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Sammanfattning 
 
Titel: Varumärket inifrån - En fallstudie om Sto Scandinavia 
 
Författare: Jon-Erik Bäckström & Hampus Skårner 
 
Handledare: Olga Yttermyr 
 
Problemformulering: Företag som agerar på mogna marknader använder ofta sitt 
företagsvarumärke för att differentiera sig. Ett varumärke byggs inte enbart upp genom 
kommunikation till kunden i form av annonser, skyltning och kampanjer. Även interaktionen 
som sker mellan kund och anställd har en stor inverkan på hur kunden uppfattar företagets 
varumärke (Parment, 2010). Hur de anställda agerar gentemot kunden beror till stor del av 
deras uppfattning av företagsidentiteten, som agerar ramverk för dagliga beslut och beteenden 
(Harris, F., de Chernatony, L., 2001). En stark företagsidentitet kan skapa en tydlighet i företaget 
som ökar medarbetarnas känsla av engagemang, vilket i förlängningen ger mer nöjda kunder. 
En stark företagsidentitet förutsätter en gemensam syn på densamma mellan företagets olika 
avdelningar. Ett företag som lyckas bygga samsyn kring en stark företagsidenitet har mycket 
goda förutsättningar att omsätta identiteten i ett starkt företagsvarumärke. Samspelet mellan 
företagsidentitet och företagsvarumärke var det som lockade oss till ämnet, och den specifika 
fallstudien.  
 
Syfte & frågeställning: Syftet med rapporten är att studera Sto och klargöra vilka faktorer som 
inverkar i skapandet av företagsidentiteten hos ledning och anställda. 
 
Hur ser uppfattningen om företagsidentiteten ut hos medarbetare och ledning i företaget? 
Finns skillnader i ledningens uppfattning om företagsidentiteten och medarbetarnas 
uppfattning, och vilka effekter får dessa skillnader på företagets varumärke? 
 
Slutsats: Det finns skillnader i hur företagsidentiteten uppfattas mellan ledning och 
medarbetare på Sto, och även inom respektive grupp. Dessa olika uppfattningar kan i 
förlängningen leda till att företagsvarumärket försvagas.  
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1. Problemformulering 
Ett starkt varumärke är ett sätt att differentiera sig på en mogen marknad som kan ge möjlighet 

till högre priser, stabil efterfrågan och större urval vid rekrytering. Varumärket byggs inte enbart 

genom marknadskommunikation riktad från företaget till kunderna. Även den interaktion som 

sker mellan medarbetare och kunder har en väldigt stark inverkan på hur kunderna uppfattar 

företagets varumärke (Parment, A., Söderlund, M., 2010). Hur medarbetarna beter sig i 

interaktion med kunden beror till stor del på medarbetarnas uppfattning om företagsidentiteten 

(Harris, F., de Chernatony, L., 2001). Om bilden som förmedlas av varumärket i externa 

kanaler, såsom annonsering och broschyrer, inte stämmer överens med den bild kunden får i 

interaktion med medarbetare så försvagas varumärket. En stark företagsidentitet agerar också 

ramverk för medarbetarna, som får lättare att avgöra förväntningar på agerande i olika 

situationer. Den tydligheten i organisationen skapar en känsla av engagemang vilken även lyser 

igenom utåt till kunderna, genom ett enhälligt agerande. På så sätt kan företagsvarumärket 

stärkas och företaget kan ta del av fördelarna det innebär (Parment, 2010).  

 

Hur skapas en stark företagsidentitet? Är det ledningens arbete kring mål och vision, eller är det 

medarbetarnas agerande över tid som bygger den? Identiteten kan innehålla en mängd 

värderingar och faktorer såsom kvalitet, hög service, igenkännande, pålitlighet och status (King, 

1991). Det är däremot svårt att på ett strukturerat sätt beskriva vad företagsidentiteten är, vilket 

är en förutsättning för att beskriva hur den skapas. Vi hävdar att identitetens svårtolkade natur 

medför att det även blir svårt att studera om det råder en kongruent syn på identiteten mellan 

olika personalgrupper, ett av problemen som alla företag som vill bygga ett starkt varumärke 

genom en stark identitet brottas med. Samma problem lockade oss att studera ämnet. 

Ytterligare inspiration till att studera uppfattningen det interna varumärket hos en organisation 

kom från Anders Parments bok “Det här måste du också veta om marknadsföring”. Parment tar 

där upp vikten av att kommunicera ett likartat budskap till alla organisationens intressenter, med 

målet att kommunikationen kring företagsvarumärket ska vara samstämmig. Vidare beskrivs 

medarbetarens roll som varumärkesambassadör, samt en ökad fokus på gräsrotsdriven 

kommunikation i takt med att information sprids allt lättare i samhället. (Parment et. al., 2010). 

Vidare studier kring internt varumärke ledde oss till teorier om företagsidentitet, som enligt oss 

bättre beskriver det som Parment syftar på med termen internt varumärke. Därför byggde vi den 

teoretiska referensramen kring begreppet företagsidentitet.  

 

Sto Scandinavia AB (framöver benämnt som Sto) är helägt dotterbolag till Sto AG och verkar 

inom byggvaruhandeln. Företaget säljer produkter främst till entreprenörer med bygg- och 

anläggningsinriktning. Produkterna marknadsförs inom huvudsegmenten fasad, 

betongrenovering, golvbeläggningar och interiörmålning. Företaget omsätter ca 500 miljoner 

SEK om året, och har ca 120 anställda i Sverige. Sto är i sin tur moderbolag åt dotterbolag i 

Finland, Norge och Danmark, där ytterligare ca 80 anställda arbetar. En nordisk ledningsgrupp 

innehar det övergripande strategiska ansvaret, medan lokala ledningsgrupper i varje land står 

för det operativa ansvaret. Organisationen är indelad i fyra huvudavdelningar: marknad, teknik, 

finans och personal, vilket beskrivs i figuren efter detta stycke. Chefen för respektive avdelning 
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utgör tillsammans med VD kärnan i den nordiska ledningsgruppen. Avdelningarna personal och 

finans har en mer uttalad samordnande funktion i norden, medan marknad och logistik har 

operativa underdivisioner som driver verksamheten i respektive land. Sto har som uttalad 

strategi att arbeta nära sina kunder, och har därför beslutat att all försäljning sker direkt från Sto 

till kunden, det finns inga officiella återförsäljare för företagets produkter. (Sto, 2012)  

 

 
Figur 1: Organisationsschema över ledningen hos Sto Scandinavia (efter Sto 2012 b). 

 

En ny VD har sedan två år tillträtt på Sto, och har satt en ny riktning för hur organisationen ska 

jobba och vad företagets varumärke ska stå för. Sto har även nyligen genomgått en 

omorganisation med syfte att effektivisera verksamheten. En ny inriktning för varumärket 

kombinerat med nya arbetsuppgifter för många inom organisationen skapar oro. Utifrån vår 

insyn i företaget misstänker vi att det under förändringsarbetet kan ha uppstått olika 

uppfattningar om det företagsidentiteten, vilket i förlängningen kan leda till en försvagning av 

företagsvarumärket. 

 

Direkt försäljning till kund innebär att många medarbetare inom företaget har direkt kontakt med 

kunder dagligen. Enligt Harris och de Chernatony (2001) så innebär dessa täta kundkontakter 

att mycket av kundernas uppfattning om ett varumärke uppstår i interaktionen mellan företaget 

medarbetare och kunder. Därför är det enligt oss av högsta vikt för Sto att ha en stark 

företagsidentitet som stödjer medarbetarna i deras löpande arbete, och hjälper till att skapa 

kongruens i medarbetares beteenden i interaktion med kunder. Sto har dessutom ett 

prispremium jämfört med andra företag inom samma bransch, de kan ta ut ett högre pris jämfört 

med sina konkurrenter.  Företaget kan beskrivas att besitta ett premiummärke. Att sälja ett 

premiummärke sätter ännu högre krav på att företagsvarumärket förvaltas väl, eftersom 

varumärket är anledningen till att kunder är beredda att betala det högre priset. Försvagas 

varumärket löper företaget risken att behöva priskonkurrera, med bristande lönsamhet eller 

förlust som följd (Falonius, 2010).  
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1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att klargöra vilka faktorer som inverkar i skapandet av identiteten på Sto 

Scandinavia. Sambandet mellan företagsidentitet och företagsvarumärke ska klargöras så att 

företagsidentitetens inverkan på företagsvarumärket kan analyseras. Studien ska ge företaget 

en ökad insikt i arbetet med företagsvarumärket, samtidigt som den ska öka kunskapen kring 

tillämpningen av valda teoretiska modeller på ett praktiskt fall. Följande forskningsfrågor ska 

besvaras för att uppfylla syftet.   

 

Hur upplevs företagsidentiteten hos medarbetare och ledning? 

 

Finns skillnader i ledningens uppfattning om företagsidentiteten och medarbetarnas uppfattning, 

och vilka effekter får eventuella skillnader på företagets varumärke? 

1.2. Avgränsningar 

Under studien kommer vi fokusera på den interna bilden av företagsidentitet. Inga data kommer 

att samlas in från kunder. Trots det så står kunden som intressent i fokus, vi kommer inte att 

studera hur uppfattningen om Stos företagsidentitet bland medarbetare och ledning kommer 

påverka andra intressenters uppfattning och företagsvarumärket. Studien kommer inte 

genomföras longitudinellt, och kommer endast resultera i en ögonblicksbild av uppfattningen om 

företagsidentiteten. Av praktiska skäl är studien förlagd geografiskt till Linköping och Stockholm. 

Dotterbolagen i Norge, Finland och Danmark kommer inte att studeras. Vi väljer vidare att 

fokusera på de befattningar som har den mest frekventa kundkontakten inom företaget, 

eftersom det är de som kommer ha störst inflytande på uppfattningen om företagets varumärke 

genom interaktion med kunderna.  

1.3. Disposition 

 

 
Figur 2: Presentation av rapportens disposition. 
 

Efter den inledande problemformuleringen följer en beskrivning av den metod vi använts oss av 

för studien. Därefter kommer kapitlet begreppsformulering, där vi presenterar definitionen av de 

begrepp vi kommer använda oss av. Den efterföljande teoridelen innehåller de teorier som 

kommer tillämpas i analysen. Rubrikerna från teorikapitlet baserar sig på Kapferers 

identitetsprisma, som presenteras närmare i kapitlet. Samma rubriksättning återkommer sedan i 

empirikapitlet, där vår insamlade data presenteras, och i analyskapitlet, där den insamlade data 

analyseras utifrån våra valda teorier. I slutsatsen svarar vi på forskningsfrågorna från 

problemställningen, och diskuterar resultaten.  
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2. Metod 
I följande kapitel beskrivs vilken teoretisk bas som studien vilar på, och vilken 

undersökningsdesign som tillämpats. De avgränsningar som använts presenteras, och kriterier 

för bedömning av studiens validitet och replikerbarhet diskuteras. 

2.1.  Kunskapsteoretisk bas och ontologisk hållning 

Den kunskapsteoretiska basen för rapporten är interpretativism, även kallat för 

tolkningsperspektivet. Anhängare till interpretativismen menar att människor som studieobjekt 

skiljer sig från studieobjekten inom naturvetenskapen, och att de kräver metoder som fångar 

den subjektiva innebörden av sociala handlingar. (Bryman, A., Bell, E., 2005) 

 Vi menar att ett varumärke existerar endast i en social kontext, och att betydelsen av ordet 

varumärke är något som bygger på människors subjektiva tolkningar. Det finns inga aspekter av 

varumärket som kan mätas, definieras eller tolkas utan att göra det utifrån perspektivet hos dem 

som uppfattar eller skapar varumärket. Den ontologiska ståndpunkten för rapporten är i 

huvudsak konstruktionistisk. Till skillnad från objektivismen, där en organisation ses som ett 

påtagligt och konkret objekt, så ses en organisation inom konstruktionismen som något som 

förhandlas fram av individerna som ingår i organisationen (Bryman et.al., 2005). Det 

kontruktionistiska synsättet stämmer väl överens med den senare utvecklingen inom 

forskningen kring internt varumärke där bland annat King var föregångare. Kings idéer bygger 

på att alla individer i en organisation genom sitt agerande tillsammans skapar varumärket. 

(King, 1991) 

 

2.1.1. Forskningsmetod 

Med en interpretativistisk och kontrusktionistisk hållning som grundförutsättning så har vi valt en 

kvalitativ forskningsstrategi för studien. Det valet motiveras med att företagsidentiteten i vår 

mening svårligen låter sig beskrivas på ett sätt så att kvantitativa metoder som enkäter eller 

mätningar ger relevanta resultat. Vi väljer ett öppet ramverk för studien, som tillåter skillnader i 

olika personers tolkningar av begreppet identitet såväl som skillnader mellan uppfattningar även 

då begreppet identitet tolkas på likartat sätt.  

I mycket av den forskning som kan kallas kvalitativ så är en bakomliggande premiss att 

omvärlden tolkas ur undersökningspersonernas perspektiv. Denna studie handlar om 

medarbetares uppfattning om företagsidentiteten, vilket vi menar talar för att kvalitativa 

forskningsmetoder passar bra för datainsamlingen. Då en av författarna dessutom är 

medarbetare på det studerade företaget skulle det vara svårt att hålla den objektiva ståndpunkt 

som ofta karaktäriserar studier av kvantitativ art. (Bryman et. al., 2005) 

 

Vid kvalitativ forskning är strukturen för studien ofta minimal. Detta för att inte på förväg 

förvanska tolkningen av den sociala verkligheten (Bryman et. al., 2005, sid. 317). Det är viktigt 

att hålla ett öppet synsätt inför de empiriska resultaten. Vi har i denna studie valt att utgå från en 

djup förankring i existerande teorier kring varumärke och företagsidentitet. Att studien utgår från 



 

5 

 

existerande teorier tillåter en mer specifik frågeställning, och vi kan redan från början fokusera 

på det vi uppfattar som mest intressant, att studera uppfattningen om företagsidentiteten. 

Genom att bibehålla ett öppet synsätt i tolkningen av våra data försöker vi i möjligaste mån 

kompensera för de inskränkningar i tolkning som användandet av befintliga teorier innebär.  

2.2.  Den teoretiska referensramen 

En litteraturstudie inom det generella området företagsvarumärke utfördes för att hitta en 

lämplig teoretisk modell som sedan agerade ramverk för datainsamlingen. Studien innefattade 

vetenskapliga artiklar och böcker om marknadsföring.  

 

Artiklarna söktes främst i databaserna Business Source Premier (EBSCO) och Emerald Fulltext. 

Sökorden som tillämpades presenteras i tabellen nedan. Resultaten från sökningarna 

sorterades i första hand på relevans i förhållande till sökorden, i de fall då svaret var omfattande 

begränsades sökning i tiden till att endast innefatta artiklar publicerade 2000 och framåt. 

 

När intressanta artiklar hittats gjordes ytterligare en sökning med artikelförfattarna som sökord. 

Svaren söktes igenom efter artiklar med rubriker som ansågs vara intressanta i sammanhanget, 

och artiklar sållades fram genom att studera sammanfattningen av artiklar med intressant rubrik.   

 

Internal branding 

Managing internal brand 

Internal brand model 

Building internal brand 

 

Corporate branding 

Corporate brand management 

Corporate brand model 

Corporate identity 

Brand Identity 

Brand identity model 

 

 

Tabell 1: Söktermer för artiklar till litteraturstudien.  

 

Referenser i artiklarna som hittades med sökorden ovan bidrog med ytterligare böcker och 

artiklar av intresse för litteraturstudien. Böcker i ämnet söktes även via bibliotekskatalogen på 

Linköpings Universitet, med tillämpning av samma sökord som för artiklarna. Totalt studerades 

cirka 30 artiklar och 10 böcker.  

2.3.  Undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen är ett ramverk för insamlingen av empiriska data, och säger något om 

vilken prioritet som ges till olika aspekter av forskningsprocessen. En undersökningsdesign är 

fallstudien, som innebär en ingående studie av ett enda studieobjekt. Det som särskiljer 

fallstudien från övriga typer av undersökningsdesign är att det är just det enskilda fallet som av 

egen kraft utgör det som intresserar forskaren. Ofta kan det handla om att forskaren genom 

fallstudien vill belysa unika drag hos det studerade objektet. Kring reabilitet, replikation och 

validitet för en fallstudie råder delade meningar, det finns förespråkare som anser att de är bra 

kriterier för att bedöma studien, andra bortser mer eller mindre helt från dem. Viktigt att påpeka 

är däremot att generaliserbarheten hos en fallstudie är mycket begränsad. Vid valet av fallstudie 

bör inte det studerade fallet ses som ett representativt urval med en enda enhet. (Bryman et.al., 

2005)  
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Vi har valt fallstudien som undersökningsdesign, främst eftersom vi valt att studera interna 

processer inom ett enskilt företag som intresserar oss. Studien har även vissa drag av 

jämförande design, då vi tillämpar en semi-strukturerad intervjuguide för att jämföra 

uppfattningen kring fenomenet företagsidentitet hos olika medarbetare. Vid en ren fallstudie så 

hade i vår mening den samlade bilden av alla åsikter varit mer i fokus, medan vårt fokus ligger 

mer på skillnader mellan olika uppfattningar. 

2.4. Primärdatainsamling 

För primärdatainsamlingen valdes en fallstudie av Sto Scandinavia, en organisation med en 

uttalad ambition att stärka sitt företagsvarumärke. En av medförfattare till rapporten är anställd 

som logistikchef på det studerade företaget vilket underlättat tillgången till data och personer i 

kritiska positioner. Medförfattarens förkunskaper har också varit bidragande vid urval av 

respondenter och källor till information. En första kontakt med företaget kring studien togs 

genom VD som informerades om rapportens syfte och upplägg. Syftet med informationen var 

att förbereda för vidare kontakter inom organisationen och att undersöka om tidigare studier 

genomförts på företaget inom området internt varumärke. Under den första kontakten 

konstaterades att inga sådana studier genomförts tidigare. 

 

Primärdatainsamlingen bestod av intervjuer med ledning och medarbetare i organisationen 

samt studier av tryckt material. Primärdatainsamling av tryckt information gjordes genom en 

studie av interna dokument på företaget. Dokumenten som studerats är presentationer givna av 

VD på styrelsemöten, verksamhetsplaner och en folder som innehåller företagets mission och 

vision. Besök på företagets hemsida har kompletterat primärdatainsamlingen. Valet av tryckta 

material att studera gjordes av den medförfattare som är anställd på företaget, och har utgått 

från de forum där det interna varumärket har kommunicerats under 2010-2012.   

 

2.4.1. Urval av respondenter 

Urvalet av respondenter för intervjuer var ett bekvämlighetsurval med syftet att samla in dels 

ledningens synvinkel dels synvinkeln hos ett antal av de personer som oftast har kontakt med 

kund i sitt dagliga arbete. I den senare gruppen valdes två av totalt åtta ordermottagare, två av 

sex butiksansvariga och två av 19 säljare. Ur ledningen valdes två personer som i vår mening 

har det största ledningsansvaret för det interna varumärket.  Odermottagare, säljare och 

butikssäljare valdes delvis med ett geografiskt kriterium, med strävan att flera av företagets 

kontor skulle vara representerade. Nästa kriterium var hur länge personerna inom de tre 

grupperna varit anställda inom företaget, med syfte att både nyanställda och personer med lång 

anställning skulle representeras i intervjuerna.   
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2.4.2. Utformning av intervjuguiden 

Intervjuguiden utformades med utgångspunkt i Kapferers identitetsprisma som presenteras 

närmare i teoridelen. Prismat användes för att strukturera intervjuerna så att jämförelser 

intervjuerna emellan underlättades. Guiden testades i en pilotintervju med en person utan 

kopplingar till den studerade organisationen. Testintervjun genomfördes för att undersöka hur 

de begrepp som används i frågorna förstås av en person utan teoretisk bakgrund i 

marknadsföring. Ett ytterligare syfte var att konstatera att frågorna genererar relevanta svar för 

att tolka uppfattningen om företagsidentitet. Efter testintervjun anpassades några av frågorna 

och vissa termer byttes ut eller förklarades närmare.   

Inspelning och transkribering av intervjuerna genomfördes för att underlätta analys av svaren. 

Att spela in intervjuerna underlättade enligt oss för intervjuaren att koncentrera sig på svaren 

och leda intervjun, och samtidigt vara vaken på oväntade svar som bör följas upp med 

följdfrågor. Transkriberingen utfördes för att lättare kunna jämföra citat samt att göra svaren 

elektroniskt sökbara efter vissa nyckelord.  

Intervjuerna genomfördes i organisationens lokaler i anslutning till respondentens arbetsplats. I 

den inledande delen av varje intervju förklarades Kapferers identitetsprisma för respondenten, 

som också meddelades att prismat agerar ram för intervjufrågorna. Därefter genomfördes 

intervjuerna med de sex rubrikerna i prismat som fokusområden, där ett antal frågor och 

följdfrågor ställdes inom varje område. Respondenterna informerades om att deras deltagande 

är anonymt.  

2.4.3. Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide som bifogas rapporten. En 

semistrukturerad intervju kännetecknas av att den har specifika teman, men att den inbördes 

ordningen mellan frågor som ställs kan variera. Det förekommer även att frågor som inte 

förekommer i intervjuguiden ställs under intervjun. Semistrukturerade intervjuer lämnar utrymme 

för respondenterna att ta upp teman som de är speciellt intresserade av, och kan därför ge en 

både djupare och bredare förståelse än strukturerade intervjuer. Valet av semistrukturerad 

intervjuform gjorde vi för att studiens syfte är relativt väl definierat. Denna form underlättar både 

insamlingen och analysen av data. Då kan vi ta oss an specifika frågeställningar inom ramen för 

intervjun, men samtidigt behålla flexibiliteten (Bryman et.al, 2005).  

 

Intervjuer bokades via telefonsamtal med tilltänkta respondenter vilka informerades om syftet 

med studien och vem som skulle genomföra studien och intervjuerna. Samtliga tillfrågades på 

frivillig basis om medverkan. En tilltänkt respondent, en säljare i Stockholmsregionen, tackade 

nej på grund av annat engagemang under den tilltänkta perioden för intervjuer. Säljchefen för 

regionen tillfrågades i stället eftersom flera intervjuer redan var bokade på det kontor där han 

arbetar, och han tackade ja till intervju. Samtliga intervjuer genomfördes av den medförfattare till 

rapporten som inte har några tidigare kopplingar till företaget, detta för att minimera påverkan 

på respondenterna under intervju. Vissa av respondenterna har en av medförfattarna som 

närmaste chef, och det kunde resulterat i en snedvridning av svaren.  
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Respondenterna har anonymiserats för att svaren som lämnats inte ska riskera att resultera i 

negativa effekter för den enskilde individen. Anonymiseringen har genomförts så att den grupp 

av medarbetare respondenten tillhör fortfarande kan identifieras, detta för att öka förståelsen 

hos läsaren. Anonymiseringen beskrivs i följande tabell. 

 

 

Ledning L1, L2 

Säljare S1, S2 

Butikssäljare B1, B2 

Ordermottagare O1,O2 

2.4.4. Sekundärdatainsamling från medarbetarundersökning 

Sekundärdata är data som samlats in av annan forskare eller institution. Den kan i vissa fall 

återanvändas för nya studier i en så kallad sekundärdataanalys. Viktigt att beakta är att syftet 

med den ursprungliga insamlingen oftast skiljer sig från syftet med sekundärdataanalysen. 

Aspekter viktiga för det nya syftet kan därför ha utelämnats i datainsamlingen. Det finns också 

ett antal nackdelar med sekundärdata varav några är att nyckelvariabler kan saknas, 

datamängden kan ha hög komplexitet samt att utföraren av en sekundäranalys är sämre bekant 

med datamaterialet än vid en primärdataanalys (Bryman et. al, 2005).  

 

Den sekundärdata som använts i denna studie är en medarbetarundersökning som utfördes 

under våren 2011. Undersökningen skickades till samtliga anställda i företaget, och hade en 

svarsfrekvens på 85 %. Resultaten från undersökningen har använts för att komplettera 

medarbetarnas uppfattning om företagskulturen.  

2.5.  Studiens trovärdighet och äkthet  

Bryman och Bell (2005) föreslår två kriterier för bedömning av kvalitativa studier: trovärdighet 

och äkthet. Trovärdighet delas in i de fyra delkategorierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjligheten att styrka och bekräfta. En teknik för att säkerställa tillförlitlighet i en studie är 

triangulering, vilket innebär att flera olika källor används för att samla information om samma 

studieobjekt. I den här studien har vi tillämpat triangulering genom att använda både intervjuer, 

tryckta källor och sekundärdata. Vi har försökt uppfylla kriteriet överförbarhet genom att ge en 

fyllig beskrivning av våra data i analys och slutsatser. Pålitligheten i vår studie säkerställs av en 

tydlig beskrivning av hur vi gått till väga för att hitta relevanta teorier och samla in data. Att en av 

medförfattarna inte har någon koppling till företaget ökar möjligheten att styrka studien, vilket 

innebär att författarna av en studie försöker säkerställa att ett medvetet inflytande av personliga 

värderingar inte påverkat studien (Bryman et. Al, 2005). 
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2.6.  Metodkritik 

Valet av fallstudie som undersökningsdesign medför att resultaten blir svår att generalisera för 

andra företag. Det studerade företagets bransch, verksamhet, storlek, historia och organisation 

präglar undersökningen, både i utformande och resultat. Att en av författarna arbetar på det 

studerade företaget ökar även risken för subjektiva tolkningar av data som färgas av personliga 

uppfattningar till större grad än när en utomstående studerar samma data. Personliga 

kopplingar till respondenterna riskerar också att komma i vägen vid bedömning av svaren.  

 

Bekvämlighetsurvalet av respondenter medför en risk för snedvridning av resultatet av studien. 

Det geografiska kriteriet i urvalet där respondenter i mälardalsregionen valdes gör att studien 

blir svårare att generalisera över hela landet. Tolkningen av vilka individer som kan anses 

representativa för de olika grupperna ledning, säljare, butikssäljare och ordermottagare kan 

även den medföra att resultatet snedvrids.  

 

Valet av semistrukturerad intervju innebär i sig att temat i frågorna leder respondenterna i en 

viss riktning. Mer generella djupintervjuer skulle kunnat ge resultat som visar en mer fasetterad 

bild av uppfattningen om varumärket inom företaget. Under den första intervjun med ledningen 

fungerade inte inspelningsutrustningen korrekt, och transponeringen är inte komplett från den 

intervjun. Intervjuarens anteckningar har använts som underlag i stället, kombinerat med några 

kompletterande frågor. Eventuellt har detta påverkat analysen av intervjusvaren från denna 

respondent. 

 

Sekundärdata som används är insamlad i ett annat syfte, och vissa nyckelfrågor viktiga för 

denna studie kan saknas. Tillförlitligheten i sekundärdata kan ifrågasättas, eftersom den 

samlats in internt av företaget själva. Det kan leda till att de som deltagit i undersökningen 

vinklar sina svar för att inte bli utpekade som missnöjda eller besvärliga.  
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3. Begreppsformulering 
Inledningsvis kommer vi att gå igenom vilka olika funktioner ett varumärke kan fylla, för att 

förtydliga vad det är vi avser att studera. Vi går sedan vidare med att ge en förklaring till 

skillnaden mellan företagsvarumärken och produktvarumärken, en distinktion som är viktig, 

eftersom helt olika skolbildningar av teorier traditionellt används för att förklara fenomen kring 

produkt- respektive företagsvarumärke. Därefter presenteras kopplingen mellan 

företagsidentitet och företagsvarumärke, den koppling som styrde in fokus för denna studie på 

företagsidentiteten snarare är företagsvarumärket.  

3.1.  Vad är ett varumärke? 

Fenomenet varumärke dök upp redan på medeltiden, då hantverkare som var anslutna till ett 

gille uppmanades att sätta sitt handelsmärke på produkter de tillverkade för att bevisa 

produktens kvalitet. (Kotler, 2009). Sedan dess har myriader av olika definitioner av varumärke 

föreslagits, och konceptet har utökats från att till en början endast tillämpas på enstaka 

produkter till att omfatta hela företag, organisationer, städer, resmål eller till och med individer. 

Balmer och Gray (2003) beskriver fem olika skolbildningar som den moderna forskningen kring 

vad varumärken baserats på.  

Uttryck för äganderätt 

Traditionellt så studerades varumärken som något som skapades i den avsändande ändan av 

avsändare - mottagare spektra. Den enklaste formen av varumärke med den utgångspunkten är 

varumärket som ett uttryck för äganderätt. Ett exempel är signetringar som på medeltiden 

användes för att skapa sigill som bestyrkte äktheten hos ett dokument. (Balmer et.al., 2003)  

Verktyg för profilskapande 

Varumärket kan även ses som ett verktyg som företag använder för att kommunicera sin profil 

till konsumenter. Även den här utgångspunkten fokuserar på avsändarens budskap och 

aktiviteter och konsumenten är en passiv mottagare. (Balmer et.al., 2003) 

Symboler som associeras med kärnvärden  

Den dominerande utgångspunkten för varumärkesforskningen är synen på varumärket som en 

symbol som kommunicerar ett företags kärnvärden. Varumärket omfattar produkter och tjänster 

som ett företag erbjuder och de mervärden dessa skapar för kunden, det är en garanti för god 

kvalitet(Balmer et.al., 2003). Falonius (2010) knyter an till detta synsätt i sin definition av vad ett 

varumärke är. 

 

”Ett starkt varumärke är en produkt som lyckats knyta köparnas positiva associationer till 

sig. Detta leder till att kunden upplever produkten som mer värd än motsvarande 

produkter. Ett starkt varumärke innebär att kunden är villig att betala ett högre pris för 

produkten, vänta på leverans, överse med tillfälliga kvalitetsbrister och liknande.” 

(Fallonius, T., Varumärket inifrån och ut, 2010, sid. 16) 
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Verktyg för självförverkligande 

En utgångspunkt som fokuserar på mottagarsidan av spektra är den där varumärket ses som ett 

sätt för konsumenten att uttrycka sin identitet genom konsumtion. Det kan handla om en individs 

uppfattning om hur den är eller hur den vill vara. (Balmer et.al., 2003) 

En kanal för konsumtion av njutbara upplevelser 

Även denna utgångspunkt fokuserar på konsumenten. Varumärket ses här som ett led i 

processen att skapa njutbara upplevelser för konsumenten. (Balmer et.al., 2003) 

 

De ovan beskrivna skolbildningarna utesluter inte varandra. Gemensamt för alla är att de i 

huvudsak behandlar varumärket som ett attribut hos en produkt. Skolbildningarna kretsar kring 

konsumtionen av produkten och konsumenten och detta kritiserar Balmer och Gray. De menar 

att varumärken har fler intressenter än tillverkare och konsumenter. Anställda hos ett företag, 

leverantörer, organisationer och politiska institutioner är exempel på intressenter som inte 

representeras tillfredställande. De traditionella skolbildningarna räcker enligt Balmer och Gray 

inte till för att beskriva dagens komplexa verklighet. För att kompensera för det inkorporerar 

författarna de fem definitionerna av varumärke i en ny term: corporate brand, eller 

företagsvarumärke. . (Balmer et. al., 2003)  

 

Företagsvarumärket kan alltså fylla den varumärkesroll som beskrivs i alla fem skolbildningarna 

ovan. Vi går nu vidare till att närmare definiera vad ett företagsvarumärke är, hur det skiljer sig 

från ett produktvarumärke och hur arbetet för att skapa ett starkt företagsvarumärke kan styras. 

3.2.  Företagsvarumärken och produktvarumärken 

 

Studien som genomförs på Sto Scandinavia undersöker företagsvarumärket. Distinktionen 

mellan produktvarumärke och företagsvarumärke användes under utformandet av 

intervjuguiden för primärdatainsamling och vid valet av respondenter, som skulle varit ett annat 

om det var ett produktvarumärke som skulle studeras. 

 

En ny skolbildning började träda fram under början av 1990-talet, där varumärket byggdes 

utifrån ett företag i fokus istället för en produkt eller produktserie. Stephen King beskriver i sin 

artikel “Brand building in the 1990s” ett kommande skifte i fokus för marknadsföringsaktiviteter 

från produktvarumärken till det bredare företgasvarumärket, ett skifte som enligt King kommer 

innebära att medarbetarna tar en mer central roll i varumärkesbyggande. Att medarbetarna blir 

allt viktigare som förmedlare av varumärket härleder King till ett antal omvärldsförändringar där 

en av de mest drivande är förskjutningen från en tillverkande ekonomi till en ekonomi där 

huvudfokus läggs på värdeskapande service. Eftersom service uppstår i ett samspel mellan 

medarbetare och kund så framstår medarbetarens mer centrala roll tydligt. Andra förändringar 

som King menar driver på utvecklingen mot medarbetare som varumärkesambassadörer är mer 

kunniga och erfarna kunder samt en ny innebörd av kvalitet, där mer fokus läggs på hela 

upplevelsen snarare än den enskilda produktens funktionalitet.(King, 1991)  
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“That is, consumers' choice of what they buy will depend rather less on an evaluation of 

the functional benefits to them of a product or service, rather more on their assessment 

of the people in the company behind it, their skills, attitudes, behaviour, design, style, 

language, greenism, altruism, modes of communication, speed of response, and so on—

the whole company culture, in fact.” (King, S., Journal of Marketing Management, 1991, 

sid. 6) 

 

Eftersom ett företagsvarumärke förmedlas i fler kommunikationskanaler än ett 

produktvarumärke så blir fler teoretiska discipliner inblandade för att uppnå effektiv styrning. 

Organisationsteorier, beteendevetenskap och marknadsföring måste alla tillämpas i harmoni för 

att bygga ett riktigt framgångsrikt företagsvarumärke (King, 1991). Balmer och Gray (2003) 

bygger vidare på Kings idéer och särskiljer egenskaper hos the corporate brand, fortsättningsvis 

företagsvarumärket och menar att det fundamentalt skiljer sig från the product brand, 

produktvarumärket i både omfång, metoder för styrning och inblandade intressenter. De pekar 

på att det traditionella ramverket för marknadsföring är illa anpassat att tillämpa på 

företagsvarumärken, och att andra begrepp och metoder krävs för att styra ett 

företagsvarumärke. Här följer en genomgång av ett antal faktorer som Balmer och Gray menar 

tvingar fram behovet av fler discipliner än vad som är aktuellt vid byggandet av ett 

produktvarumärke. 

 

Ansvaret för ett produktvarumärke ligger organisatoriskt oftast hos marknadschefen på ett 

företag, medan ansvaret för ett företagsvarumärke ligger hos Vd:n för företaget. Utvecklingen av 

produktvarumärket kan ske med färre intressenter och faktorer att beakta. Att ansvaret flyttar 

högre upp i företagets hierarki ställer högre krav på organisationen, och teorier från 

organisationslära kan bli aktuella för att tolka och förstå orsak och verkan i arbetet med 

företagsvarumärket. (Balmer et.al.,2003) 

 

Medarbetarna spelar en avgörande roll i skapandet och upprätthållandet av ett 

företagsvarumärke. Den kopplingen är inte lika tydlig när det gäller ett produktvarumärke 

(Balmer et.al.,2003). Även King (1991) beskriver att byggandet av ett företagsvarumärke till 

skillnad från ett produktvarumärke kräver inblandningen från fler avdelningar inom företaget. 

Hur ett företag organiserar sig får stora konsekvenser på möjligheterna att bygga ett 

företagsvarumärke. Ansvariga för rekrytering, forskning och utveckling, 

marknadskommunikation och ledning måste alla jobba i samma riktning mot en gemensam 

uppfattning om företagsvarumärket.  

 

Företagsvarumärken är en viktig komponent i företagets långsiktiga strategi, eftersom 

kundernas uppfattning om företagsvarumärket kan få långt verkande konsekvenser med ett 

tidsspann långt överstigande de som förknippas med produktvarumärken. Det tydliggör 

ytterligare att det är företagsledningen med VD i spetsen som måste ansvara för förvaltningen 

och utvecklingen av företagsvarumärket. (Balmer et.al.,2003) 
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Intressenterna för ett företagsvarumärke är fler än för ett produktvarumärke. 

Produktvarumärket fokuserar uteslutande på konsumenterna, medan fokus för 

företagsvarumärket innefattar alltifrån potentiella anställda, finansiärer, organisationer, media 

och medarbetare. Intressenter som inte är konsumenter kan inte förväntas reagera enligt 

förutsägelser baserade på teorier från marknadsföring, eftersom deras mål inte är konsumtion 

av en vara eller tjänst. (Balmer et.al.,2003) 

 

Kommunikationskanalerna skiljer sig mellan de två typerna av varumärke. Produktvarumärket 

kommuniceras genom traditionella marknadsföringskanaler såsom annonsering, reklam, 

skyltning, word-of-mouth och förpackningar. Företagsvarumärkets kommunikationskanaler 

innefattar, och sträcker sig bortom dessa traditionella kanaler till företagspolicys, ledningens 

beteende samt personalens erfarenhet och beteende. Andelen intern kommunikation är större 

för ett företagsvarumärke. Olika kanaler och mottagare för kommunikation kräver andra typer av 

kommunikation, vars teoretiska grunder traditionellt inte varit en del av 

marknadsföringsområdet. (Balmer et.al.,2003) 

 

3.3.  Styrning av varumärkesbyggandet 

Om traditionella verktyg för marknadsföring inte räcker för att styra ett företagsvarumärke, hur 

går det då till? En kritisk faktor är medarbetarna i företaget, och deras interaktion med 

kunderna. Synen på medarbetaren som en kugge i ett maskineri som ska leverera en uttalad 

funktion är förlegad. Medarbetarens roll har flera dimensioner än så, och en av de viktigaste ur 

marknadsföringsperspektiv är rollen som förmedlare av varumärket till kunden. Om 

medarbetaren förmedlar samma budskap som den externa kommunikationen så förstärks 

budskapet. Stämmer inte den externa kommunikationens budskap överens med budskapet som 

medarbetaren förmedlar genom sitt handlande så undermineras trovärdigheten hos det externt 

förmedlade budskapet. För att lyckas bygga ett starkt företagsvarumärke är det därför 

avgörande att undersöka om medarbetarnas värderingar och beteenden speglar värderingarna i 

förertagsvarumärket.(Harris, F., de Chernatony L., 2001) 

Företagsledningens roll i förändras i och med detta jämfört med vilken roll den fyller vid styrning 

av ett produktvarumärke. Eftersom medarbetarnas agerande och värderingar är en så tungt 

bidragande faktor till hur företagsvarumärket kommuniceras måste medarbetarna få större 

inflytande i formandet av varumärket. Ledningens roll blir att initiera och sätta ramarna för en 

process där medarbetarna uppmuntras till att bidra med sin egen syn på företagets värderingar, 

positionering, mål och visioner. (King, 1991) 

3.3.1. Företagsidentitet som styrmedel för företagsvarumärke 

Hur ska då medarbetarnas agerande och värderingar kunna hållas samman, så att de bidrar till 

ett starkt företagsvarumärke? Ett användbart koncept i sammanhanget är företagsidentitet. 

Företagsidentiteten är det samlade uttrycket för en organisations kulturvärderingar, 

positionering, produkter och relationer med dess intressenter. (Balmer et. al., 2003)  

Termen har mycket gemensamt med termen företagsvarumärke. King (1991) poängterar att 

termerna ofta används för att beskriva samma fenomen. 
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Det finns enligt Balmer och Gray (2003) några avgörande skillnader mellan företagsidenitet och 

företagsvarumärke, som bättre kan belysa vad termen företagsidentitet innebär. Alla 

organisationer har en identitet, men det är inte alla organisationer som har ett 

företagsvarumärke. Det är inte alltid ett företagsvarumärke är önskvärt eller nödvändigt. Det 

gäller till exempel vid monopol, eller på en marknad där det endast är priset som differentierar 

de olika aktörerna. Företagsvarumärket beskrivs av Balmer och Gray (2003) som att ha 

tydligare definierade värderingar och att vara mer beständigt än identiteten.  

 

Trots flertalet skillnader mellan de två olika koncepten, menar de Chernatony (2001) att 

företagsvarumärket kan styras genom att styra företagesidentiteten. Företagsidentiteten ger 

riktning, syfte och sammanhang till medarbetarna i ett företag, och kommer till stor del styra 

deras agerande. Som tidigare konstaterat så är medarbetarnas agerande en starkt bidragande 

faktor till företagsvarumärket. Utifrån denna koppling menar de Chernatony (2001) att det är 

möjligt att genom ett internt fokus på företagsidentiteten även påverka det mer externt 

fokuserade företagsvarumärket. En förutsättning för att medarbetarnas handlingar ska kunna 

stärka företagsvarumärket är att de delar en gemensam syn på företagsidentitet.  

 

“Corporate branding thus relies heavily on an organization’s members holding congruent 

perceptions about the nature of their brand.” (Harris, F., de Chernatony, L, Corporate 

branding and corporate brand performance, European Journal of Marketing, 2001, 

sid.445) 

 

3.4. Tillämpning av begreppen 

Det är sambandet mellan företagsvarumärket och företagsidentiteten hos Sto som kommer 

studeras, och inte varumärket för de olika produkterna företaget saluför. Företagsidentiteten 

anses i den fortsatta studien att vara en starkt bidragande källa till företagsvarumärket. De 

Chernatony använder omväxlande de två termerna brand identity och corporate identity.  

I studien har vi likställt båda termerna med begreppet företagsidentitet.  
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4. Teori 
Företagsidentitet är ett brett begrepp och många modeller har föreslagits för att beskriva 

beståndsdelarna som utgör identiteten. Modellerna varierar i fokus, komplexitet och 

beståndsdelar. De tidiga modellerna som utvecklades inom området innehåller dock 

beståndsdelar som återfinns i många av de senare modellerna. Då utvecklingen i senare 

modeller i vår mening till stor del handlade om koppling till företagsimage, och ett mer externt 

fokus har vi med tanke på vår frågeställning, som har ett mer internt fokus, valt att studera 

modeller från den tidigare diskussionen kring företagsidentitet och -varumärke. Vi har valt 

modeller som vi funnit visuellt överskådliga, samtidigt som de innehåller väl definierade och 

användbara begrepp. Att begreppen i dessa tidigare modeller återfinns i senare, mer komplexa 

modeller anser vi ger relevans även till de äldre modellerna. Här följer en beskrivning av de 

modeller som kommer att användas för insamling och analys av empiriska data. Först 

presenteras Kapferers identitetsprisma, som används för att strukturera datainsamling, empiri 

och analys. Prismat utgör det ramverk inom vilket vi kommer jämföra uppfattningen om 

identiteten mellan olika personalgruper. Sedan presenteras de Chernatonys identitetsmodell 

som tillämpas för att analysera effekter av skillnader i uppfattning om de olika dimensionerna av 

företagsidentitet. Till dessa två modeller kopplas även Balmers identitetstyper, som kastar 

ytterligare ljus över effekterna av skillnader i uppfattning. Särskilt används typerna för att 

konstatera om skillnader i uppfattning om företagsidentiteten råder inom en identitetstyp eller 

mellan olika identitetstyper. I figuren nedan förklarar vi schematiskt hur de olika teorierna 

kommer tillämpas för vår analys. 

 

 
 

Figur 3: Schematisk beskrivning över tillämpning av valda teorier. 
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4.1.  Kapferers och de Chernatonys identitetsdimensioner 

 
 

Figur 4: Kapferers identitetsprisma (efter Kapferer, 2012). 

 

Företagsidentitet var ett nytt koncept i Europa 1986, då Jean Nöel Kapferer började skriva om 

ämnet. Han utvecklade en modell om hur företagsidentitet kan definieras och beskrivas, 

identitetsprismat. Modellen visar hur man en kärnidentitet utvecklas. För att lyckas med 

utvecklingen ska ett företag enligt Kapferer kunna förmedla en attraktiv bild av sändaren genom 

att framhäva relevanta produktattribut (Physique) och personlighet (Personality). 

Produktattributen är ”both the brand´s backbone and it´s tangible added value” (Kapferer, J, The 

new strategic brand management : advanced insights and strategic thinking, 2012, sid 158). 

Personligheten utvecklas genom kommunikation och bildar en karaktär som representerar 

företaget, menar Kapferer. Identiteten ska innehålla en spegling (Reflection) utav hur företaget 

uppfattar sin typiska kund, och den ska stämma överens med kundernas självbild (Self-image). 

Förbindelen mellan produkt/ personlighet och spegling/självbild utgörs i Kapferers modell av 

kultur (Culture) och relationer (Relationships). Värderingar och normer i företagkulturen 

påverkar hur företagsidentiteten uppfattas av kunden. De sätter också sin prägel på hur 

relationer till kunden skapas och upprätthålls. (Kapferer, 2012) 
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Figur 5:Vår anpassning av de Chernatonys identitetsmodell. (efter de Chernatony, 1999). 

 

Leslie deChernatony (1999) presenterar en modell som fokuserar på samspelet mellan de olika 

delarna i en företagsidentitet. Den är baserad på Kapferers identitetsprisma, och innehåller 

samma dimensioner. Modellen beskriver vikten av harmoni mellan de olika beståndsdelarna av 

identiteten, och effekterna av skillnader mellan olika medarbetares uppfattningar om det egna 

företagets identitet. Vi har valt att bortse från en del av modellen som rör företagets rykte på 

marknaden, då vår studie har ett internt fokus.  

Här följer en mer detaljerad genomgång av de respektive dimensionerna av företagsidentiteten 

som ingår i Kapferers prisma. Då kapferer själv inte lämnar några ingående beskrivningar av 

dimensionerna har vi valt att komplettera begreppen med ytterligare källor. Begreppen i sig är 

vanligt förekommande inom marknadsföringsforskningen och det finns många definitioner av 

dem. Vi har försökt välja källor som delar Kapferers övergripande åsikter om respektive 

dimension.  

4.1.1. Produktattribut 

Kapferer menar att ett märke har fysiska särdrag och kvaliteter som utgör produktattributen. 

Han menar att antingen så är det egenskaper som växer fram med tiden eller så är det de 

framträdande attributen hos produkten eller en kombination utav dessa två. Att definiera 

varumärkets fysiska attribut gör man genom att ställa frågorna: Vad är det konkret som utgör 

produkten? Vad gör det? Hur ser det ut? Svaren på frågorna utgör företagets ”nyckelprodukt” 

och är en del stor del av vad produktattributdimensionen för företagsidentiteten. (Kapferer, 

2012)  
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de Chernatony (1999) tar också upp produkt i sin modell, och lägger tyngd vid att det är viktigt 

att konstatera hur olika intressenter inom företaget uppfattar företagets produkt. Produkten ska 

kunna fungera som en fysisk representation av företagets värderingar, något som exempelvis 

kan demonstreras genom fysiska artefakter. Produkten ska med andra ord kommunicera 

samma värderingar som återfinns i dimensionen kultur. Vidare så bör uppfattningen om vad 

som utgör produkten vara enhetlig inom företaget. Det skapar en stark företagsidentitet och 

därigenom ett starkt företagsvarumärke. (de Chernatony, 1999) 

 

4.1.2. Personlighet 

Ett företagsvarumärkes personlighet utgör en möjlighet för kunden att identifiera sig med ett 

varumärke. Personlighet är även utgångspunkten för tonen och innehållet i företagets 

marknadskommunikation. Definitionen av ett varumärkes personlighet är ett antal 

karaktäristiska personlighetsdrag som associeras med ett varumärke.(Kapfrerer, 2012). David 

Aker (1996) delar Kapferers uppfattning om personlighetens roll i företagsidentiteten och 

varumärkesbyggandet. För dimensionen personlighet beskriver de Chernatony (1999) att den 

ska underlätta kundens inhämtning av information och förmedla företagets kärnvärden till 

kunden. Vidare påpekar de Chernatony vikten av att bilden av personlighet stämmer överens. 

 

“The challenge is to blend the personality presented through the media, with supporting 

congruent staff behaviour.” (Brand management through narrowing the gap between 

brand identity and brand reputation. Journal of Marketing 15(1-3) January-April, 1999, 

sid. 168) 

 

Personlighet är dock ett svårdefinierat begrepp och ett strukturerat sätt att definiera 

beståndsdelarna av personligheten krävs för att kunna jämföra olika människors uppfattning om 

ett och samma varumärke. Jennifer Aaker (1997) har utarbetat en modell för att uppskatta 

personligheten hos ett varumärke som bygger på personlighetsforskning utförd på människor. 

Modellen beskriver fem centrala dimensioner som konstaterats användbara för att beskriva 

även varumärkets personligheter. Kunder har en tendens att interagera med produkter och 

varumärken som om de har en egen personlighet.  

 

Uppriktig Spännande Kompetent Sofistikerad Robust 

Jordnära 

Ärlig 

Sund 

Gladlynt 

Våghalsig 

Livfull 

Påhittig 

Aktuell 

Pålitlig  

Intelligent 

Framgångsrik 

Överklass 

Charmerande 

Tålig 

Friluftsintresserad 

 

 

Tabell 2: Dimensioner för beskrivning av personlighet (efter Aaker, 1997). 
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4.1.3. Relation 

Kapferer menar att varumärket är själva kärnpunkten i utbytet mellan kunden och företaget. Han 

säger att service är en centralt för relationer och att hur ett företag levererar service är något 

som de flesta förknippar med företagsvarumärket. Precis som för de andra dimensionerna av 

prismat är det viktigt att typen av relationer och beteenden inom relationerna harmoniserar med 

helheten. (Kapferer, 2012).  

Relationer mellan kunder och anställda, anställda emellan samt mellan anställda och andra 

intressenter bör enligt de Chernatony bedömas utifrån företagets identitet. Ledningen inom ett 

företag bör beskriva vilken typ av relationer som är lämpliga mellan de olika parterna och vad 

som ska prägla relationerna. (de Chernatony, 1999) 

 

4.1.4. Företagskultur 

Varumärket ärver sin kultur från företagskulturen, vars beståndsdelar utgörs av organisationens 

ursprungsland, vilka värderingar företaget står för och dylikt (Kapferer, 2012).  

De Chernatony (1999) beskriver också företagskulturens inverkan på företagvarumärket och 

menar att den bakomliggande rationaliseringen för en stark företagskultur är att den skapar en 

kontinuitet i värderingar och beteenden som även överlever förändringar i en organisations 

ledning. Delade värderingar bidrar till de anställdas engagemang och lojalitet, och med en stark 

kultur att luta sig mot behöver anställda mindre ledning. Företagskulturen kan även fungera som 

medium för att sprida framgångsrika beteenden som organisationen lärt sig genom anekdoter 

och ritualer. En stark företagskultur utgör en beständig konkurrensfördel som är svår att 

efterlikna (de Chernatony, 1999). 

4.1.5. Spegling 

Ett företag bör enligt Kapferer spegla kunden eller användaren med en bild av den stereotypiske 

användaren. Ett varumärke ska reflektera hur en kund vill be sedd genom att denne använder 

varumärket. Det är inte viktigt att speglingen stämmer helt överens med kundens självbild, men 

speglingen måste tilltala kunden. (Kapferer, 2012) de Chernatony (1999) beskriver också vikten 

av att speglingen harmoniserar, inte överensstämmer, med kundens självbild. Då kan kunden 

känna delaktighet och skapa en relation till varumärket. 

 

“To enable the brand to connect with stakeholders, it needs to resonate with their sense 

of self.” (de Chernatony, Brand management through narrowing the gap between brand 

identity and brand reputation. Journal of Marketing 15(1-3) January-April,1999, sid. 169) 

 

Speglingen kommuniceras inte enbart genom företagets marknadskommunikation, den 

förmedlas även genom medarbetarnas beteenden i interaktion med kunden, och är därmed en 

del av företagsidentiteten. Medarbetarna måste vara överens om hur kunden ska speglas för att 

deras beteende avseende denna dimension ska förstärka företagsvarumärket.  (Harris, F., de 

Chernatony, L., 2001) 
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4.1.6. Självbild 

Kapferer beskriver dimensionen självbild som den bild kunden har av sig själv som en 

användare av företagets produkter. Ett exempel kan vara en kund till Porsche, som köper bilen 

för att uppfattas som rik av personer i sin omgivning. Ytterligare ett exempel är Lacostes kunder, 

som ser sig som medlemmar i en sportklubb, oavsett om de själva utövar sport eller inte. 

(Kapferer, 2012) 

de Chernatony delar Kapferers definition av självbild, och menar att de anställdas agerande kan 

förstärka eller försvaga konsumenternas självbild. Om de anställdas agerande inte 

överensstämmer med kundernas självbild eller det går emot den kommunicerade bilden finns 

det en risk att kundens syn på företagsvarumärket påverkas negativt. (de Chernatony, 1999) 

 

Presentationen av varumärket i de Chernatonys modell, vilket innefattar Kapferers begrepp 

spegling och självbild, skall även den harmonisera med företagets identitet. En utmaning ligger 

häri att medarbetarna i företaget genom sina handlingar utgör en del av presentationen. Det är 

dessutom flera olika typer av intressenter som medarbetarna interagerar med. Genom att 

beakta kraven från olika intressenter och väga samman dem kan motstridiga budskap i 

presentationen elimineras. Hur företaget bekräftar intressenters självbilder bör i möjligaste mån 

stämma överens med övriga dimensioner av företagsidentiteten, framförallt speglingen av 

kunden. Ett exempel på hur ett företag kan bekräfta intressenters självbild är genom att 

uppmana anställda att involvera sig i lokal välgörenhet. En intressentgrupp med fokus på det 

lokala samhället får då bekräftat sin självbild av lokalt engagemang genom att ha en relation till 

företaget. Även här är medarbetarnas agerande viktigt, då det kan förstärka eller försvaga en 

intressents självbild. Om medarbetarnas agerande uppfattas bekräftar skilda självbilder, eller 

om medarbetarnas agerande går emot vad som kommuniceras genom andra aspekter av 

identiteten än självbilden så finns en risk att intressenterna upplever relationen med företaget 

som besvärlig. (de Chernatony, 1999) 
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4.2.  Balmers identitetstyper 

Balmer (2001) beskriver en modell som definierar fem olika typer av företagsidentitet. 

Utgångspunkten för Balmers resonemang är att långvariga skillnader mellan de olika typerna 

skapar dissonans i ett företag, vilket kan få ett försvagat varumärke som följd. Balmers 

föreslagna arbetsgång vid tillämpning av identitetstyperna är att skillnader i samtliga tio 

gränssnitt mellan de olika identitetstyperna (representerade av pentagrammets linjer i figuren) 

undersöks, varefter ett handlingsprogram för att harmonisera dem formuleras. Modellen speglar 

det faktum att organisationer är under ständig förändring, och det faktum att det för ögonblicket 

finns skillnader mellan identitetstyper är fullt naturligt. Viktigt är däremot att identifiera och 

tydliggöra dessa skillnader, och bedriva ett fortgående arbete med att harmonisera de olika 

identitetstyperna (Balmer, 2001). 

 
Bild 1: Figur över Balmers identitetstyper, fritt anpassad efter Balmer (2001) 

 

Aktuell - Actual 

Den aktuella identiteten beskriver hur identiteten upplevs av intressenterna i nutid. Den formas 

av ett antal faktorer såsom företagets produkter, marknadsaktiviteter och tjänsteerbjudanden. 

Även medarbetarnas och ledningens värderingar är en faktor i den aktuella identiteten. (Balmer, 

2001)  

Kommunicerad - Communicated 

Den här identitetstypen innefattar kontrollerade såväl som okontrollerade kanaler för 

kommunikation såsom annonsering, sponsring och socialt ansvarstagande, men även 

medarbetares beteenden, produktegenskaper och redaktionell text. (Balmer, 2001)  

Föreställd - Concieved 

Den företsällda identiteten utgörs av de informella kontrakt som finns mellan en organisation 

och dess intressenter. Olika intressenter, grupper av intressenter och nätverk har skilda 
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föreställningar om vad en företagsidentitet lovar. Den föreställda identiteten skiljer sig från den 

aktuella i det att den inte alltid stämmer överens med verkligheten. Intressenter kan förvänta sig 

mer av en organisation än vad organisationen kan leva upp till. (Balmer, 2001)  

Ideal - Ideal 

Den ideala identiteten är en rent konceptuell konstruktion som beskriver vad företagsidentiteten 

borde vara för att nå maximal framgång, sett till rådande marknadsläge, interna faktorer och 

omvärldsfaktorer. Den ideala identiteten varierar med tiden, och bygger på kunskapen om 

organisationens nuvarande möjligheter i sken av prognoser om den makroekonomiska 

utvecklingen. (Balmer, 2001)  

Eftersträvad - Desired 

Även om den ideala identiteten alltid borde eftersträvas är det inte alltid fallet. Den eftersträvade 

identiteten är ett uttryck för ledningens vilja om hur en organisation ska vara. Eftersträvad 

identitet är inte alltid baserad på rationella resonemang. Personlighet och ego hos ledande 

personer inom ett företag kan starkt påverka den eftersträvade identiteten. (Balmer, 2001)  
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5. Empiri 
Resultaten från primär och sekundärdatainsamlingen presenteras här med Kapferers 

identitetsprisma som ramverk för att skapa en överskådlig struktur. Inom varje dimension 

presenteras först svaren från intervjuerna med ledningen, därefter svaren från medarbetarna 

och sist data vi funnit i tryckta källor från Sto. I dimensionen företagskultur förstärks resultat med 

uppgifter från en medarbetarsundersökning som genomfördes under våren 2011. 

5.1.  Produktattribut 

5.1.1. Intervjuer med ledningen 

För att få en bild om vad som uppfattas som Stos fysiska sida så fick, de som intervjuades, 

svara på vad de först tänker på när de hör eller ser Sto för att sedan svara på följdfrågor 

angående den fysiska delen av varumärket. De som representerade ledningen gav ett likvärdigt 

svar där det var fokus på kvalitet. Det var inget konkret produktattribut som de kom att tänka på.  

För att få reda vilken uppfattning om vad ledningen anser är Stos produkt är, så fick de svara på 

det, och de nyckelord som kom fram, var “värde för pengarna” (L1, 2012) och att “vi säljer 

kvalitet” (L2, 2012). På frågan om upplevelsen om att Sto säljer tjänster eller produkter svarade 

de bägge enhetligt med att det är produkter, med önskan om att sälja lösningar. 

 

Frågan angående om vad som skiljer Stos produkter jämfört med konkurrenternas produkter så 

kom det svar som att det var kvalitet som levereras och kunskap. Det poängterades att det är 

mervärdet som avgör att kunderna ska välja Stos produkter. På frågan om symboler för Sto så 

var svaret genomgående företagets särpräglade gula hink.  

 

5.1.2. Intervjuer med medarbetare 

S1 anser att företaget säljer produkter i första hand. Det finns tjänster som kompletterar 

produkterna, men produkten själv står i centrum. Vidare beskriver S1 att innovation är starkt 

kopplat till företagets produkter, och att de är tekniskt avancerade.  

S2 lyfter också fram tekniskt avancerade produkter som det utmärkande för företagets 

produkter, jämfört med konkurrenterna. Det är enligt S2 produkter som företaget säljer, även om 

många typer av tjänster förekommer kopplade till produkterna.   

 

O1 beskriver också att det är produkter som företaget säljer. Tjänsterna beskrivs som en 

konsekvens av att produkterna är svåra för kunden att använda. Därigenom uppstår ett behov 

av rådgivning som företaget måste möta upp för att kunna sälja sina produkter. Som 

utmärkande jämfört med konkurrenters produkter lyfter O1 fram hög kvalitet.  

O2 menar att företaget säljer både produkter och tjänster. Det utmärkande jämfört med 

konkurrenternas produkter är kvalitet. O2 kan inte komma på några utmärkande symboler för 

Sto.  
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B1 svarar att det är fysiska produkter företaget säljer. Det som utmärker produkterna gentemot 

konkurrenternas produkter är att de är mer lättarbetade. Som symbol för Sto ser B1 den gula 

hinken med företagets logga.  

B2 svarar också att det är produkter som företaget säljer, och att dem säljs som system. B2 

upplever att det företaget säljer är en kombination av produkt och tjänst, där tjänsten främst är 

rådgivning kring vilka produkter som ska användas för ett specifikt arbete. Det som B2 tycker 

utmärker företagets produkter jämfört med konkurrenternas är att de är smidigare och mer 

lättarbetade. Som symboler för Sto tar B2 upp logotypen och den gula hinken. 

5.1.3. Tryckta källor 

Det som finns mycket tryckta källor kring produkterna inom Sto. Produkterna, systemen och 

dess egenskaper beskrivs på företagets hemsida, i tryckta prislistor, i annonser, på tekniska 

faktablad och i broschyrer m.m. Följande citat kring Stos generella inriktning står att läsa på 

företagets hemsida. 

 

“Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och marknadsför produkter 

och systemlösningar inom Fasad och Interiör (affärsområde Hus) samt 

Golv och Betong (affärsområde Anläggning).” (Sto Scandinavia, 2012) 

 

Systemlösningar är ett återkommande tema, och produkterna presenteras nästan alltid 

tillsammans i ett system. Oftast så beskrivs ett särskilt problem i kommunikationen, som det 

kommunicerade systemet avser att lösa. Det kan till exempel handla om att spara energi i 

småhus, som i det följande bildexemplet.  

 

 
Bild 2: Ett exempel på kommunikation av lösning och system. Källa: Broschyr “Spara energi med isolerade 
fasadsystem”, (Sto, 2009) 
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Presentationen av systemen är ofta ganska tekniskt inriktad, och det förekommer många 

facktermer som lekmän kan ha svårt att tolka. Systemen beskrivs ofta med termer som unika, 

kostnadseffektiva och optimerade.  

 

“Vi har tagit fram ett nytt unikt fasadsystem där isoleringen består av en  

dränerande skiva, genom vilken eventuell inläckande fukt leds ut. Skivan 

är tryckutjämnande, vilket i kombination med det lufttäta stomskyddet 

StoGuard även gör att fasadsystemet blir tvåstegstätat. “ (Sto, internet, 2012) 

 

Vid sidan om systemen framhålls ofta produkter med specifika tekniska egenskaper, som till 

exempel Sto Lotusan, en självrengörande ytputs för fasader. Även här är tonläget ganska 

tekniskt, och många facktermer och värden presenteras. 

 

“Färgen med Lotus-effekt är i grunden en silikonhartsfärg, vilket betyder att den är 

extremt vatten och smutsavvisande och att jämnheten i kulören är mycket hög. 

Silkonharts har normalt hög förmåga att släppa igenom vattenånga, Sd 

-värde < 0,10, men färgen med Lotus-effekt är ännu mer diffusions- 

öppen med ett Sd -värde på 0,01. “ (Sto Fasadfärg och Ytputs, 2006) 

 

Förutom system och produkter så kommuniceras även värderingar och mission bland annat i 

broschyrmaterial till kund. Värderingar och mission kopplas då till presentationen kring en 

speciell produkt eller ett system. Citatet nedan är hämtat från en broschyr som beskriver diverse 

systemlösningar för enfamiljshus.  

 

“Stos mission är ”Omsorgsfullt byggande”. Vår ständiga utmaning är att bevara 

byggnaders värde och estetiska utformning. I nära samarbete med våra partners  

utvecklar Sto innovativa och funktionella produkter och system för  

byggnadskonstruktioner, såväl in- som utvändigt, samt rådgivning i alla frågor gällande 

utförande, teknik och utformning.” (Småhus- Våra svar är dina lösningar, 2010) 

 

5.2.  Personlighet 

För att definiera hur Stos personlighet uppfattas av respondenterna ombads att tänka på Sto 

som en person, och beskriva karaktärsdragen hos den personen. Ytterligare ledtrådar till 

personligheten hos Sto har inhämtats från tryckta källor.  

5.2.1. Intervjuer med ledningen 

Sto beskrivs av L1 som en problemlösare och entreprenör som inte planerar så långt i förväg 

utan löser de uppgifter som finns för handen. L2 beskriver Sto som en avbild av grundaren, en 

pålitlig och professionell farbror.  
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5.2.2. Intervjuer med medarbetare 

Beskrivningen av Stos personlighet bland medarbetarna tar bland annat upp beskrivningar som 

ärlig, tekniskt kunnig och framåtsträvande. För att ge en bättre bild av medarbetarnas 

uppfattning om Stos personlighet presenteras här citat från var och en av dem. 

 

”En människa som vill framåt, som vill utvecklas och som vill vara ledande.” (S1, 2012) 

  

”Sto är en blå person. Vi är väldigt analytiska, noggranna.” (S2, 2012) 

 

”Jag hoppas på pålitlig, en person som du kan lita på.” (O1, 2012) 

 

”Oj vilken fråga! Proper, ordentlig, vilja att bli större och bättre.” (O2, 2012) 

 

”Han skulle vara teknisk och så hjälpsam skulle han vara också. ” (B1, 2012) 

 

”Utåtriktad och ärlig skulle jag nog säga för det motsvarar produkterna vi har.” (B2, 2012) 

5.2.3. Tryckta källor 

Från företagets officiella policy har vi hämtat följande citat, som beskriver personligheten hos 

Sto.  

 

“Som teknikledare sätter vi trender vad gäller produkter, system och tjänster. 

Innovationer från Sto formar marknaden på ett bestående sätt och säkrar framtida 

framgång.” (Sto, 2011) 

 

Samma inriktning går igen i den officiella guiden för användning av företagets logotyp. 

 

“With its complete sollutions, Sto is an active partner and pacemaker in the design of a 

living environment in harmony with nature.” (Sto 2010 a) 

 

Stos personlighet beskrivs i de tryckta källor vi studerat som framåtblickande och taktsättande i 

branschen. Framåtandan uppvägs av en omsorgsfull sida, som värnar om miljö och människors 

välbefinnande.   

5.3.  Relationer 

5.3.1. Intervjuer med ledningen  

L1 beskriver Stos relation med sina kunder som kamratlig. Relationerna är uppbyggda under en 

längre tid och de flesta har en långsiktig karaktär även med ett framtida perspektiv. Den 

viktigaste faktorn i relationen med kunden anser L1 är kompetensen hos Sto, en av företagets 

stora styrkor. Kundens förväntningar på relationen beror enligt L1 på typen av kund. Större 

firmor förväntar sig en högre grad av professionalism och upprätthållande av ingångna avtal, 

medan de mindre kunderna förväntar sig lösningar på sina problem. L1 tror att kunderna vill ha 
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en nära relation i den bemärkelse att det konsekvent är samma person som agerar kontakt på 

Sto, men att de större kunderna inte vill knyta sig för nära till en enskild leverantör, och därför 

håller lite distans till Sto. Att kunderna upprätthåller relationen menar L1 beror på främst tre 

saker: Att de känner förtroende för företaget, att de känner att relationen fungerar väl och att de 

är tvingade att upprätthålla en relation för att Stos produkter föreskrivits som obligatoriska att 

använda vid ett speciellt bygge.  

5.3.2. Intervjuer med medarbetare 

 

S1 beskriver att relationen med Sto kan upplevas som strulig från kundernas sida. Det viktigaste 

i relationen är service och bra produkter. Personkemi tas också upp som en viktig del i 

relationen. Förväntningarna på Sto beskrivs som höga både vad gäller service och produkter. 

Det märks genom att kunderna blir väldigt upprörda när något går fel, eftersom de inte är vana 

vid det. Långsiktighet och att båda parter ska gagnas ekonomiskt av relationen upplevs som 

centralt. Hen tror inte att alla kunder vill ha en nära relation, men att många vill det. Att kunden 

upprätthåller relationen tror S1 beror på att produkterna är bra, men framförallt på personkemi 

mellan säljare och kund. S2 upplever att typen av relation påverkas av hur de tekniska 

lösningarna presenterar. Så länge kunden och företaget är överens om att produkternas 

tekniska egenskaper motsvarar förväntningar och slutresultaten blir bra så är relationen 

kamratlig. Om problem uppstår tror hen att Sto kan framstrå som styvmoderliga och tröga. Det 

viktigaste i relationen med kunden är att den upplevs som professionell. Inte för kamratlig, och 

inte för förmanande. Det är även viktigt att allt det praktiska som lovats inom ramarna för 

relationen fungerar. Hen uppfattar kundens förväntningar på Sto som extremt höga, inte bara 

vad gäller produktens kvalitet, utan också gällande bemötande och kompetens hos Sto. Hen 

tror att kunderna vill ha en nära relation. Inte i den bemärkelse att den är frekvent, men att 

kunden känner sig sedd, att personal som har med kunden att göra känner igen den enskilde 

kunden och dennes behov. Kunden kommer att upprätthålla relationen så länge Sto sköter 

relationen rätt, och kunden upplever Stos agerande som rättvist.  Produktens kvalitet och 

egenskaper har mindre betydelse i upprätthållandet av relationen enligt S2. 

 

 

O1 beskriver tillit som det viktigaste i relationen. Båda parterna ska kunna gagnas ekonomiskt 

genom relationen. Kundens förväntningar på relationen tror hen framförallt är att relationen ska 

var smidig. Överenskommelser ska hållas och relationen ska vara problemfri. Hen upplever att 

kunden vill ha en nära relation med Sto, mest på grund av den service en närmare relation 

innebär. Service och hjälp med lösningar på problem är det som får kunden att stanna kvar i 

relationen enligt O1. O2 beskriver relationen som professionell. Om kunden inte kan få ett svar 

direkt så ska kontaktpersonen söka svaret inom företaget och komma åter. Det viktigaste i 

relationen är respekt, och att löften efterlevs. Hen tror att kunderna vill ha en nära relation, 

framförallt att kontaktpersonen hos Sto är densamma vid återkommande kontakter. Relationen 

upprätthålls av kunden på grund av att produkterna fungerar och att parterna har upparbetat 

förtroende för varandra enligt O2.  
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B1 beskriver relationen med kunden som professionell. Viktigast i relationen med kunden är 

personkemi. Kundens förväntningar är att de får rätt produkter i rätt tid till rätt pris. Många 

kunder upplevs som dem vill ha en nära relation. Hen tror att kunderna upprätthåller relationen 

när den är lättarbetad, och produkterna som levereras håller hög kvalitet.  

Hen beskriver relationen till kunderna som moderlig. Kunderna kommer ofta och frågar om 

hjälp, ibland om samma typ av problem flera gånger om. Det viktigaste i relationen är att kunden 

kan känna förtroende för Sto. Kunden förväntar sig bra rådgivning, och att inte känna sig lurade 

enligt B1.  

 

Två av medarbetarna uppger att företagets relation till sina kunder är professionell. Kunden 

uppskattar det kunskapsutbyte som sker inom relationen. Att relationen är problemfri och smidig 

är också en mycket viktig aspekt som lyfts fram av flera respondenter. Kunden förväntar sig 

minimalt med friktion i relationen. Tre av medarbetarna beskriver personkemi och kamratlighet 

som centrala delar av relationen. Nästan samtliga medarbetare är överens om att en 

övervägande del av kunderna vill ha en nära relation med företaget.  

5.3.3. Tryckta källor 

Sto har en uttalad strategi att arbeta nära sina kunder, och hålla direkt kontakt med dem. I 

företagets officiella policy beskrivs förhållningssättet till kunder och andra intressenter.  

 

”Genom personliga kontakter känner vi av och tillgodoser våra kunders behov. Det krävs 

att inom alla kärnkompetenser prestera unika metoder och därigenom ständigt på nytt 

inspirera våra partners.” (Sto, 2011) 

 

Kunden beskrivs som partners som ska inspireras, och den personliga kontakten lyfts fram. 

Även i presentationer och verksamhetsplaner går samma tema igen. Följande punkter lyfts fram 

i en presentation kring strategin för 2011. 

 

 Work closer to architects and consultants 

 Build up closer alliances with large builders and investors (Sto 2010 b) 

 

Även bland Sto Scandinavias övergripande mål, presenterade i verksamhetsplanen för 2012, 

återfinns fokusering på kunder, samt att agerandet på företaget ska vara professionellt och 

trovärdigt.  

 Vi ska växa med lönsamhet 

 Vi ska vara kundfokuserade 

 Vi ska erbjuda lösningar som tillgodoser kundernas behov 

 Vi ska vara en attraktiv arbetsplats 

 Vi ska agera professionellt och trovärdigt 

 Vi ska arbeta långsiktigt och med externt fokus  

(Sto 2012) 
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5.4.  Företagskultur 

För att få reda på hur företagskulturen ser ut på Sto ställdes det först en fråga om hur 

respondenterna uppfattar företagskulturen för tillfället. Följdfrågor ställdes för att mer konkret få 

reda på hur saker och ting bedrivs på företaget.  

 

5.4.1. Intervjuer med ledningen  

L1 menar att det finns en gemensam ”Stokultur” inom företagen i norra Europa med fokus på 

produkterna. Det är Linköpingskontoret som har satt en stor prägel på företagen i Sverige då 

det är huvudkontoret och att det finns en stolthet på företaget. Att man har en stark 

sammanhållning och att man ställer upp för varandra definieras “Stoandan” med. Som exempel 

på negativa egenskaper togs det upp att: 

 

“[..] man är väldigt introverta, man tittar väldigt mycket inåt i företaget och glömmer bort 

den egentligen marknaden[..]” (L1, 2012) 

 

L1 beskriver en speciell anda av kamratlighet och respekt på företaget som yttrar sig i att 

medarbetarna ställer upp för varandra. L1 upplever att det är lätt att få sin åsikt hörd inom 

företaget, även om åsikten inte alltid leder till handling.  

 

“Jag tror den kultur vi håller på att skapa på företaget är att man kan säga väldigt mycket 

och öppet även till mig sen om det är (paus) man lyssnar, man gör ju inte alltid så som 

personen tycker, det kan man aldrig göra [..]” (L1, 2012) 

 

Enligt L2 så finns ingen uttalad företagskultur på Sto men att det har gått ifrån den familjära 

atmosfären och anledningen till det är att Sto har expanderat så pass mycket. På frågan om det 

finns tydliga definitioner av, och om man kan påverka arbetsuppgifter svarar L1 att det ska 

kunna gå att påverkar sina arbetsuppgifter men att det saknas kommunicerade riktlinjer och 

bättre beskrivningar av funktioner. Frågan om det finns några tydliga ideologier gav olika svar. 

Enligt L1 finns det inga tydliga ideologier, snarare visioner och mål. L2 svarade att ideologierna 

är att leverera miljövänligare material och kvalitet” 

 

5.4.2. Intervjuer med medarbetare 

Förfrågan om att beskriva företagskulturen gav många tolkningar om vad som var företagskultur 

för just den tillfrågade. S1 svarade att det är väldigt proffsigt och att man hjälps åt men att det 

finns motsättningar mellan avdelningar men att det är något som finns på nästan alla lite större 

företag.  

S2 menar att det är en kultur där cheferna ska lösa allt och sen beordra vad medarbetarna ska 

göra utan att de får fatta egna beslut. Sen finns det en annan kultur hos säljarna som S2 

upplever som mer självständiga och att de löser allt på egen hand.  
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“Det är ingen entreprenörskultur på Sto, det finns en entreprenör på Sto och det är 

chefen.”  (S2, 2012) 

 

B1 svarade med att han tyckte den var väldigt toppstyrd med väldigt lite utrymme till att hitta på 

egna saker. B2 beskriver den som att man kommer bra överrens med varandra men att det 

saknas lite samarbeten och att det är lite för mycket byråkrati på företaget.  

 

O1 menar att det är olika beroende på var i landet man är. Där han befinner sig, så är det bra 

kommunikation och väldigt bra relation mellan de anställda.  

O2 menar att det finns en “Sto-anda” som gör att man hjälps åt oavsett vart man jobbar inom 

företaget.  

 

Uppfattningen om man får sin åsikt hörd inom företaget och om man kan påverka sitt eget 

arbete är dem alla enhälliga om att så är fallet med många tillägg om att det har blivit bättre den 

senare tiden. Däremot svara flera av medarbetarna att även om de får sin åsikt hörd så leder 

det sällan till handling och beslut. Beslutsprocesserna upplevs som tröga inom företaget.  

 

”Åsikten får man väl kanske hörde men sen händer det ingenting, det är ju så många 

beslutsvägar. Det tar tid innan det händer något.”  (B1, 2012) 

 

På frågan angående hur cheferna agerar gavs övervägande positiva svar, men vissa 

samarbetsproblem beskrivs. Ideologier inom Sto svarade de intervjuade att det mer eller mindre 

inte finns. Efter lite betänketid och exempel på vad som utgör en ideologi så var det 

miljövänlighet som svarades. Kring syftet/målet med Sto som företag så svarades det ganska 

entydigt med att tjäna pengar med vissa undantag där det kom svar som att utvecklas och 

hänga med på marknaden. 

5.4.3. Tryckta källor 

Stos värderingar, kultur, vision och mission beskrivs i foldern “Policy” som har delats ut till 

samtliga anställda. Stos policy ska innehålla företagets bild av framtiden, definiera 

kärnverksamheten och förmedla företagets värderingar. Den ska bilda en bindande ram inom 

vilken företaget kan nå långfristiga mål.  

 

“Vår mission: Omsorgsfullt byggande.” (Policy, 2011) 

 

“Vision: Sto ska vara världsledande inom hållbart byggande till nytta för människor, 

samhälle och miljö.” (Policy, 2011) 

 

Foldern innehåller ett antal framgångsfaktorer, som ska bidra till att företaget når sin vision. Ett 

nära samarbete med kunderna är en förutsättning. På så vis ska företaget få information om 

kundernas behov av nya lösningar. Medarbetarna lyfts fram som en annan framgångsfaktor, i 

en allt hårdare konkurrens. Genom att tilldelas meningsfulla arbetsuppgifter, utmaningar och 

marknadsmässig ersättning ska medarbetarna hållas engagerade och lojala. Ömsesidig respekt 

och delaktighet lyfts också fram.  



 

31 

 

 

“En ledning baserad på ömsesidig respekt gör våra medarbetare delaktiga i 

utformningen av krävande mål och vi gläds alla åt våra framgångar.” (Policy, 2012) 

 

Att Sto anser sig vara teknikledande på marknaden lyfter företaget fram som en annan 

framgångsfaktor. Innovationer från Sto ska forma marknaden, och trygga framtida framgångar. 

Konkurrensfördelar ska säkras genom att erbjuda ett brett spektra av tjänster som komplement 

till produkterna som företaget säljer. Exempel på tjänster är rådgivning, utbildningar, 

designförslag och behovsanpassade leveranser. Värdetillväxten ska säkras genom att bygga 

upp starka varumärken. Förändringsbenägenhet är även det en viktig faktor, då allt snabbare 

förändringar på marknaden ställer krav på flexibilitet. En internationell tillväxt, med stor respekt 

för olika kulturer ska bidra till att sprida företagets risker. Ett långsiktigt handlande, med 

hushållning av världens resurser är inte bara företagets affärsverksamhet, utan också ett 

ansvar.  

 

5.4.4. Sekundärdata 

Under våren 2011 utförde Sto en medarbetarundersökning med syfte att pejla åsikterna inom 

företaget. Inriktningen på undersökningen var hur medarbetarna upplevde sin situation på 

arbetet, vilka hinder/möjligheter de såg i utförandet av arbetet och om de generellt trivdes på 

arbetet. Undersökningen utfördes genom påståenden som medarbetarna fick svara på med 

hjälp av en skala från ett till fem, där ett innebar att de inte alls höll med om påståendet och fem 

innebar att de instämde helt. Svaren sammanställdes sedan i diagram, där svar mellan 1-3 

uppfattades som grund till att sätta in åtgärder för att förbättra situationen, och svar i intervallet 

4-5 tolkades som att nuvarande situation är tillfredsställande.  

 

Svaren på frågor kring den generella arbetssituationen ger en bild av att medarbetarna generellt 

är nöjda med sin arbetssituation. Däremot är det cirka en fjärdedel som saknar tydlig struktur för 

sitt arbete, och därmed inte vet vad som förväntas av dem. En majoritet Upplever att de får ta 

ett lagom stort ansvar i arbetet.  

 

Svaren på frågor kring den närmaste chefen visar att en tredjedel av medarbetarna anser att de 

inte blir inblandade i viktiga beslut. Svaren tyder också på att många medarbetare saknar 

återkoppling på sin arbetsinsats.  
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Bild 3: Diagram över uppfattningen bland medarbetarna om den närmaste chefen. 

 

Nästan hälften av medarbetarna anser att anställda inom företaget arbetar mot olika mål, och 

att arbetsprocesserna är ineffektiva. Dryga 40 % anser dessutom att fel aktiviteter utförs inom 

företaget för att nå uppsatta mål.  

 
Bild 4: Diagram över medarbetarnas uppfattning om målstyrning och effektivitet.  
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5.5.  Spegling 

5.5.1. Intervjuer med ledningen   

L1 anser inte att Sto försöker spegla en bild av hur företaget uppfattar kunden. Fokus ligger i 

stället på arkitekter och entreprenörer, alltså inte den kund som till slut ska nyttja produkten.  

L1 egen bild av slutkunden är en person i yngre medelåldern, med lite nyare bil, två barn, fin 

villa i ett bra område. Bilden av den köpande kunden är en hantverkare som står och hänger i 

en butik och väntar på att någon ska lasta material på hans lastbil. L2 tycker heller inte att Sto 

försöker förmedla någon bild av en typisk kund till kunderna. Avsaknaden av ett användarforum 

för kunden nämns som exempel på att kunderna inte interagerar med varandra, och på så vis 

får en bild av hur Stos kunder är. L2 berättar att det finns ganska tydliga direktiv från det tyska 

moderbolaget om vilka bilder som ska användas i annonsering och spridning av information. 

Kunder är sällan med på bild enligt L2.  

 

5.5.2. Intervjuer med medarbetare 

 

Många av respondenterna hade svårt att svara på om företaget genomför en spegling av 

kunderna. S2 menar att Sto använder bilden av kunden väldigt lite i marknadsföring. De få 

gånger kunden är med så är det i en situation där de får råd och hjälp av Sto. Sto kommunicerar 

oftare bilden av det egna företaget, inte hur kunderna uppfattas av Sto. I situationer där säljare 

möter kunder så försöker de förmedla bilden av att kunden är ett proffs, och har högt tekniskt 

kunnande.   

5.5.3. Tryckta källor 

En genomgång av broschyrer, prislistor och hemsidor förstärker resultaten från intervjuer. 

Endast ett fåtal studerade bilder innehåller kunder. Oftast så visas kunden här tillsammans med 

en representant från Sto, som instruerar kunden. Medarbetaren från Sto är ofta välklädd i 

kostym eller skjorta, medan kunderna ofta visas klädda i hantverkarkläder.  

 
Bild 5: Kunder som får rådgivning. Hämtad från foldern Sto Scandinavia AB presentation Företaget 
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I Stos riktlinjer för design och kommunikation läggs fokus uttryckligen på arkitektur med rena 

linjer, utan skarpa skuggor. Målet är att förmedla professionalitet.  

5.6.  Självbild 

5.6.1. Intervjuer med ledningen  

L1 uppfattar att det är personer inom de köpande företagen som är kunderna, inte företaget i 

sig. Kunderna uppfattar sig själva enligt L1 som seriösa med ett bra rykte, men L1 poängterar 

även att det finns en kraftig variation i hur han tolkar att kunderna uppfattas på marknaden. L1 

tror inte att kunderna själva tänker på att förvalta sitt eget varumärke, det räcker i deras mening 

att utföra ett gediget arbete. Kunderna känner till varandra, men känner ingen gemenskap på 

grund av att de handlar hos Sto. Det finns ingen känsla av tillhörighet inom kundgruppen enligt 

L1, snarare mellan Sto och den enskilde kunden. L2 tror att den typiska kunden känner sig stolt 

över att använda Stos produkter och kan erbjuda de till sina kunder. Däremot tror L2 inte att 

kundens varumärke skulle påverkas om de bytte ut Sto mot ett annat fabrikat. L2 tror heller inte 

att kunderna känner någon sammanhållning på grund av att de använder Stos produkter, men 

att de känner till varandra väl ändå, eftersom de verkar inom en liten bransch. L2 berättar att 

många kunder har hört av sig om att använda Stos logga på sin hemsida, och tror att kunderna 

använder varumärket för att uttrycka att de själva levererar god kvalitet.  

 

5.6.2. Intervjuer med medarbetare 

S1 upplever att kunden oftast är personen, inte företaget. De kunder som regelbundet handlar 

hos Sto tror S1 upplevs som seriösa på marknaden eftersom de får mycket stöd från Sto när det 

gäller tekniska frågor. S1 tror inte att kundens rykte skulle förändras om kunden slutade 

använda Stos produkter. Även S1 tror att de flesta inom branschen känner till varandra, mest på 

grund av att de gått mellan olika firmor i branschen. Samma människor har även startat och 

drivit firmor i olika konstellationer i stor utsträckning. S2 tycker framförallt att det är personer på 

andra företag som är kunder till Sto, snarare än företagen i sig. S2 upplever att kunderna till Sto 

ser sig själva som väldigt kunniga, hantverksskickliga och stora på marknaden. Kunderna till Sto 

uppfattar S2 att vara positionerade på ungefär samma sätt som Sto, i ett högre prissegment 

motiverat av god kvalitet. S2 tror inte att kundernas varumärke skulle skadas i någon större 

utsträckning om de slutade att använda Stos produkter. Inom vissa tekniskt tunga avancerade 

områden såsom villor skulle en kund kunna förlora på att byta ut Stos produkter tror S2, men 

inom andra områden så har konkurrenter till Sto likvärdiga produkter. S2 anser att kunderna 

känner till varandra väl, men inte på grund av Sto som gemensam nämnare, snarare att de rör 

sig inom samma kretsar i en nischad bransch. S2 tror att vissa kunder profilerar sig genom att 

kommunicera att de använder Stos produkter, men att det sker inom vissa segment av Stos 

produktsortiment, såsom betongrenovering och specialiserade ytfärger.  
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O1 upplever två extremer på en linjär skala som kunderna placerar sig på. Den ena är kunden 

som enbart är ute efter att tjäna snabba pengar, och kan tänkta sig ta genvägar vad gäller 

kvalitet för att sänka kostnader. På andra sidan skalan finns kunder som har stort tekniskt 

kunnande och fokuserar på att leverera bra kvalitet. O1 menar att kunderna placerar sig 

någonstans på denna skala. O2 uttrycker att det är flera personer på ett köpande företag som 

uppfattas som kund, alla de som O2 kommer i kontakt med på det andra företaget. O2 tror att 

kunderna hos Sto har ett gott rykte på marknaden. O2 tror inte att kunderna försöker säga 

någonting om sig själva genom att handla på Sto. 

 

B1 tror att många kunder uppfattar sig själva som större och viktigare för Sto än vad de 

egentligen är. B1 tolkar deras rykte på marknaden som professionellt. Om kunden skulle sluta 

erbjuda Sto produkter i sitt sortiment tror B1 att de skulle tappa vissa affärer, på grund av Stos 

goda rykte på marknaden. Många av kunderna upplevs av B1 som att de har koll på varandra, 

delvis på grund av att de använder Stos produkter, men även på grund av att de verkar inom en 

liten bransch där de som varit med ett tag hunnit med att jobba på flera av de stora firmorna. B1 

tror inte att entreprenörer medvetet väljer Stos produkter för att uttrycka något om sig själva. 

Snarare så väljer den köpande kunden det varumärke som slutkunden vill ha. B2 upplever inte 

att kunderna känner sig speciella just på grund av att de handlar hos Sto. Han tror snarare att 

det är pengarna som styr, och att vissa stamkunder återvänder på grund av bra service. B2 tror 

inte att kunden skulle försvaga sitt varumärke genom att använda andra produkter än Stos 

produkter. Slutkunden uppskattar en trevlig hantverkare som kommer i tid, och är inte lika 

fokuserad på produkten som används. På frågan om kunden försöker uttrycka något om sig 

själv genom att handla på Sto svarar B2: 

 

“Inte för att de vill vara flashiga när som köper Sto. Det är ju inte så att vi är Dolce Gabana. “ 

(B2, 2012) 
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6. Analys 
I analysen är Kapferers identitetsprisma det ramverk inom vilket den insamlade empirin jämförs. 

Effekter av skillnader och likheter inom olika identitetsdimensioner lyfts fram ifrån Kapferers och 

de Chernatonys teorier, och där skillnader förekommer så används Balmers definition av 

identitetstyper för att konstatera om skillnader förekommer inom eller mellan identitetstyper. 

6.1.  Produktattribut 

Inom ledningen var det samstämda svaret kvalitet på frågan vad de tänkte på när de hör eller 

ser Sto. När medarbetarna svarade på samma fråga kom det mer konkreta svar som puts och 

fasader Svaren som framkom, från ledningen, om vad den egentliga produkten är som Sto 

säljer svarades kvalitet och värde för pengarna utan att ha ett fokus på vad den konkreta 

produkten är som Sto säljer och som representerar vad Sto står för hos kunderna. 

Medarbetarna svarade med lite spridning att det är kvalitet och vissa svarade putsade fasader 

och system.  

Att det är produkter som Sto säljer var den enhälliga uppfattningen bland medarbetarna, och att 

det är i kombination med tjänster, då det säljs system hos Sto.  

Uppfattningen om vad som skiljer Stos produkter med konkurrenternas produkter hos ledningen 

är att det finns få skillnader, men att Sto sticker ut i och med att det är kvalitet som levereras 

tillsammans med kunskap. Medarbetarna svarar kvalitet och att det är lättarbetade produkter. 

Även här är det specifika egenskaper hos produkterna som lyfts fram av medarbetarna och 

skiljer mellan ledningen och medarbetarnas uppfattning. Vi har fått fram tre olika svar som är 

produkt, system och lösningar vilket kan upplevas lite spretigt de Chernatony (1999) beskriver 

vikten av en enhetlig uppfattning om produkten inom företaget. Våra empiriska resultat visar på 

att detta inte är fallet inom Sto, även om vissa aspekter av produkten, som kvalitet, återfinns 

både bland ledning och medarbetare. Att inte ha en gemensam syn om vad Sto säljer kan 

skapa ett förvirrat intryck hos kunden. Som Kapferer skriver, så ska företaget ha en 

nyckelprodukt som kunderna förknippa med företagets värderingar (Kapferer, 2012). Den gula 

hinken, som i sig anses vara en innovativ produkt, i och med sin utformning, ses som en symbol 

för samtliga respondenter utom en men det kom även andra svar som loggan och den gula 

färgen. En tydlig fysisk artefakt som kommunicerar innovation förstärker den innovativa sidan av 

dimensionen kultur såsom den kommuniceras i tryckta källor. (de Chernatony, 1999) Den gula 

hinken har därför potential att agera stärkande för varumärket  

Det som finns i det tryckta materialet är fakta om de olika produkterna som det står i citatet från 

det tryckta materialet nämns det produkter och systemlösningar med fokus på 

miljömedvetenhet. Att det kommuniceras med fackmässiga termer i kataloger och på hemsidan 

ger ett professionellt intryck men kan även ge ett avancerat och svårt intryck för dem som inte 

är i branschen.  
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Detta fokus på teknik och produkter utgör den kontrollerade delen av den kommunicerade 

identitetstypen för dimensionen produkt. Den okontrollerade delen utgörs till stor del av 

medarbetarnas agerande i interaktion med kunder. Medarbetarnas och ledningens uppfattning 

om produktattribut är av den aktuella identitetstypen. (Balmer, 2001) 

 

6.2.  Personlighet  

För att analysera svaren i dimensionen personlighet använder vi oss av Aakers (1997) fem 

personegenskaper, och försöker härleda respondenternas svar till en viss egenskap. 

Ledningens svar ger bilden av Sto som främst spännande och kompetent. 

 

Ledning 

Uppriktig Spännande Kompetent Sofistikerad Robust 

 Entreprenör 

Spontan 

Pålitlig  

Professionell 

Äldre 

  

 

 

 

Medarbetare 

Uppriktig Spännande Kompetent Sofistikerad Robust 

Ärlig 

Proper 

Hjälpsam 

Utåtriktad Ordentlig 

Framåtsträvande 

Teknisk 

Analytisk 

Noggrann 

Pålitlig 

  

Tabell 3: Ledningens och medarbetarnas uppfattning om företagets personlighet.  

 

 

Medarbetarna förstärker till viss del den bilden, men många har även lämnat svar som tyder på 

uppriktighet, en egenskap som inte kommer fram i ledningens svar på personlighet. Även om 

bilden av företagets personlighet överlappar, så kan medarbetarnas bredare definition innebära 

problem. Som Kapferer (2012) skriver så utgör företagets personlighet en viktig hörnsten för 

marknadskommunikationen. Här föreligger en tydlig risk att uppriktighet som personlighetsdrag 

inte kommuniceras, samtidigt som de medarbetare som ofta interagerar med kund anser det 

vara en viktig del av personligheten. Det är bara en medarbetare som upplever Sto som en 

spännande person, medan ledningen lyfter fram denna dimension ganska tydligt.  
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6.3.  Relationer 

VI tolkar ledningens svar som att deras bild av relationen är att den är kamratlig. Kundens 

förväntningar på relationen är professionalitet när det gäller större kunder, lösningar på problem 

när det gäller mindre firmor. De tryckta material som också uttrycker ledningens syn på 

relationer med kunder fokuserar på professionellt beteende och trovärdighet, enligt vår analys. 

Närmare relationer och allianser är något som eftersträvas enligt dessa källor. Medarbetarnas 

syn på relationen med kunden är att kamratlighet, personkemi och följsamhet är centralt. 

Trovärdighet, som lyfts fram i företagets strategiska mål lyfts inte fram som en viktig aspekt i 

respondenternas svar. 

 

de Chernatony (1991) menar att ledningen inom ett företag bör beskriva vilken typ av relationer 

som är lämpliga mellan de olika parterna och vad som ska prägla relationerna. Det är inte fallet 

inom Sto. Ledningens uppfattning om centrala delar av relationen med kund delas inte av 

medarbetarna. Relationerna bör enligt de Chernatony också harmonisera med företagets 

personlighet, och inom de två grupperingarna finns en viss harmoni. Ledningens strävan mot 

professionalism återfinns även inom ledningens uppfattning om företagets personlighet. 

Medarbetarnas uppfattning om personligheten lutade mer åt uppriktighet, vilket går igen i 

fokuseringen på kamratlighet i relationerna.  

 

Som synes så beskrivs relationen till kunderna ganska olika även mellan respondenternas svar 

och det vi hittat i tryckta källor. Där framhävs kompetens, professionalism och trovärdighet som 

centralt i relationerna. Det representerar den eftersträvade typen av företagsidentitet, medan 

medarbetarnas och ledningens uppfattningar som framkommit i intervjuer representerar olika 

åsikter om den aktuella identiteten. Enligt Balmer är skillnader mellan olika identitetstyper en 

naturlig situation, men det är viktigt att konstatera dessa skillnader och arbeta för att minimera 

dem. (Balmer, 2001) 

6.4.  Företagskultur 

 

Kulturen på Sto uppfattas väldigt olika från respondenterna, där man i ledningen uppfattar de 

som att det finns en “Sto-anda” och att det är en familjär stämning. Den goda stämningen leder 

enligt ledningen till bra samarbete mellan medarbetarna. 

Medarbetarna delar inte bilden av ett gott samarbete, flera av respondenterna tar upp 

samarbetssvårigheter som en del av företagskulturen. Två utav medarbetarna har en syn att 

företaget är ett mer toppstyrt företag med dåligt utrymme för egna beslut och att “chefen löser 

allt”. Det finns enligt en medarbetare ingen entreprenörskultur inom företaget. En annan 

respondent svarar som ledningen med att det finns en “Sto-anda” på företaget. En uppfattning 

var att det var bra stämning men att det var dåligt samarbete inom företaget och att det fattas en 

“proffsig” kultur men med vissa motsättningar. Endast en enda svarade enbart positivt på 

uppmaningen om att beskriva företagskulturen på Sto och han svarade att det var bra 

kommunikation och bra relationer.  
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Respondenterna var överens om att det är lätt att få sin åsikt hörd. Medarbetarna kunde känna 

att det lyssnades men att det inte leder till handling. Från ledningens sida så uppfattades att det 

är lätt att få sin åsikt hörd men det är inte detsamma som att det ska leda till handling. Enligt 

svaren från medarbetarna framkommer det att det är toppstyrt där chefen säger till om vad du 

ska göra. 

Ideologierna i företaget var något som varken ledningen eller medarbetarna kände att det fanns.  

När respondenterna delgavs förslag på olika teorier för att tydliggöra vad begreppet innebär, så 

svarade flera att miljövänlighet var en strävan inom företaget, men att det inte är en befäst 

ideologi som dikterar företagets agerande. Ledningens svar var ganska osäkra även de och att 

det kom svar som att det finns egentligen inga ideologier utan visioner och mål. 

 

de Chernatony (1999) skriver att en stark företagskultur präglas av delade värderingar och 

likartade beteenden medarbetare emellan, och att en stark företagskultur är en konkurrensfördel 

som är svår att kopiera. Att det finns skillnader i hur företagskulturen uppfattas hos Sto, både 

medarbetare sinsemellan och mellan ledning och medarbetare, innebär att förutsättningarna för 

en stark företagskultur är sämre. En effekt är att medarbetarna inte upplever det ökade 

engagemang och den ökade lojalitet som enligt de Chernatony är effekten av en stark 

företagskultur. Enligt svaren från intervjuerna så framkommer det att inom Sto finns det olika 

uppfattningar angående företagskulturen. (de Chernatony, 1999) 

 

I det tryckta materialet som finns, den kommunicerade företagsidentitetstypen, framkommer att 

medarbetarna är en framgångsfaktor och genom att tilldela dessa med meningsfulla 

arbetsuppgifter och utmaningar ska de hållas nöjda och lojala. Detta görs genom ömsesidig 

respekt där den anställde får vara med och utforma krävande mål. 

Angående ideologierna kan man läsa i det tryckta materialet att det är hållbart byggande, som 

är visionen för Sto, tillsammans med ett långsiktigt handlande med hushållning av världens 

resurser. Det ledningen tar upp angående ideologierna var visionerna och målen, men ingen 

uttalad ideologi rörande hållbarhet.  

 

Att den aktuella identitetstypen skiljer sig från den kommunicerade och den önskade 

identitetstypen förstärks med resultaten från medarbetsundersökningen som genomfördes 

2011. I undersökningen framkommer det att det 32 % svarar att de upplever att de inte är 

involverade i beslut rörande förändringar vilket är något som motsäger den kommunicerade 

identitetstypen. 46 % svarade, i ämnet mål, att medarbetarna på Sto inte arbetar mot samma 

mål och det kan vara en konsekvens av att det inte finns en ömsesidig respekt mellan cheferna 

och medarbetarna som det står beskrivet i det tryckta materialet. Som Balmer beskriver i sin 

modell är att det är naturligt att det finns skillnader mellan identitetstyperna men att det är viktigt 

att identifiera dessa och tydliggöra skillnaderna samt att bedriva arbeta för att minska dessa 

skillnader. (Balmer, 2001) 
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6.5. Spegling 

Många av respondenterna hade svårt att skilja på koncepten spegling och självbild, vilket 

medförde att ganska få svar berörde det som definieras som spegling enligt Kapferer (2012). De 

respondenter som svarat är däremot överens om att Sto inte speglar någon bild av kunden i sin 

marknadsföring. 

 

L1 ser de hantverkare som är köpande kunder framför sig som hängandes i butiken medan de 

väntar på service. Bilden av hantverkaren som mottagare av service förekommer även i 

broschyrer och på hemsidan. När en kund förekommer i marknadsföringen så är det ofta 

tillsammans med personal från Sto. Personalen från Sto har finare kläder och visar ofta genom 

sitt kroppsspråk att de ger råd till kunden. 

 

S2 beskriver att säljare i interaktion med kunderna försöker förmedla bilden av kunden som 

professionell, en spegling som vi inte återfunnit i tryckta material eller bland andra anställda. Det 

här uppfattar vi som en aktuell identitetstyp enligt Balmers definition. Att de respondenter som 

uttalat sig är överens om att Sto inte har någon strategi för att kommunicera en spegling av 

kunden gör att denna dimension av identiteten inte förstärker företagsvarumärket. Kapferer 

(2012) anser att en spegling av kunden är nödvändig för att ett starkt företagsvarumärke. 

Avsaknaden av en spegling försvårar kundens informationsinhämtning. Dessutom omöjliggör 

detta faktum en kongruent syn på spegling bland medarbetarna, vilket Harris och de 

Chernatony (2001) är en förutsättning för att den här dimensionen av företagsidentiteten ska 

stärka företagsvarumärket. 

Att den bild som förmedlas till kunden om denne i interaktioner inte stämmer med den bild som 

förmedlas i marknadskommunikation försvagar på sikt varumärket, genom att den 

kommunicerade identitetstypen inte stämmer överens med den aktuella (Balmer, 2001).  

6.6.  Självbild 

Kapferer (2012) beskriver självbild som en inre bild hos kunden av hur denne framstår som 

konsument av ett företags produkter. Eftersom vi inte intervjuat kunder så kan vi inte skapa oss 

en förstahandsuppfattning om kundens självbild, utan undersöker i stället hur anställda på Sto 

tror att kundens självbild ser ut. 

 

Ledningens uppfattning kring kundernas självbild går isär till viss del. Den ena respondenten 

uppfattar inte att kunderna använder relationen för att bekräfta sin självbild, medan den andra 

respondenten uppfattar att de gör det. Ett exempel är kunder som bett om att få använda Stos 

logotyp på sin egen hemsida. Även om kunderna känner till varandra, så känner de enligt 

respondenterna ingen samhörighet, såsom Kapferer (2012) beskriver att LaCostes kunder gör. 

Ledningen hos Sto tror att kunderna upplever sig som seriösa och stolta över att leverera 

kvalitet. Medarbetarna tror inte att kunderna känner någon samhörighet för att de handlar hos 

Sto. Att kunden försöker uttrycka något om sig själv genom att använda Stos produkter tror de 

heller inte är fallet. Kundernas självbild präglas enligt medarbetarna av kompetens och 

professionalitet. I båda grupperna framkommer svar som tyder på att kundens självbild inte ses 
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som en centralt bidragande del i relationen till kund, och vi kan inte identifiera någon strategi 

eller mål för hur företaget ska bekräfta självbilden hos kunderna.    

 

Samtliga respondenter har en likartad uppfattning om kundernas självbild, vilket utgör den 

aktuella identitetstypen. Den självbild som bekräftas genom medarbetarnas agerande, den 

kommunicerade identitetstypen, harmoniserar enligt oss med den aktuella identitetstypen, 

eftersom ingen annan kommunikation till kund rörande självbild genomförs. Eftersom uttalade 

mål för förändringar av hur Sto bekräftar självbilden hos kunderna saknas så ligger den 

kommunicerade självbilden även i linje med den eftersträvade självbilden. Inom dimensionen 

självbild så förekommer ingen konflikt inom eller mellan identitetstyper, och dimensionen har 

potential att stärka varumärket (Balmer, 2001).  
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7. Slutsats 
 

Hur ser uppfattningen om varumärket ut hos medarbetare och ledning i företaget? 

 

Uppfattningen om företagsvarumärket grundas enligt de teorier vi presenterat på 

företagsidentiteten. För att ge en överblicksbild av hur medarbetare respektive ledning uppfattar 

identiteten presenterar vi uppfattningarna inom ramarna för Kapferers identitetsprisma. Svaren 

på intervjufrågor inom de olika dimensionerna gick isär, framförallt inom medarbetargruppen. Vi 

har därför valt att lyfta fram de uppfattningar som vi anser delas av majoriteten. Ledningens 

uppfattning har grundats både på intervjusvar och tryckta material som är utgivna av ledningen.  

 

 

Ledning      Medarbetare 

   
 

Figur 6: Ledningens och medarbetarnas uppfattning om företagsidentiteten.  

 

 
Finns skillnader i ledningens uppfattning om varumärket och medarbetarnas uppfattning, 

och hur kan dessa skillnader tolkas? 

 

 

En skillnad i avseendet produktattribut mellan ledningen och medarbetarna kan ses som lite 

vilseledande och spretigt. Sto bör ha en nyckelprodukt som speglar företagets värderingar som 

både medarbetare och ledning kan relatera till. Avsaknad av enhetlig bild hos de anställda kan 

leda till en svagare företagsidentitet. Ledningens och medarbetarnas svar angående vad Sto 

säljer visar på en skillnad från de som har kontakt, fysiskt, med produkterna och de som inte har 

det. De med mer kontakt med produkterna svarade mer konkret produkter som puts och fasad 

medan ledningen svarade med egenskaper hos produkten och de tjänster som kopplas till 

produkten, såsom kvalitet. Den gula hinken som företaget använder i sin marknadsföring nämns 

av både medarbetare och ledning. Hinken verkar väl inarbetad som symbol för företaget, och 
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skulle kunna agera som artefakt för kommunikation av företagets värderingar för att förstärka 

enhetligheten i produktdimensionen av företagsidentiteten. Däremot så är hinken hårt kopplad 

till företagets produkter, och fysiska attribut. Om Sto vill förändra företagets produkt till att vara 

mer präglad av tjänster och lösningar så blir det enligt vår mening svårt att kommunicera detta 

med en så pass produktfokuserad artefakt som hinken.   

 

Effekten av de skilda åsikterna kring Stos personlighet kan bli att medarbetarnas agerande, 

som de upplever ligger i linje med företagets personlighet, resulterar i ett beteende som 

företagets ledning upplever som oönskat. Kunder interagerar med produkter och varumärken 

som om de vore personer. Manifestationen av olika personligheter i företagets 

marknadskommunikation, beslutad av ledningen, och i medarbetarnas beteende kan leda till att 

kunder söker sig till företaget av fel anledningar. De kan även avskräckas på grund av att 

grundläggande egenskaper som får kunden att välja ett företag inte kommuniceras, även om de 

tydligt framgår genom medarbetares agerande. de Chernatonys teorier förstärker detta 

resonemang, då han menar att en tydlig personlighet underlättar kundens sökande efter 

information om ett varumärke.  

 

Kring Stos relationer till kunderna råder olika uppfattningar mellan den eftersträvade och den 

aktuella identitetstypen, men det tolkar vi precis som Balmer som mindre allvarligt. Det tyder på 

ett pågående förändringsarbete inom företaget. Oenigheten mellan ledning och medarbetare 

om hur den aktuella relationen uppfattas, och vad som upplevs som viktigt för att upprätthålla 

den är mer allvarligt. Här finns i vår mening en stor risk för att kunden ska uppfatta dubbla 

budskap i interaktion med företaget, och därigenom försvagas kundens positiva uppfattning om 

företagsvarumärket. Positivt är att alla, både medarbetare och ledning, anser att långvariga och 

nära relationer med kunderna är viktigt. Den samstämmigheten leder förmodligen till att kunden 

känner att relationen fortlöpande vårdas i alla kontakter med företaget. 

 

En företagskultur som innehåller motsättningar mellan olika avdelningar på Sto, vilket framgår 

av svaren om samarbetssvårigheter från respondenterna, tyder på att avdelningarna jobbar mot 

olika mål. Medarbetare som jobbar mot olika mål kommer enligt oss med stor sannolikhet inte 

kunna samarbeta väl, och i vissa fall till och med motarbeta varandra. 

I de tryckta materialen beskrivs ideologiska åtaganden som vi inte finner i svaren från 

medarbetare och ledning. Företagets vision nämns av ledningen under diskussionen om 

företagskultur, men inte av medarbetarna. Att det finns skillnader mellan den eftersträvade 

identitetstypen som kommuniceras via tryckta material och den aktuella tolkar vi som mindre 

allvarligt. Företag verkar i en föränderlig miljö, och det är naturligt att värderingar och beteenden 

fortlöpande förändras. Däremot bör en strategi utformas för att likrikta den aktuella 

uppfattningen om företagets ideologier med den kommunicerade, annars riskerar skillnaden att 

bli alltför långvarig och få negativa konsekvenser.  

Att det finns skillnader i uppfattningen om den aktuella identitetstypen anser vi vara mer 

allvarligt. Som King (1991) skriver, så bör medarbetare få större inflytande i utformandet av 

företagsidentiteten, till vilket företagskulturen är en bidragande del. Att det existerar olika 

uppfattningar om den aktuella kulturen kan medföra att ledningen fattar beslut på felaktiga 
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grunder. Kommunikationen om företagskulturen internt och externt riskerar att bli en något som 

medarbetaren inte känner igen sig i. 

 

Avsaknaden av en uttalad strategi för spegling av kunden anser vi är ett problem för Sto. 

Medarbetarna har ingen tydlig bild att sluta upp kring, vilken skulle kunna likrikta deras 

beteende i interaktion med kunden. Dessutom förmedlas trots allt en bild av kunden i Stos 

marknadskommunikation, vilket utgör en skillnad mellan identitetstyper. Den skillnaden hade 

inte varit så allvarlig om en strategi fanns för att harmonisera kommunicerad och aktuell 

identitet, men eftersom en sådan strategi saknas kan skillnaden potentiellt försvaga varumärket. 

Spegling och självbild tar väldigt lite plats i uppfattningen om företagsidentiteten på Sto, vilket 

enligt oss kan bero på att den huvudsakliga försäljningen sker till andra företag. Företag har i 

vår uppfattning inte samma drivkrafter som får individer att vilja uttrycka och bekräfta sin 

självbild genom ett varumärke. Samtidigt kan det vara en kritisk aspekt att beakta, särskilt som 

medarbetare och ledning ser den individ som de har kontakt med på ett kundföretag som den 

egentlige kunden. Om individen på det enskilda företaget ses som central för försäljning anser 

vi att en strategi för spegling bör utvecklas för att stärka varumärket.  

 

Medarbetare och ledning delar uppfattningen om hur kundens självbild ser ut, samtidigt som 

ingen medveten bekräftelse av kundens självbild förekommer i marknadskommunikationen. Det 

innebär som tidigare konstaterat i analysen att de olika identitetstyperna är i harmoni, och vi 

anser att identitetsdimensionens självbild har potential att förstärka företagsvarumärket. 

 

Det finns skillnader i uppfattningen om företagsidentiteten mellan företagets medarbetare och 

ledning. Även inom medarbetargruppen återfinns inom vissa dimensioner flertalet uppfattningar 

om företagsidentiteten. Identiteten har en direkt koppling till företagsvarumärket, som kommer 

försvagas om inte de skilda uppfattningarna harmoniseras. Att Sto är ett företag som säljer 

direkt till kund, och jobbar mycket med rådgivning innebär att medarbetarna är i frekvent och 

djup kontakt med kunderna. Medarbetarna är starkt bidragande till företagsvarumärket och i vår 

mening kommer effekten på varumärket till följd av skilda uppfattningar om identitet att spridas 

snabbare jämfört med spridningen hos företag där kundkontakten inte är lika frekvent och 

intensiv. Den slutgiltiga följden av ett svagare företagsvarumärke, sett ut ljuset att ett varumärke 

är en symbol som associeras med kärnvärde, är att kunderna inte längre är beredda att betala 

det prispremium som tidigare motiverats av de starka varumärkena. En försämrad marginal på 

grund av lägre priser måste i vår mening mötas upp med lägre kostnader om företaget vill 

bibehålla sin marginal, ett ingrepp som i sig kan vara demotiverande för medarbetarna, och 

ytterligare påverka företagsvarumärket negativt.  

 

Varumärket är även ett verktyg för profilskapande. Om den interna uppfattningen om 

varumärket inte är tydlig, så upplever heller inte kunderna att företaget har en tydlig profil. Det är 

då lättare för konkurrenter att efterlikna det erbjudande som företaget presenterar, eftersom 

produkterna i sig får stå för det mesta av varumärkesinnehållet. Produkter är enklare att 

efterlikna än ett varumärke, särskilt på en mogen marknad. Sto kan med ett svagare varumärke 

tvingas att konkurrera med produkter och pris som konkurrensmedel, vilket ställer andra krav på 

företagsstrukturen än konkurrens med företagsvarumärket som differentierande faktor.  
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8. Diskussion 
Resultatet i denna studie är ett första steg i att beskriva företagsidentiteten hos Sto 

Scandinavia. Bilden skulle med fördel kompletteras med intervjuer på företagets samtliga 

kontor, och fler medarbetargrupper. Att belysa företagsidentiteten ifrån fler intressenter än 

kunden, t.ex. leverantörer eller arbetessökande, skulle också ge en bredare förståelse för 

identiteten. En annan aspekt som är värd att arbeta vidare på är hur företagsvarumärket 

förändras över tid. Genom intervjuer och studier av tryckta källor kan en bild av hur varumärket 

utvecklats historiskt konstateras. I kombination med en longitudinell fallstudie skulle det ge en 

ökad förståelse för tillämpningen av de teorier vi valt för studien. 

 

Vi upplevde under datainsamlingen att konceptet företagsidentitet var svårt att förklara för 

respondenterna, även om Kapferers prisma var en stor hjälp för att strukturera och förklara 

begreppet. En mer öppen modell för datainsamling, till exempel en workshop där 

respondenterna får välja bilder som representerar deras uppfattning om företagsidentiteten 

skulle kunna ge djupare insikt i medarbetares och lednings uppfattning. Den insikten kan vara 

till hjälp för andra som ska genomföra en kartläggning av identiteten hos ett företag.  

 

Arbetet med studien har varit mycket intressant, och vi har dragit många lärdomar av det, både 

som student och anställd. Framförallt har vi kommit till insikt om ämnets komplexitet, och hur 

svårt det kan vara att strukturerat beskriva ett så grundläggande koncept som varumärke. Vi 

hoppas även att resultaten av studien kan komma till nytta hos Sto Scandinavia i det fortsatta 

arbetet med deras varumärke.  
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