kärnvärde – Enligt ledaren är den primära konkurrensfördelen just den unika mix av färdig-

heter och samarbete som finns hos ledaren och chefsdesignern. På grund av dem har varumär-

ket fått ett unikt kärnvärde. Att ledaren är en del av kärnvärdet är en stor fördel för varumär-

ket. 

 

Positionering – Ledarens vision är att vara ett varumärke, inte bara ett klädmärke, han vill 

inte begränsa Odd Molly. De har hög kvalitet och har ett medelhögt pris. Deras kollektioner 

finns hos återförsäljare runt om i världen och de har även startat upp egna Odd Molly butiker. 

Varumärket har en specifik position i konsumenternas medvetande och de kan lätt skilja den 

från andra. Ledaren har arbetat mycket med denna positionering och på att skapa en unik bild 

hos konsumenterna. 

 

Marknadskommunikation – Ledaren arbetar inte aktivt med reklamkampanjer för Odd Mol-

ly men han ser marknadsföring som en viktig del för att synliggöra varumärket. Varumärket 

har två olika målgrupper. Ledaren arbetar både med att skapa marknadsföring till återförsäl-

jarna och direkt ut till slutkunderna. Marknadskommunikationen anser vi som stark, då de till 

exempel vinner priser som Guldknappen och därigenom får mycket gratisreklam och publici-

tet. 

 

Intern märkeslojalitet – Ledaren och hela organisationen arbetar för att skapa en högre loja-

litet inom organisationen. Det märks att ledaren vill engagera alla medarbetare, att de ska vilja 

”vara varumärket”. Det är ingen som någonsin sagt upp sig från företaget. De umgås mycket 

och alla känner varandra väl. Ledaren tycker att det är viktigt att inte alla tycker likadant men 

att alla ska förstå vad varumärket står för och vad han har för vision med det. Ledaren tycker 

det är viktigt att gå runt och prata med de anställda och att ha personliga möten med dem. 
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5.2.2.1 Slutanalys varumärkesuppbyggande processen, enligt Frans Melin 
Agerandet hos ledaren har skapat en styrka hos alla delarna i denna teori om varumärkesupp-

byggnad. Som vi ser det så är den interna märkeslojaliteten märkbart hög hos organisationen 

och ledaren arbetar mycket med just den interna marknadskommunikationen. Kärnvärdena 

och ledorden ”Kärlek, mod och integritet” tycker vi lyser starkt genom varumärket. Även 

identiteten blir stark av att den inre märkeslojaliteten är hög. Delarna påverkar varandra posi-

tivt och då stärks varumärket ytterligare. Vi anser utifrån detta att det är ett starkt varumärke. 

 

5.2.3 Varumärkesuppbyggnad, enligt David Aaker 
Om vi applicerar empirin från intervjun med ledaren hos Odd Molly på dessa olika delar får 

vi följande resultat. 

 

Varumärket som produkt – Produkterna har hög kvalitet och står för svensk design. Då det 

byggs på med produkter skapas också en identitet mer som livsstils varumärke än bara ett 

varumärke för kläder, något som ledaren har som mål. Målgruppen är kvinnor i alla åldrar 

men i och med varumärkets lansering med herrkollektionen så blir även männen en ny mål-

grupp. Ledaren poängterar att det är viktigt att hålla varumärket levandet, till exempel genom 

en lansering av en herrkollektion men att känslorna ska bestå. Varumärkesidentiteten hör ock-

så ihop med att Odd Molly är ett framgångsrikt svenskt företag som nyligen vunnit guldknap-

pen, ett designpris inom mode.  

 

Varumärket som organisation – handlar om organisatoriska attribut. Aaker menar att 

innovation, kvalitet och omsorg för omgivningen är sådana attribut. Ledaren vill att Odd Mol-

ly ska vara ett innovativt företag som inte är fast i en specifik form. Denna innovation 

genomsyrar hela företaget. Ledarens agerande, unika drag och egenskaper stärker också 

varumärket som organisation. Han ser på varumärket som ett varumärke i rörelse och försöker 

få med hela organisationen i det tänket. Ledaren försöker att motivera medarbetarna i 

organisationen och han vill skapa en kultur där det är roligt att vara på jobbet, arbetet ska 

kännas värdefullt. Ledaren tycker det är en bra gemenskap i organisationen. 

Varumärkesidentiteten stärks av att de har gemensamma mål och en tydlig vision. En sak som 

vi anser påverkar varumärkesidentiteten här är den drivande ledaren Per, som genom sin 

entusiasm och karisma påverkar medarbetarna positivt. Detta är något som är svårt för 

konkurrenter att kopiera.  
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Varumärket som person – Ett varumärkes personlighet kan skapa ett starkt varumärke på 

olika sätt, enligt Aaker. Varumärket Odd Molly har en lekfull och färgglad personlighet som 

vi tycker avspeglar ledaren på många sätt. Ledaren har aktivt arbetat med att stärka varumär-

kets personlighet. Ledorden som är ”Kärlek, mod och integritet”, hör också ihop med varu-

märkets personlighet. Vi tycker att personligheten hos varumärket stämmer överens med mål-

gruppen och organisationen. 

 

Varumärket som symbol – Ledaren har skapat en stark och bra symbol, Odd Mollys logo-

typ, på alla produkter. Den sticker ut och passar bra ihop med produkterna. Den är anpassad 

till både klädkollektionerna och de övriga produkterna och detta stärker varumärkesidentiteten 

ytterligare. Ledaren menar att strukturen runt symbolen hänger ihop med identiteten. Koncep-

tet hör ihop, allt från logotyp till butiksskyltar, kollektioner och förpackningar av hudvårdse-

rien. De symboliska värdeorden ”Kärlek, mod och integritet” finns också med på bland annat 

prislappen.  

 

5.2.3.1 Slutanalys, Varumärkesuppbyggnad, enligt David Aaker 

Dessa fyra delar skapar kärnan i identiteten hos Odd Mollys varumärke. Ledarens agerande i 

varje del hos detta varumärke har skapat en väldigt stark kärna och grund, vilket genererar i 

att Odd Mollys kärnidentitet ses som stark och genomtänkt. Det som i dagsläget kan ses som 

den svagaste delen kan vara personligheten då den håller på att utveckla nya marknader och 

nya målgrupper, vilket kan medföra att de måste lägga till fler sidor som passar nya målgrup-

per. Vi tänker på herrkollektionen, då gäller det för varumärket att hitta manliga sidor och 

attribut som passar den manliga målgruppens personlighet. Från att ha varit ett varumärke för 

kvinnor måste de nu passa in på två skilda grupper, kvinnor och män. Vissa sidor av Odd 

Mollys personlighet kommer dock alltid finnas kvar.  

 

5.2.4 Ledarskapsteorier 
När vi sen applicerar empirin från intervjun med ledaren från Odd Molly på de ledarskapste-

orier vi valt i uppsatsen kommer vi fram till följande resultat 

 

Formell auktoritet – Ledaren hos Odd Molly är väldigt drivande och karismatisk, han är vad 

man kallar en eldsjäl för sitt varumärke. Han har flera sidor som vi tycker stämmer överens 
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med den karismatiska makten, som till exempel att han verkar ha en naturlig förmåga att for-

ma mening och innebörd åt sina medarbetare.  

 

Symbolisk makt och symboliskt ledarskap – Vi kan också se likheter hos ledaren med det 

symboliska ledarskapet. Han upptäcker, sållar fram och förmedlar sin vision likt den symbo-

liska ledaren. Han arbetar med en lyhördhet och ser varumärket som dynamiskt. Det finns en 

gemensam historia som ledaren förmedlar, ”vår” historia, vi som är ”Odd Molly”. Ledaren 

har också en förmåga att definiera en verklighet för andra, vilket också hör till den symboliska 

makten. Vi anser att Odd Mollys ledare använder sig av symbolisk makt då han tar beslut i 

samråd med andra medarbetare. Den symboliska makten handlar också om att lägga tid åt att 

lyssna och integrera så att de inblandade kan förstå vad som ska göras. Detta tycker vi också 

att ledaren arbetar efter.  

 

Visionärt företag – Som enligt teorin har dessa företag förhållandevis lösa strukturer och 

belönar kreativitet och entreprenörskap men som också är tätt kontrollerade av kultur och vär-

deringar. Odd Molly, är enligt oss, ett praktexempel på ett visionärt företag där det finns en 

hög grad av intern kultur ”Vi-känsla”, och ändå lösa, kreativa strukturer som är formbara. 

Ledaren är en effektiv ledare som har förmågan att kommunicera visionen på ett effektivt sätt 

och har ett enorm engagemang och passion för sitt arbete. Effektivt ledarskap är en ledarstil 

inom visionära företag. Han är engagerad i organisationen och tycker att det viktigaste i livet 

är att utföra sitt jobb på ett bra sätt, vilket också stämmer överens med Odd Mollys ledare. 

 

Individualism - I individualistiska kulturer är relationerna mellan individer ganska fria, och 

individerna förväntas ta ansvar för sig själva. Det finns en hög grad av individualism i Odd 

Mollys organisation. Eftersom ledaren själv vill ha en frihet och kreativitet så smittar det av 

sig och visas bland medarbetarna också. Det finns även en stark lojalitet i organisationen, en-

ligt ledaren, ingen har någonsin sagt upp sig från företaget. Han vill inte att hans medarbetare 

ska känna att de är utbytbara, de är inte bara en siffra. Alla tillför de något som är av betydelse 

för varumärket Odd Molly. Ledaren ser det som ett två-vägs beroende, han är beroende av de 

andra i organisationen och de är beroende av honom.  
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5.2.4.1 Slutanalys av ledarskapsteorier 

Vi anser att ledaren är en karismatisk ledare och arbetar med en positiv ”Vi”-anda i hela orga-

nisationen. Intern marknadsföring är otroligt viktigt. Visionen får aldrig ”tummas på” vilket vi 

märker att den aldrig gör. Det vill säga de aldrig går ifrån den. Den starka lojaliteten i organi-

sationen är viktig. En annan viktig egenskap hos ledaren är hans lyhördhet och sin vilja att 

skapa en gemenskap hos alla medarbetare. Han har en naturlig förmåga att forma mening och 

innebörd åt sina medarbetare. Ledaren anser att han är lika beroende av medarbetarna som de 

är av honom. Han utformar beslut i samråd med andra medarbetare. 

 

5.3 Kronan AB 

 

5.3.1 Varumärkesteorier 

 

5.3.2 Den varumärkesuppbyggande processen, Frans Melin 
Om vi applicerar empirin från intervjun med ledaren för Kronan på Melins teori om den va-

rumärkesuppbyggande processen (de 6 olika delarna) kan vi se följande resultat. 

 

Produktattribut – Kronan har en logotyp som ledaren använder flitigt både på cykeln, barn-

vagnen och på övriga produkter.  Logotypen visualiserar märkesprodukten genom att den be-

varar den gamla originallogotypen från militärcykeln. Den har även individualiserats genom 

detta. Den är enkel och lätt att koppla till varumärkesnamnet. Produkterna har enkla förpack-

ningar där man tydligt kan se logotypen. Ledaren vill att attributen ska visa varumärkets höga 

kvalitet.  

 

Märkesidentitet – Ledaren har genom sitt arbete med den unika designen och historiken 

bakom produkterna skapat en unik. Den moderna designen mixat med bevarade detaljer från 

de gamla militärcyklarna ökar även det märkesidentiteten. Ledaren vill att de ska återkoppla 

till en svensk, traditionell design och sedan använda nya, moderna inslag som gör dem unika. 

Kronans märkesidentitet var till en början fokuserad på cykeln, ledaren påpekar att detta först 

och främst är det som kopplas ihop med varumärket. Ledaren anser det därför viktigt att hitta 

en återkoppling till cykeln även i sina andra produktkategorier. Till exempel har de på sin 

barnvagn en ringklocka på handtaget, något som kommer från Kronan cykeln ursprungligen. 
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Detta är en detalj som återkopplar till det ursprungliga varumärket för cykeln. Identiteten vilar 

också på att produkterna ska visa att de har en hög kvalitet och att de är ett svenskt designfö-

retag, något som ledaren utvecklar och arbetar aktivt med.  

 

Kärnvärde – Enligt ledaren är Kronans kärnvärde kvalitet och svensk designhistorik. Gam-

maldags design i ny tappning. De har en unik historia bakom sitt varumärke som finns lagrat i 

dess kärnvärde. Hon beskriver det som att Kronans själ finns i den tidlösa designen. Detta ser 

ledaren som den primära konkurrensfördelen. 

 

Positionering – Ledaren säger själv att hon och medarbetarna tänker i banorna: vad kan vi 

INTE sätta kronan varumärket på? Hon vill skapa smarta, kvalitativa lösningar på de behov 

som deras kunder har. Ledaren beskriver också att de är ett livsstils varumärke, inte bara ett 

varumärke för cykeln. De har hög kvalitet och har ett medelhögt pris. Varumärket har en spe-

cifik position i konsumenternas medvetande och de kan lätt skilja den från andra mycket på 

grund av ledarens arbete med att påvisa den höga kvaliteten. 

 

Marknadskommunikation – Ledaren vill skapa produkter som målgruppen har ett behov av, 

vare sig det är en cykel eller underkläder eller en barnvagn. Marknadskommunikationen be-

drivs genom media, pr och varumärkets webbsida. Detta är en medveten strategi från ledarens 

sida. Ledaren samarbetar med andra designers i produktutveckling och för nya produktserier. 

Till exempel så har de ett samarbete med formgivarna i ”10 Gruppen” med utformningen av 

ett nytt tygmönster till sina barnvagnar. Dessa samarbeten uppmärksammas i press och skapar 

även det reklam och uppmärksamhet till varumärket.  

 

Intern märkeslojalitet – Ledaren och medarbetarna arbetar väldigt nära varandra då de en-

dast är 4 personer i organisationen. Detta skapar en hög intern märkeslojalitet då alla blir in-

volverade i arbetet med varumärket. Ledaren försöker vända detta till något positivt och po-

ängterar att detta gör att alla blir engagerade och att gränserna mellan medarbetarna suddas ut. 

Ledaren och medarbetarna är beroende av varandra och av varje persons kunskaper i organi-

sationen just för att de inte är så många.  

 

 

 



 40 

5.3.2.1 Slutanalys, Den varumärkesuppbyggande processen, Frans Melin 

Ledaren arbetar aktivt med alla delar i den varumärkesuppbyggande processen vilket leder till 

ett starkt varumärke. Vi anser att den interna märkeslojaliteten är väldigt stark, ledaren är lojal 

till varumärket, då hon är vd och ledare i detta familjeföretag. Hon har en syn att alla i organi-

sationen är jämlika. Ledaren har hittat unika värden hos produkterna som ytterligare stärker 

varumärket. Då de är en väldigt liten organisation måste ledaren och medarbetarna på ett na-

turligt sätt arbeta nära varandra och nära varumärkesuppbyggnaden. Varumärkesidentiteten 

blir stark av att den inre märkeslojaliteten är hög. Kronan har också ett unikt kärnvärde genom 

sin tidlösa design, vilket skapat en identitet som är stark. 

 

5.3.3 Varumärkesuppbyggnad, enligt David Aaker 
Om vi applicerar empirin från intervjun med ledaren på Kronan på dessa olika delar får vi 

följande resultat. 

 

Varumärket som produkt – Produkterna har hög kvalitet och har en tidlös design. Då det 

byggs på med produkter skapas också en identitet mer som livsstils varumärke än bara ett 

varumärke för cykeln. Ledaren och medarbetarna lägger ner ett stort arbete på utformning och 

design av sina produkter och väljer produkter som hon tycker harmoniserar med varumärket. 

 

Varumärket som organisation – Kronan är ett innovativt designföretag som arbetar med 

kvalitet i sina produkter och ledaren varumärket som livsstils varumärke. Hon och medarbe-

tarna är en liten organisation och de är alla engagerade i varumärkesuppbyggnaden på ett eller 

annat sätt. Ledaren tycker att det är viktigt med samstämmighet i organisationen och de för en 

öppen dialog mellan varandra. De har var sitt ansvarsområde och tillsammans är de en bra 

mix som är svår att kopiera. Ledaren vill att hennes ledarskap ska spegla kulturen de har i 

organisationen. Hur de är som personer bakom varumärket Kronan. 

 

Varumärket som person – Varumärket Kronan har en nytänkande blandat med en gammal-

dags design i sin personlighet. Man vet aldrig vad kronan hittar på härnäst och lite så fick vi 

uppfattningen av att ledarens personlighet också är. Både varumärket och ledaren är uppstick-

are med roliga idéer och med designkänsla. Det verkar som om personligheten hos varumär-

ket både stämmer överens med ledaren och organisationen och med dess målgrupp. Det är 
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viktigt att personligheten stämmer överens med dessa delar för att stärka identiteten. Ledaren 

ser varumärket som en person som kan anta olika former, det vill säga olika produkter. 

 

Varumärket som symbol – Kronan har en stark och enkel symbol, sin logotyp som en for-

mad krona, på alla produkter. Den kan lätt kopplas ihop med varumärkesnamnet och med 

produkterna. Detta stärker identiteten. Även ledarens arbete med varumärkets produkter som, 

även om de har skilda kategorier, innehar en design som gör att man kopplar dem till varandra 

och till varumärket. Ledaren har arbetat med små detaljer som skapar ledtrådar till vem som 

är sändaren – varumärket Kronan. Den historiska aspekten anser ledaren är viktig för varu-

märket som symbol. 

 

5.3.3.1 Slutanalys, Varumärkesuppbyggnad, enligt David Aaker 

Dessa fyra delar skapar kärnan i identiteten hos Kronan. Ledarens agerande och arbete inom 

varje del har genererat i att Kronans kärnidentitet ses som stark och genomtänkt. Detta visar 

på ett starkt varumärke. Det som i dagsläget kan ses som den svagaste delen kan vara att det 

är en väldigt liten organisation. Vi tänker då främst på att ledarskapet inte kan vara på samma 

sätt som i en större organisation. Ledaren måste leda medarbetarna även om de arbetar väldigt 

nära varandra. Det gäller att hitta balansgång mellan att vara ledare och medarbetare. Något 

som ledaren på kronan ändå lyckas med. En liten organisation leder också till en familjär at-

mosfär och gemenskap som kan leda till att det blir lättare att fatta beslut och samförstånd.  

 

5.3.4 Ledarskapsteorier 
När vi sen applicerar empirin från intervjun av ledaren på Kronan på de ledarskapsteorier vi 

valt i uppsatsen kommer vi fram till följande resultat. 

 

Formell auktoritet– Ledaren hos Kronan är ung, idérik och orädd, hon driver tillsammans 

med en liten grupp människor varumärket framåt. Hon säger själv att hon ser sig som en ka-

rismatisk ledare, att hon tycker att hon har förmågan att motivera och uppskatta vad männi-

skor gör. Hon har dock fått sin makt på grund utav att hon är en medlem i familjeföretaget, 

det vill säga hon har ingen tidigare utbildning eller erfarenhet inom detta.  

 

Symbolisk makt och symboliskt ledarskap – Vi kan se likheter hos ledaren med det symbo-

liska ledarskapet. Hon tycker att det är viktigt att kunna kommunicera sin vision till medarbe-
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tarna. Hon har en förmåga att övertala andra, har tålamod, är riskvillig, har en tydlighet i sitt 

ledarskap, och är envis. Hon tar beslut i samarbete med andra medarbetare, vilket ingår i 

symbolisk makt. Ledaren förmedlar sin vision men säger att den kan bli bättre och att hon 

hela tiden ifrågasätter den. Hon arbetar utifrån visionen i sitt ledarskap för att aldrig ”tappa 

tråden”.  

 

Visionärt företag – Kronan, är enligt oss, även det ett exempel på ett visionärt företag där det 

finns en hög grad av intern kultur ”Vi-känsla”, och ändå lösa, kreativa strukturer som är 

formbara. Det är kanske ett måste när man är en liten organisation att ha en formbar och lös 

struktur som snabbt kan ändras efter behov. Ledaren har ett stort engagemang och passion för 

arbetet med varumärket, det är dock svårt att se om detta beror på hennes egen drivkraft eller 

hennes koppling till familjeföretaget (dotter), då hon inte har någon tidigare erfarenhet. 

 

Individualism - Det finns en hög grad av individualism i Kronans organisation. Då det är en 

liten organisation är det antagligen ett måste, alla har egna ansvarsområden men ledaren och 

medarbetarna måste också hela tiden kunna arbeta tätt tillsammans för att tillsammans föra 

varumärket framåt. Ledaren förklarar att i organisationen är relationerna mellan medlemmar-

na ganska fria och medarbetarna förväntas ta ansvar för sig själva likt det individualistiska 

synsättet. Detta i sig leder till en stark lojalitet. 

 

5.3.4.1 Slutanalys av ledarskapsteorier 

Vi anser att ledaren är en karismatisk ledare men inte i den utsträckningen som hon själv an-

ser. Hon har ett visst mått av symboliskt ledarskap men med tanke på att hon inte alltid fullt ut 

arbetar med visionen och att det kan förbättras, anser vi att hon inte helt är en symbolisk leda-

re. De är dock ett visionärt företag som har en hög grad av intern kultur och ”Vi”-känsla med 

lösa och kreativa strukturer.  
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6. Slutsats  
I detta kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till genom de teoretiska och empiriska studier-

na. Kapitlet innehåller även svar på uppsatsens frågeställning, slutdiskussion samt vårt förslag till 

vidare forskning inom området. 

 

Svaret på frågan om det finns ett samband mellan ledarens roll i företaget och varumärkes-

styrkan är JA. 

 

Som vi kan se i de företagen vi intervjuat så handlar det om att arbeta med den varumärkes-

uppbyggande processen för att skapa ett starkt varumärke. En ledare som förstår vikten av att 

arbeta med alla delar av varumärkesuppbyggnadsprocessen kan skapa ett starkare varumärke. 

Det primära för ledaren att arbeta med att etablera, bygga upp och underhålla sitt varumärke 

för att det ska vara starkt både idag och imorgon. Som ledare måste man förstå att det handlar 

om ett icke-hierarkiskt relationsbyggande, både med den interna organisationen och med ex-

terna målgrupper. 

 

Vi kan se att ledarna i de företag vi valt att studera alla agerar och arbetar med de olika delar-

na i varumärkesuppbyggnaden. De har förstått vikten av att arbeta efter en vision och de har 

alla försökt att hitta varumärkenas unika kärnvärden som stärker identiteten hos varumärket.  

En ledare som med hjälp av sin vision leder företaget mot en dynamisk utveckling där samtli-

ga intressenter (interna och externa) känner sig delaktiga skapar i sin tur ett starkt varumärke. 

Man måste som ledare förstå att utvecklandet av ett varumärke är ett kollektivt ansvar.61  

 

Den ledare som utmärkte sig från de andra var Gustavsbergs porslinsfabriks ledare som inte la 

någon större vikt vid att stärka den interna organisationen utan hade ett mer gammaldags syn-

sätt på organisationen och dess medarbetare. Det kan vara svårt att förändra dessa gamla for-

mer och arbetssätt i en tillverknings- och industribransch. Det som i detta fall går förlorat är 

den interna märkeslojaliteten vilket skapar en klyfta i varumärkets identitet. Varumärket Gus-

tavsbergs porslinsfabrik skulle, enligt oss, kunna bli ännu starkare som varumärke om ledaren 

la ner mer tid och arbete på den interna organisationen och den interna kulturen. Med samar-

beten mellan de olika organisationsgrupperna skulle medarbetarna känna samhörighet och få 

                                                                    
61 Identitet – om varumärken, tecken och symboler. Lena Holger & Ingalill Holmberg. Raster Förlag. Sid 145 
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en större förståelse för den varumärkesuppbyggande vision som ledaren vill förmedla. Detta 

gör att vi inte anser att Gustavsbergs porslinsfabriks varumärke är så starkt som det egentligen 

skulle kunna vara. 

 

Vi anser att det är av största vikt att en ledare använder sig av ett symboliskt och karismatiskt 

ledarskap för att lyckas med den viktiga interna relationen till medarbetarna. Hela organisa-

tionen ska vilja ”vara” varumärket, varje person ska genom ledarens arbete förstå och arbeta 

utifrån företagets kärnvärden och vision. Då krävs det en ledare som kan förmedla detta till 

den interna organisationen för att stärka den interna kulturen och på så sätt stärka varumärket. 

En ledare som genom sin entusiasm, sin passion och karisma påverkar medarbetarna positivt 

är ledaren för Odd Molly. Han berikar sitt varumärke med sitt engagemang och sin personlig-

het, något som är svårt för konkurrenter att kopiera. Ledaren säger i intervjun62 att Odd Molly 

håller sitt varumärke levande genom att vara dynamiska och genom att vara formbara men 

med en stor lyhördhet. En lyhördhet som existerar både internt bland de anställda men också 

en lyhördhet utåt mot kunderna och omvärlden. Odd Mollys ledare ser sig som en skulptör 

och inte som en chef/ledare. Med hjälp av de anställda formar han ett starkt varumärke. Denna 

kultur som skapas inom företaget ger varumärket en själ. Vi anser att Odd Mollys och Kro-

nans ledare använder sig av ett symboliskt ledarskap där de förmedlar en vision, vilket vi an-

ser har stärkt den interna organisationen som i sin tur har stärkt deras varumärken.  

 

En ledares erfarenhet och gedigna kunskap kan också bidra till att stärka varumärket. Detta på 

grund av att ledaren då vet vad som är relevant både för varumärket men också för att själva 

organisationen ska fungera. Då ledaren för Kronan är relativt ung och ny i sin ledarskapsroll 

ser vi att hennes bidragande arbete till att stärka Kronan varumärket kan stärkas ytterligare 

med tiden.  

 

Vår slutsats är att det bakom ett varumärke måste finnas en ledare som tar tillvara och arbetar 

med alla de olika delarna som varumärkesuppbyggnadsprocessen består utav, för att helheten 

ska bli tydlig och äkta och att detta i sin tur stärker ett varumärke.  

 

 

                                                                    
62 Intervju med Per Holknekt, grundare av varumärket Odd Molly. 
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6.1 Slutdiskussion 
Nedan kommer vår slutdiskussion som vi sammankopplat med vår problemdiskussion i upp-

satsens inledande del. 

 

Att kunna differentiera sig i den rådande konkurrensen på marknaden har vi förstått blivit 

svårare och svårare. Att hitta ett mervärde och något unikt är därför av största vikt. De företag 

vi har beskådat har alla ett unikt mervärde som därmed är deras konkurrensmässigt starkaste 

redskap. Vi har genom vår uppsats förstått att detta aldrig skulle ha kunnat vara möjligt utan 

den enskilde ledarens inverkan och drivkraft. Vidare kan vi se att vara unika handlar om att 

hitta en intern styrka, denna interna styrka ser vi börjar hos ledaren för varumärket och vars 

egenskaper och agerande formar och bygger upp denna styrka.  

Att hitta en varumärkesidentitet, som visar vad varumärket egentligen står för börjar även den 

hos ledaren. Att identitet sedan når ut och förankras i hela organisationen ser vi är ledarens 

uppgift, eller framförallt anser vi att det är ledaren som faktiskt är den som är kapabel och 

bäst lämpad att klara av detta. Alla de tre ledarna vi har mött har hittat en unik och tydig va-

rumärkesidentitet vilket vidare har gjort dem konkurrenskraftiga på marknaden. Vi har tydligt 

sett att en uppdelning i en organisation i sig har bidragit till en försvagning av varumärket 

men då ledaren ändå kunnat förmedla varumärkets identitet både internt mot anställda och 

extern ut mot kunderna har vi sett att det i sig har lett till en stärkning av varumärket i fråga.  

Avslutningsvis kan vi säga att organisationen är en viktig del för varumärkets styrka och det 

finns det inga tvivel om, men vi har genom denna uppsats förstått att det i grunden är ledaren 

för organisationen som egentligen är en av de viktigaste länkarna i denna varumärkesuppbyg-

gande process om inte den viktigaste, och utan ett bra agerande från ledarens sida inget starkt 

varumärket.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

 
Då vi i vår uppsats koncentrerat oss på hur ledarskapets agerande kan stärka ett varumärke har 

intressanta frågeställningar om vad medarbetarna har för inverkan dykt upp. Måste de anställ-

da jobba efter och ha samma vision som ledaren tagit fram och når verkligen denna vision ut 

till de anställda? Kan vår syn på försvagning av varumärket ifrågasättas?  
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En annan intressant infallsvinkel skulle kunna vara om den viktiga gemenskapen inom orga-

nisationen som vi anser är ledarens jobb att förankra verkligen måste finnas där? Kan de an-

ställda och ledaren ha liten insyn i varandras arbete men ändå jobba fram ett starkt varumär-

ke?  

Då vi förstått att organisationen själv är en viktig del i att utforma ett starkt och differentierat 

varumärke så skulle dessa infallsvinklar vara intressanta att undersöka. Vi ger därför detta 

som förslag till vidare forskning.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1- Intervjufrågor 

Intervjufrågor och svar med respektive företag 

Bilaga 2 – Intervju med Per Holknekt, ledare och grundare för Odd Molly 

Bilaga 3 – Intervju med Lars-Erik Harvig, ledare Gustavsbergs porslinsfabrik 

Bilaga 4 – Intervju med Maria Bruhnsted, ledare på Kronan AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Bilaga 1 

Intervju-frågor 

 
1. Berätta om företaget, antal anställda och om varumärket 

2. Om dig själv, din karriär 

3. Er vision med varumärket 

 

Maktdistans (Hofstede) 

4. Tror du dina medarbetare vågar säga sin mening till dig? 

5. Kan dina anställda ifrågasätta dig? Dina beslut? 

6. Anser du att dina medarbetare är jämlika med dig? 

 

Individualism och kollektivism (Hofstede) 

7. Hur förankras och förmedlas beslut inom organisationen? 

8. Är det viktigt med samstämmighet i gruppen vid beslutstagandet? 

9. Anser du att man klart ska skilja mellan arbete och privatliv? 

10. Uppmuntrar du dina medarbetare att säga sin mening? 

11. Hur tar du konflikter, hur abetar du när en konflikt uppstår? Hur löser du en konflikt? 

12. Diskuterar du dina personliga problem med dina medarbetare? 

 

Osäkerhetsundvikande (Hofstede) 

13. Vilken ledarskapsstil tycker du passar in på dig? 

14. Vilken stil vill du ska råda på arbetsplatsen? Och vad är det Ultimata arbetssättet bland dig 

och medarbetarna? 

 

Reflektioner på ledarskap 

15. Vad är ledarskap för dig? 

16. Har du någon ledarskapsförebild? 

17. Vilka är de viktigaste egenskaperna för en ledare? Varför är just dessa viktiga? 

18. Arbetar du utifrån företagets vision i ditt ledarskap? 

19. Vilken roll har företagskulturen för ditt ledarskap? 

20. Anser du att det finns en typisk svensk ledarskapsstil? Vad karaktäriserar den, tycker du? 



 52 

21. Hur arbetar ni för att stärka varumärket Odd Molly? 

22. Vad anser du är viktiga faktorer för att stärka varumärket? 

23. Vad beror era framgångar på, hur har ni skapat ett starkt varumärke? 

24. Anser du att ledarskapet har betydelse för ett framgångsrikt varumärke? Tror du att det 

finns ett samband mellan ett visst sorts ledarskap och ett starkt varumärke? På vilket sätt? 

25. Har ni en tydlig vision och tydliga mål för ert varumärke? 

26. Hur ser du på framtiden för ert varumärke? 

27. Målgruppen? 

28. Konkurrenter? 
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Bilaga 2. intervju med Per Holknekt, ledare och grundare för Odd Molly 

 
Berätta om företaget och varumärket Odd Molly 

Allting började när jag, Per Holknekt, genom ett annat projekt, träffade esteten och frilands-

designern Karin Jimfelt-Ghatan. Vi hittade delar hos varandra som den andra saknade och vi 

förstod att vi passade väldigt bra ihop. Jag och Karin träffades när vi skulle sätta ihop ett kon-

cept till en reklambyrå vi båda frilansade åt. I mötet mellan oss två uppstod ett KLICK! Det är 

en stark känsla när något fungerar. Detta är något som jag försöker fånga upp direkt och stop-

par fröna i jorden och vattnar som bara den. 

 

Varumärke (Per) + Estetik (Karin) = Odd Molly föds. 

 

Att bygga ett företag handlar mycket om att skapa mekanik som ska fungera, från ide till att 

betala löner… Ingen av oss hade några pengar, så vi hittade en lösning hos en investerare.  Vi 

fick lägga pussel, och ställa sig frågan om vad är vi bra på, vad kan andra som vi inte kan?” 

 

Idag arbetar 31 personer på Odd Molly och ingen har någonsin sagt upp sig. 

Kläderna säljs till 1600 butiker runt om i världen. 

 

Om dig själv, din karriär 

Jag är grundare och ledare till varumärket Odd Molly AB. Jag har spenderat hela mitt vuxna 

liv i branschen och har kompetens i olika nivåer. Detta i form av inköpare, designande varu-

märkesformgivare och trendskapare. Kompetens som jag drar nytta av nu. Mina sinnen är 

alltid öppna för idéer. Jag är i grund och botten en varumärkesuppbyggare, som skapar varu-

märken. Jag söker alltid en form.  

 

Er vision med varumärket 

Visionen med varumärket – tydlig för oss, det enda vi aldrig tummar på. Vi gör det vi tycker 

om. Vi har en varumärkesplattform som vi alltid arbetar ifrån. Ledorden är Kärlek, mod och 

integritet. 

 

Frågor Maktdistans (Hofstede) 

Tror du dina medarbetare vågar säga sin mening till dig? 
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Ja, jag försöker visa att jag inte är felfri. Jag bjuder på mig själv och gör misstag. Att inte se 

sig som felfri och öppet erkänna att man har svaga sidor och bjuda in att andra ska göra det 

också är viktigt. VD har nog större pondus än jag.  

 

Kan dina anställda ifrågasätta dig? Dina beslut? 

Ja jag anser det. 

 

Anser du att dina medarbetare är jämlika med dig? 

Ja, jag känner så men jag kan ju inte helt säkert veta om de känner så. Jag är en enkel bondson 

från dalarna. En enda person har kallat mig för ”chef”, det var en anställd på vårt kontor i 

USA. Detta beror nog på våra olika kulturer. Jag tar det som en komplimang att jag inte blir 

kallad för chefen.  

 

Individualism och kollektivism (Hofstede) 

Hur förankras och förmedlas beslut inom organisationen? 

Styrelse som har ansvar för de stora finansiella besluten tar sina beslut sen tar de olika avdel-

ningarna sina beslut. Organisatoriskt jobbar vi vertikalt.  

 

Är det viktigt med samstämmighet i gruppen vid beslutstagandet? 

Vi diskuterar och för en öppen dialog. Alla ska känna att de får säga vad de tycker. 

 

Uppmuntrar du dina medarbetare att säga sin mening? 

Ja, varje dag. Vi har även personliga möten med de anställda. Det här är inte ett jobb, det är en 

del av livet. Ingen på kontoret har sagt upp sig. Jag går ett varv här på kontoret och frågar hur 

läget är med alla, vad de ska göra i helgen osv.   

 

Hur tar du konflikter, hur arbetar du när en konflikt uppstår? Hur löser du en kon-

flikt? 

Karin och jag har haft våra stunder och våra konflikter men så är det. Så blir det när man arbe-

tar tätt tillsammans och ibland vill man olika saker. 

 

Diskuterar du dina personliga problem med dina medarbetare? 
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Man försöker väl hålla det på en viss nivå, men jag vet vad mina medarbetares barn och så 

heter. Vi umgås och har en bra gemenskap så självklart är man också personlig. 

 

Osäkerhetsundvikande (Hofstede) 

Vilken ledarskapsstil tycker du passar in på dig? 

En skicklig slarver, jag försöker vara ett gott exempel. 

 

Vilken stil vill du ska råda på arbetsplatsen? Och vad är det Ultimata arbetssättet bland 

dig och medarbetarna? 

Att vi motiverar varandra och skapar en kultur av att det är roligt att vara på jobbet. Det ska 

kännas värdefullt och alla ska trivas och ha roligt. Vi har det så bra här, jag får ofta säga 

”snälla gå hem”. Då har man kommit långt.  

 

Reflektioner på ledarskap 

Vad är ledarskap för dig? 

Att medarbetarna inte ska tänka som mig men de ska förstå hur jag tänker och vill. Jag vill 

genom ledarskapet försöka skapa en gemenskap. Jag tycker det är viktigt med intern mark-

nadsföring. 

Sen har alla olika ansvar över olika områden. Jag och Karin har också ansvar över skilda delar 

men sen är ansvar uppdelat i olika områden för till exempel administration, logistik, ekonomi, 

där andra har ansvaret. Odd Molly har en VD som också har ett ansvar för företaget.  

 

Har du någon ledarskapsförebild? 

Ingvar Kamprad, som också han började i köket. Man ska inte rida på för höga hästar. Det 

gillar jag. Sen tycker jag att skapa gemenskap är jätteviktig, att man drar åt samma håll. Att 

man kan uttrycka sig olika men vill åt samma håll. 

 

Vilka är de viktigaste egenskaperna för en ledare? Varför är just dessa viktiga? 

Jag tycker inte om ordet ledarskap, jag ser mig mer som skulptör. Jag är lika beroende av and-

ra, som de är av mig, det handlar om ett tvåvägs beroende. Jag skulle inte klara sig utan 

”Anna” på ekonomi eller ”Lena” i växeln. Vi alla har ett ansvar. Man kan se det som en länk, 

alla är delar är lika viktiga. Företagskulturer där ju länge ner man är som anställd desto mer 

utbytbar är du. Det sättet är urholkat. 
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Arbetar du utifrån företagets vision i ditt ledarskap? 

Ja, det tycker jag. 

 

Vilken roll har företagskulturen för ditt ledarskap? 

Jag vet om företagskulturer som mer går in för att personalen ska känna att de är utbytbara.  

Vi känner varandra här på Odd Molly och lojaliteten ökar med att man känner varandra. An-

nars blir man bara en siffra.  

 

Anser du att det finns en typisk svensk ledarskapsstil? Vad karaktäriserar den, tycker 

du? 

Ja, ledarskap = makt kan vara förgörande för ett företag, men det är kanske inte typiskt 

svenskt. Men svensk struktur tycker jag är karaktäristiskt för svenskt ledarskap. 

 

 Hur arbetar ni för att stärka varumärket Odd Molly? 

Vi försöker hålla varumärket levande, känslorna ska bestå. Kärlek, mod och integritet. Ett 

varumärke som Odd Molly, är för oss inte bara ett klädmärke. Vi vill inte placera oss i något 

fack men andra kanske gör det. Vi vill ha en frihet, vi arbetar med varumärket Odd Molly, sen 

spelar det ingen roll om det är en resebyrå, klädmärke eller annat. 

 

Anser du att ledarskapet har betydelse för ett framgångsrikt varumärke? Tror du att 

det finns ett samband mellan ett visst sorts ledarskap och ett starkt varumärke? På vil-

ket sätt? 

Det är angeläget att sälja in min vision, som ledare. Så folk förstår och tycker om det jag ska-

par. Som varumärkesansvarig så går jag på känsla. Det tror jag har gjort oss starka som varu-

märke, just för att vi inte har en speciell form men har en extrem lyhördhet. Och det är viktigt 

att jag är självkritisk som ledare. Även att rannsaka sig själv. 

 

Har ni en tydlig vision och tydliga mål för ert varumärke? 

Ja det har vi. Visionen är viktig för oss i vårt arbete med Odd Molly. Den viker vi aldrig ifrån.  

 

 Hur ser du på framtiden för ert varumärke? 
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Varumärket Odd Molly kommer att bestå men framtiden förändras. Man får aldrig glömma 

bort vad som är viktigt, vad som fanns i begynnelsen. Förväntningarna ökar med tillväxten av 

varumärket. Odd Molly är ett varumärke i rörelse, med dynamik. 

 

Målgruppen? 

Målgruppen är butikerna (återförsäljarna) som säljer Odd Molly men även kunderna som kö-

per kläderna, vi har två målgrupper. Det är mitt dilemma. Genom våra egna butiker vill vi 

komma ner på konsumentnivå. Arbetet med att starta upp egna Odd Molly-butiker är precis i 

början och ses i dagsläget som ett separat sidoprojekt. 

  

Konkurrenter? 

Våra två största konkurrenter är krogen och resebyråer. Våra kunder tänker: vad ska jag som 

kund göra med min plånbok? Resa, festa eller köpa kläder? 

Annars är kopiorna konkurrenter men ändå inte. Jag tar kopiorna som en komplimang. 
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Bilaga 3 – Intervju med Lars-Erik Harvig, ledare och ägare till Gustavsbergs porslins-

fabrik 

 

Berätta om företaget och varumärket Gustavsbergs porslinsfabrik 

 

Porslinsfabriken startade 1825 i Gustavsberg. 1993 bestämdes att verksamheten i porslinsfa-

briken skulle läggas ner. Värmdö kommun ställde då upp med ett kommunägt bolag som 

kunde driva tillverkningen av deras unika och ensamtillverkade benporslinsserviser vidare. 

Jag har tidigare ägt flera företag och blev ledare och ansvarig för Gustavsbergs porslinsfabriks 

varumärke och strategier 1996. Efter hot om nedläggning började jag engagera mig i porslins-

fabrikens framtid och sen blev jag kvar.  

2004 blev jag huvudägare med 92 % av aktierna i företaget. 

 

Det är jag och vd som arbetar med varumärkesuppbyggnaden, all kontakt med återförsäljarna 

och marknadsföringen. Det finns 19 stycken anställda i fabriken varav hälften kvinnor och 

hälften män.  

Företaget exporterar till ca 14 olika länder där Japan är en stor kund. 

 

Återförsäljarna väljs ut noga för att passa varumärkets positionering och vi bedriver ingen 

masstillverkning utan tillverkar efter beställning från våra återförsäljare och andra kunder.  

 

Målgruppen är design-intresserade personer med relativt mycket pengar. 

 

 

Berätta om dig själv, din karriär 

Jag är en erfaren marknadsförare som tidigare jämfördes med bland annat Philip Kotler. Jag 

har tidigare undervisat och arbetat som marknadsföringskonsult. Min farfar startade eget. Det 

finns många i min familj och släkt som har startat eget. 

Jag har en bakgrund som ägare till 6 olika företag men nu äger jag bara Gustagsbergs pors-

linsfabrik. VD´n Kristina tar de löpande besluten, men strategierna är mitt område/yrke.  

 

 

Din vision med Gustavsbergs porslinsfabrik 
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Jag och Kristina arbetar tillsammans med visionen. Industriarbetar inte är så intresserade av 

sådant men de bryr sig om kvaliteten i produktionen. En bra produkt säljer sig själv, ett kon-

cept. Men inte från början.  

 

 

Frågor Maktdistans (Hofstede) 

Tror du dina medarbetare vågar säga sin mening till dig? 

Att de vågar säga sin mening –ja, absolut, till Kristina alltså. Ibland är det svårt att vara vd i 

ett familjeföretag. Medarbetarna får prata med Kristina som är vd. 

 

 

Kan dina anställda ifrågasätta dig? Dina beslut? 

Ifrågasätta mina beslut? Ja, Kristina kan absolut ifrågasätta mina beslut. 

Jag försöker uppmuntra till att medarbetarna ska komma med förslag och idéer. Personalen är 

med och försöker dra ner på produktionskostnaderna och kan ge förslag på förbättringar. Till 

exempel vid maskinerna kan en förflyttning av en knapp dra ner på kostnaderna för att fa-

briksarbetaren slipper gå två steg istället för ett.  

 

 

Anser du att dina medarbetare är jämlika med dig? 

Ja och nej, det är så olika proportioner, det blir inte jämlikt mellan oss. Jag är en ganska för-

mögen man och bor i fruktansvärt stor kåk…. Det är tur att de inte sett den.  

Men jag säger hej och försöker föra en dialog och kanske berättar en rolig historia. Vi dricker 

kaffe tillsammans. Tidigare fanns en stor respekt till mig men den är som tur mindre nu. Det 

finns fortfarande en gammal hierarki i industrivärlden. Det är jätteskönt att det håller på att 

förändras.  

 

Individualism och kollektivism (Hofstede) 

Hur förankras och förmedlas beslut inom organisationen? 

Jag och Kristina sitter ner 2 timmar per dag och diskuterar och vi fattar alla beslut i företaget. 

Vi har regler som måste följas. Tillsammans med Kristina har varje anställd ett utvecklings-

samtal där vi tar upp hur det går och vad vi kräver av dem samt om det är något fel. Den vä-

gen är det. Kollektivavtal säger en sak och personalen tror oss inte. En rast börjar inte i perso-
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nalrummet och slutar inte i personalrummet. Den börjar på arbetsplatsen och slutar på arbets-

platsen. Det blir mycket pengar som går förlorade annars. 

Jag och vd´n Kristina arbetar nära varandra och vissa beslut är mitt ansvar och andra beslut är 

Kristinas.  

 

Anser du att man klart ska skilja mellan arbete och privatliv? 

Ja det skiljer vi på. Men Kristina kan vara med om någon anställd har någon fest, men inte 

jag. Kristian är vd 24 timmar om dygnet. Även på sin semester.  

 

Uppmuntrar du dina medarbetare att säga sin mening? 

Ja absolut! Eller till VD:n Kristian alltså, de andra får inte komma direkt till mig. Alla säger 

allt till Kristina. Den finns en som bestämmer och det är Vd:n. 

 

Hur tar du konflikter, hur arbetar du när en konflikt uppstår? Hur löser du en kon-

flikt? 

Jag lägger över det på Kristina. För ibland har jag för bråttom och fattar inte vad jag har gjort 

men då talar Kristina om det för mig direkt så ber jag om ursäkt. Det är viktigt. Jag är ibland 

väldigt pushig och talar väldigt fort och så blir jag sen sur att ingen förstår vad jag säger. Men 

som man säger: det finns inga dåliga anställda bara dåliga chefer. 

 

Diskuterar du dina personliga problem med dina medarbetare? 

Nej det gör jag inte. 

 

Osäkerhetsundvikande (Hofstede) 

Vilken ledarskapsstil tycker du passar in på dig? 

Management by walking around – synas och vara tillgänglig i fabriken. 

 

Reflektioner på ledarskap 

Vad är ledarskap för dig? 

Det är reglerna som gäller. Jag har ögon i nacken och ser allt direkt.  

92 % så är det jag som bestämmer, punkt slut. Som ledare måste man ha lite tokiga idéer. Lite 

tokig måste man vara.  
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Har du någon ledarskapsförebild? 

Ingvar Kamprad men jag är nog inte lika snål, men jag är sparsam. Jag tycker att regler ska 

följas annars blir det utvecklingssamtal. Jag använder mig av Management by walking around 

– jag försöker gå omkring och finnas tillgänglig i fabriken.  

 

Vilka är de viktigaste egenskaperna för en ledare? Varför är just dessa viktiga? 

Försöka lyssna och inte prata. Sen så är det viktigt att få respons tillbaka. Om en person bara 

säger ja utan att de egentligen förstår har man problem. Om man inte klara av sitt arbete så har 

vi en sådan miljö så att folk ska kunna komma och talar om det. Då kan man istället delegera 

det till någon annan. Jag vill ha raka rör. Medarbetarna ska kunna säga om det är något som 

de inte klarar av. 

 

Arbetar du utifrån företagets vision i ditt ledarskap? 

Ja, ständigt, det är en ideell verksamhet för mig. Jag vill rädda Gustavsbergs porslinsfabrik.  

 

Anser du att det finns en typisk svensk ledarskapsstil? Vad karaktäriserar den? 

Vi ska ju inte vara diktatorer som de är i Tyskland. Vi har demokrati och vi har brainstor-

ming. En person långt ner i en organisation kan komma upp.  

 

Varumärket Gustavsbergs porslinsfabrik 

Hur arbetar ni för att stärka varumärket Gustavsberg? 

Vi jobbar mycket efter att göra återförsäljarna informerade och uppdaterade. Vi jobbar efter 

unika argument. Vi anser att man stärker varumärket genom att alla tänker på samma sätt. 

Expediterna ska ha en dialog med kunderna. Till varje produkt finns en berättelse och den ska 

alla expediter veta och kunna allt om. Ett extra värde. 

 

Vad beror era framgångar på, hur har ni skapat ett starkt varumärke? 

Mycket handlar om mitt driv. Jag och Kristina kommer bra överens, det är också viktigt. 

 

Anser du att ledarskapet har betydelse för ett framgångsrikt varumärke? 



 62 

Har varumärket stärkts sen du kom? 

Ja så är det.  

 

Handlar det om din drivkraft?  

Ja, jag bestämmer punkt slut. Jag har alltid varit driven – i alla de företag som jag har haft. 

Annars kan man inte vara egen företagare. Jag är en drivande person som nog är lite tokig. 

 

Har ni en tydlig vision och tydliga mål för ert varumärke? 

Ja det har vi, jag arbetar ständigt med visionen men det är väldigt uppdelat. De som jobbar här 

är riktiga industriarbetare och de ”skiter” i hur det går till. De är inte så intresserade var pro-

dukten säljs men de är intresserade av själva produktionen och de är stolta över sitt arbete. 

 

Hur ser du på framtiden för ert varumärke? 

Att fortsätta efter principen att inte ha några banklån eller skulder och inga avskrivningar. Sen 

ska vi fortsätta med olika samarbeten, göra nya samarbeten med andra svenska företag och 

skapa olika kampanjer. 
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Bilaga 4. Intervju med Maria Bruhnstedt, ledare på Kronan AB 

 

Berätta om företaget och varumärket Kronan AB 

Grundarna var 3 stycken studenter som kom över ett lager med gamla militärcyklar 1997. Min 

far köpte sedan upp företaget från dem. Sedan vi tog över har vi gjort om våra strategier när 

det gäller varumärket och vi har även utökat produktsortimentet från att ha varit ett cykelföre-

tag till att även rikta in oss på andra marknader. Vi ser oss som ett livsstils varumärke och 

försöker ta hand om människan i olika situationer, därav cykeln, barnvagnen, underkläderna. 

Vi har precis dragit ner på personal, från att ha varit 7 personer så är vi idag 4 stycken.  

 

Berätta om dig själv, din karriär 

Jag kommer från en entreprenörsfamilj. Så jag har det nog i blodet. Sen har jag som ung och 

relativt ny ledare en väldigt bra feedback från mina mentorer i liknande branscher. De hjälper 

mig i min roll som ledare och ger mig råd och tips på vägen.  

 

Din vision med Kronan 

Kronans själ är den tidlösa designen. Visionen är att förvalta varumärket genom genomtänkt 

design och kvalitet. Vi arbetar alltid med kvalitet och väljer produkter som vi tycker harmoni-

serar med varumärket. Vi tänker mer i banorna – vad kan vi INTE sätta kronans varumärke 

på. Jag känner att vi kan bli ännu bättre på att arbeta med vår vision, att vi hela tiden ska ifrå-

gasätta den och arbetar med den. Det är viktigt. Kronans största fördel är att vi har väldigt 

lojala kunder som vi har direkt kontakt med. Vi säljer direkt till våra kunder vilket skapar en 

bra relation till dem. Våra kunder tycker om att ha Kronan i sin vardag. 

 

Frågor Maktdistans (Hofstede) 

Tror du dina medarbetare vågar säga sin mening till dig? 

Vi diskuterar det mesta, men vi har olika ansvarsområden. Sen är vi bara 4 stycken så vi är 

tvungna att föra en öppen dialog med varandra för att det ska fungera. 

 

Kan dina anställda ifrågasätta dig? Dina beslut? 

Ja, det kan dem. Jag tycker det är viktigt med samstämmighet. Jag är ganska öppen själv, vil-

ket jag tror skapar ett förtroende. Jag försöker uppmuntra de andra att säga vad de tycker.  
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Anser du att dina medarbetare är jämlika med dig? 

Ja, absolut. Vi är jämlika och vi är en bra mix. 

 

Individualism och kollektivism (Hofstede) 

Hur förankras och förmedlas beslut inom organisationen? 

Vi diskuterar och bollar idéer med varandra. Vissa beslut är mitt ansvar som ledare och VD 

och andra beslut kan vara på någon annans ansvarsområde.  

 

Är det viktigt med samstämmighet i gruppen vid beslutstagandet? 

Ja, det tycker jag. 

 

Anser du att man klart ska skilja mellan arbete och privatliv? 

Jag tycker det är viktigt att skilja mellan arbete och privatliv. Sen beror det väl på vad det 

gäller, men om jag kommer rödgråten till jobbet en dag så kan jag självklart prata med mina 

medarbetare om det. Man kommer också nära varandra när man inte är så många i organisa-

tionen. 

 

Uppmuntrar du dina medarbetare att säga sin mening? 

Ja, det tycker jag.  

 

Hur tar du konflikter, hur arbetar du när en konflikt uppstår? Hur löser du en kon-

flikt? 

Vi har raka dialoger och jag försöker lösa konflikter direkt. 

 

Diskuterar du dina personliga problem med dina medarbetare? 

Det beror nog på vad det handlar om men jag försöker skilja mellan arbete och privatliv. En 

av våra tidigare medarbetare var min närmsta vän, vilket gör att gränsen för vad som är arbete 

och privatliv kan bli suddig men det klarade vi att skilja på väldigt bra tycker jag.  

 

Osäkerhetsundvikande (Hofstede) 

Vilken ledarskapsstil tycker du passar in på dig? 

Karismatisk ledare. Jag tror jag har förmågan att motivera och uppskatta vad människor gör. 

Men jag är inte den mest strukturerade ledaren utan det är nog mer kaos. Jag är en som vågar.  
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Vilken stil vill du ska råda på arbetsplatsen? 

Ultimata arbetssättet bland dig och medarbetarna? 

Öppen dialog och att vi vill åt samma håll. 

 

Reflektioner på ledarskap 

Vad är ledarskap för dig? 

Att föra organisationen framåt. Jag tycker det är viktigt med en vision i sitt ledarskap annars 

är det lätt att tappa tråden.  

 

Har du någon ledarskapsförebild? 

Ingvar Kamprad och Antonia A:xon Johnsson är några av mina förebilder. Sen har jag mina 

mentorer/rådgivare som också är mina förebilder.  

 

Vilka är de viktigaste egenskaperna för en ledare? Varför är just dessa viktiga? 

Jag tycker att en ledare ska vara uthållig, ha tålamod, vara riskvillig, ha en tydlighet i sitt le-

darskap, vara envis och kunna kommunicera sin vision. 

 

Arbetar du utifrån företagets vision i ditt ledarskap? 

Ja det gör jag. Annars tappar jag lätt tråden. Det hjälper mig att fokusera. 

 

Vilken roll har företagskulturen för ditt ledarskap? 

Jag tycker att mitt ledarskap ska spegla kulturen vi har i organisationen. Hur vi är som perso-

ner bakom varumärket Kronan. 

 

Anser du att det finns en typisk svensk ledarskapsstil? Vad karaktäriserar den? 

Ja jag tycker att det finns en svensk ledarskapsstil men det är inte så många som framhäver 

den. Den svenska ledarskapsstilen är uppskattad utomlands. Vi arbetar med eftertänksamhet 

och är landet lagom. 

 

Varumärket Kronan 

Hur arbetar ni för att stärka varumärket Kronan? 

Vi försöker att stärka varumärket bland annat genom att försöka komma närmare våra kunder 

och försöka se deras behov. Vi vill lösa våra kunders behov, sen spelar det ingen roll om det 
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är en cykel de behöver, underkläder eller en barnvagn. Vi tittar mycket på hur våra kunders 

liv ser ut, och försöker hitta produkter som passar in i deras liv. Vi är ett livsstils-varumärke.  

 

Vad anser du är viktiga faktorer för att stärka varumärket? 

Jag tycker att ledarskapet är viktigt för att stärka ett varumärke, det är ledaren som ska våga 

satsa och se potentialen.  

 

Vad beror era framgångar på, hur har ni skapat ett starkt varumärke? 

Vi fokuserar på kvalitet och en tidlös design. Vi har väldigt lojala kunder. Men det är en på-

gående process, vi måste hela tiden titta på nya lösningar och nya kundbehov. 

 

Anser du att ledarskapet har betydelse för ett framgångsrikt varumärke? 

Ja, det tycker jag är viktigt. 

 

Har ni en tydlig vision och tydliga mål för ert varumärke? 

Ja, det har vi men jag tycker vi kan arbeta ännu mer med vår vision. Vi har mål i tre olika ni-

våer/steg som vi arbetar med.  

 

Hur ser du på framtiden för ert varumärke? 

Jag ser positivt på framtiden för Kronan. Det finns stora möjligheter för varumärket i framti-

den. 

 


