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Sammanfattning 

 

På dagens konkurrensutsatta marknad spelar varumärken en allt större och viktigare roll i 
konsumenters val av produkter eller tjänster. Konsumenter vill kunna identifiera sig med sitt 
valda varumärke och bygga en djupare relation med det. En ny sorts varumärken, s.k. 
corporate brands, har vuxit fram för att tillfredställa konsumenternas behov. Men corporate 
branding är än så länge ny mark och sällan utövat eftersom de på många sätt är mer 
invecklade och svåra att bygga än de traditionella produkt-/tjänstevarumärken, då de bl. a. 
kräver ett större engagemang och förståelse för varumärket ifrån de anställda. För att uppnå 
detta krävs förutom de traditionella externa, även interna varumärkesaktiviteter – internal 
branding. 

Internal branding har precis som dess externa motsvarighet, många aspekter att ta hänsyn till. 
Ett varumärke ser olika ut på insidan än vad det gör på insidan; det interna varumärket måste 
överrensstämma med det externa varumärket, men det är inte troligt att det helt och hållet är 
detsamma. Det interna varumärket måste nämligen också ha koppling till sådant på företaget 
som direkt påverkar medarbetarna, till exempel organisationskultur, fysiska omgivningar 

(arbetsplatsen), och internutbildning.  

Teorier om corporate branding och internal branding har tillämpats i en analys av 
telekombolaget 3 och dess huvudkontor i Stockholm. Konkreta förslag till förbättrade 
corporate branding aktiviteter, i syfte att stärka varumärket inifrån, har presenterats och 
motiverats. 

Jag har funnit att 3 redan praktiserar flertalet corporate branding aktiviteter men det är 
fortfarande förhållandevis lite tid och resurser som läggs på det jämfört med externa 
varumärkesaktiviteter. Presenterade förslag till corporate branding aktiviteter är formgivning 
av själva kontorets insida och utsida (environmental branding), förstärkt organisationskultur 
genom fler internal marketing aktiviteter och andra interna kampanjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Brands play a central role on today’s competitive market, and are a vital part of consumers’ 
choice of their products and services. Modern consumers want to be able to identify 
themselves with their chosen brand and develop a deeper relation to it. New kinds of brands, 
corporate brands, have developed to satisfy these new needs of the consumers. But corporate 
branding is yet unproven ground and still a hot new subject among brand researchers. 
Corporate brands are in many ways more complex and complicated to build than traditional 
product-/service brands. In addition to the traditional external branding activities corporate 
brands also need internal branding activities.  

Internal branding has, just as its external counterpart, many aspects to take in to consideration. 
A brand doesn’t look the same on the inside as it does on the outside, the internal brand must 
be in line with the external, but it’s not likely to be the same. The internal brand must also 
address subjects directly related to the personnel, such as organizational culture, environments 
and internal education. 

Theories of corporate branding and internal branding have been applied to an analysis of the 
telecommunication company 3 and its headquarters in Stockholm, Sweden. Suggestions for 
improved corporate branding activities, with the purpose to strengthen the brand from within, 
have been presented and motivated.  

The results show that 3 already exercise several corporate branding activities, but it is still 
relatively smaller amount of time and resources dedicated to the subject in relation to external 
branding activities. The improved corporate branding activities that have been identified are: 
design of and around the office (environmental branding), strengthening of the organizational 
culture by internal marketing activities and other internal campaigns. 
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1. Inledning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete för programmet Grafisk design och 
kommunikation (180 HP) vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Omfattningen av 
arbetet är 16 Högskolepoäng. Samtligt arbete med och runt rapporten har varit 
arbetsplatsförlagt på telekombolaget 3:s huvudkontor i Stockholm under perioden 23:e mars 
2009 till 27:e maj 2009. Observationer har gjorts på hela kontoret men med fokus på 
marknadsavdelningen och HR

1
 vars arbetsuppgifter är närmast sammankopplade med 

rapportens ämne.  

1.1 Bakgrund 

Varje dag möts konsumenter av olika organisationers externa kommunikation med syftet att 
informera, övertyga eller intressera mottagaren om att just deras produkter/tjänster 
presenterade under deras varumärke är det rätta för denne (Keller, 2008). Dessa 
organisationers varumärken kallas produkt-/tjänstevarumärken då de har fokus på företagets 
produkter eller tjänster och de lägger stora resurser på att externt marknadsföra dem (Keller, 
2008). Intern marknadsföring (ENG: internal marketing) och varumärkesprofilering 
behandlas i mån av tid och med överblivna resurser, eftersom de flesta organisationer ännu 
inte till fullo har insett nyttan med dessa aktiviteter (Tarnovskaya, 2007). På vilket sätt intern 
marknadsföring och varumärkesprofilering bör genomföras, och hur de skiljer sig från extern 
kommunikation, är ofta även det obekant (Tarnovskaya, 2007).  

Dagens konsumenter har i större utsträckning börjat efterfråga en djupare relation och 
möjlighet till identifiering med de varumärken de väljer att köpa, vilket ställer högre krav på 
varumärket (Roast & Silva-Rojas, 2007). Det räcker inte längre att endast sälja in en produkt 
eller tjänst på dess egenskaper och kvaliteter utan när en konsument köper en vara köper de 
egentligen varumärket och dess värderingar (Keller, 2008). Varumärkens värderingar är av en 
mer abstrakt karaktär än produkter, vilket gör dem svårare att marknadsföra(Urde, 2003); 
traditionella medier lämpar sig bättre för konkreta, korta, enklare budskap (Bergström, 2004). 

För att en organisation effektivt ska kunna förmedla ett varumärke och dess värderingar krävs 
en ny typ av varumärkesbyggande (ENG: branding); corporate branding (Harris, 2001). 
Denna nya typ av varumärkesbyggande är en mer komplicerad process då fler områden berörs 
så som vård av organisationskultur, den anställdes roll i varumärkesbyggande, environmental 
branding för att nämna några (Pitt, 2006). Den här rapporten kommer att behandla vad 
corporate branding är, hur det byggs och på vilket sätt det praktiskt kan appliceras på 
telekombolaget 3. 

Mobiloperatören 3 lanserades i Sverige 2003 vilket gör dem till den yngsta aktören på den 
svenska telekom-marknaden. Deras huvudtjänster är mobiltelefoni och mobilt bredband, som 
båda använder sig av 3G-tekniken

2
. 3:s nuvarande strategiska position på marknaden är just 

att vara experter på 3G. 3:s affärsidé är att bli lönsamma och få ökad tillväxt genom att 
erbjuda spännande, nyttiga och enkla tjänster i sitt unika mobila bredbandsnät. Företagets 
vision är att bli förstahandsvalet för ett bättre mobilt liv. 

                                                 

1
 HR, Human Resources (SV: personalavdelning) behandlar medarbetsrelat erade ämnen på en arbetsplats. 

2
 3G, teknik för trådlös dataöverföring. Används både till mobiltelefoni och mobilt bredband. Har högre 

datakapacitet vilket möjliggör datakrävande tjänster som videosamtal, internetsurf m.m. Har ersatt det äldre 

GSM-nätet. 
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Internt har företaget satt upp fyra gemensamma värderingar som ska styra det dagliga arbetet 
och visa vad det innebär att vara en medarbetare på 3. Värderingarna nedan presenteras bl.a. i 
foldern Living our Brand som kommer att behandlas senare i rapporten. 

Engagerad: ”Som 3a ska man alltid sikta efter att vara 1a. Vi brinner för det vi arbetar med 

och därför ger vi också det lilla extra. Du betyder mycket för företaget 3 och vår 

gemensamma framgång. Det är därför avgörande att du känner dig delaktig i vår väg 

framåt.”  

Professionell: ”Vi på 3 är proffs ut i fingerspetsarna på det vi gör. Vi är alla anställda som 

specialister: vi är var och en bäst på det vi gör. Ingen är bäst på allt, men därför är vi många 

som kan komplettera varandra.”  

Fart med Kvalitet: ”På 3 går det undan. Vi är allergiska mot byråkrati och långsamma 

beslut. Det innebär dock inte att vi accepterar lägre kvalitet i våra tjänster och vår service. Vi 
arbetar snabbt, men vi kompromissar inte med vårt varumärke.”  

Enkel: ”Vi arbetar i en värld som är tekniskt avancerad. Just därför är ordet enkel så viktigt i 

vårt ordförråd. Vi ska alltid sträva efter att våra lösningar översätts till enkla kundfördelar, 

som är lätta att förstå. Vi är alltid enkla att komma i kontakt med, och vi är alltid enkla att 

komma överens med. Och det gäller all vår kommunikation - både med oss själva och med 
våra kunder.” 

Undersökningar och forskning om corporate branding pekar på vikten att fokusera på att 
använda ett företags värderingar i byggandet av det interna varumärket. 

 1.2 Syfte 

Den här rapporten syftar till att utforska värdet och betydelsen av att telekombolaget 3:s 
varumärke byggs eller förstärks inifrån, dvs. corporate branding; att organisationens 
värderingar och mål genomsyrar organisationskulturen och dess subkulturer, att de anställda 
ser sig som ambassadörer för varumärket, att den interna kommunikationen och 
marknadsföringen är samordnad med den externa. 

Vidare skall rapporten redovisa förslag till hur corporate branding aktiviteter kan tillämpas på 
telekombolaget 3.  

 1.3 Frågeställningar 

1. Vad är ett corporate brand och vad är dess fördelar? 

2. På vilka sätt är 3 ett corporate brand och vilka corporate branding aktiviteter existerar i 
nuläget på 3? 

3. Vilka corporate branding aktiviteter kan implementeras eller förbättras på 3? 

  

1.4 Avgränsningar 

3 är ett multinationellt företag, och är inte bara utspridda över världens yta utan även 
Sveriges. Callcenters och butiker finns i hela södra och mellersta Sverige och dessutom har de 
en kanal för eventförsäljning

3
 som är mobil. Studien är därför begränsad till förslag till 3 

                                                 
3
 Eventförsäljning är när säljare åker runt och säljer produkter eller tjänster på platser tillgängliga för 

allmänheten. 
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Sveriges huvudkontor i Stockholm. Teorin är dock generell och bör kunna tillämpas på hela 
organisationen. 

Ämnet corporate branding, som kräver en djupare förståelse för varumärkesbyggande, 
angränsar till många varumärkesrelaterade ämnen och jag har endast tagit upp de som jag 
kommit mest i kontakt med i mitt arbete. Exempelvis är många corporate branding aktiviteter 
förknippade med HR (Human Resources, personalavdelningen) vilket öppnar en dörr till en 
mängd HR-relaterade ämnen (lönesättningsförfaranden, arbetspsykologi m.m.) som inte 
behandlas i denna rapport. 

Ämnet organisationskultur är enormt, hela böcker kan och har skrivits på endast detta ämne 
då den berör flera närliggande ämnen och beror på många faktorer. De flesta av dessa faktorer 
avhandlas inte i denna rapport utan ett urval har skett till de faktorer som delas med andra 
ämnen i denna rapport. 

Eftersom rapporten är av fördjupande karaktär så rekommenderas en del grundkunskaper i 
varumärken och varumärkesbyggande. Jag försöker dock inledningsvis så kort och koncist 
som möjligt, ge en grundläggande insikt i ämnet. Texten om varumärken idag är dock 
fortfarande att betrakta som väldigt grundläggande, och de delar som relaterar till corporate 
branding har prioriterats. Det finns dock många fler sätt och metoder att bygga upp 
varumärken på, internt och externt, men dessa kommer inte att presenteras i denna rapport då 
de inte direkt är relaterade till frågeställningarna. 

En betydande avgränsning i mitt arbetsförfarande är att jag förutsättningslöst utgått från de 
briefar, intervjuer och övrig information som jag fått av handledare och andra anställda på 
företaget. Jag har förutsatt att dessa har varit väl insatta i varumärket och varumärkets behov 
och har därför arbetat utifrån deras riktlinjer och förslag. Jag har alltså inte kontrollerat 
korrektheten i dessa människors påståenden om exempelvis nödvändigheten med att se över 
utbildningsförfaranden, genom att undersöka om de som utbildas finner utbildningen 
bristfällig på något sätt.  

 

1.5 Upplägg 

Jag har arbetat för att lägga upp rapporten på ett logiskt och lättförståeligt sätt. Teoridelen 
behandlar endast de ämnen som är relaterade till resultatet eller slutsatserna och syftar till att 
sätta dessa i ett övergripande sammanhang för läsaren samt ge en bättre inblick och förståelse 
för de förslag och motiveringar som ges. I metoddelen presenteras val av arbets- och 
undersökningsmetodik och hur den påverkat resultatet. Därefter följer resultatdelen där de 
iakttagelser jag gjort i betraktande av teorin presenteras. I slutsatsdelen presenteras och 
motiveras de förslag till förändring jag lägger fram. Avslutningsvis förs ett resonemang om 
resultatens betydelse och tillförlitlighet i delen diskussion och slutreflektion. 
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2. Teori 
I detta avsnitt presenteras och behandlas litteratur beträffande, för rapporten, berörda 
områden. Begrepp som internal branding, corporate brand, employee branding, storytelling 
m.fl. kommer att förklaras och litteratur om dessa områden kommer att utvärderas.  

Eftersom forskningsområdet corporate brands är relativt nytt och den litteratur som återfinns 
främst är på engelska har jag valt att behålla de engelska uttryck och benämningar som ännu 
saknar svensk motsvarighet. 

2.1 Varumärken idag 

Varumärken och byggandet av varumärken (ENG: branding) har funnits i århundraden och 
har under åren varit ett populärt forskningsämne i ständig utveckling. Keller (2008) förklarar i 
sin bok Strategic Brand Management att varumärken ursprungligen syftade till att skilja en 
organisations/leverantörs produkter från andras. Wheeler (2006) menar vidare att under tidens 
gång har dock varumärken kommit att bli så mycket mer; varumärken skapar en uppfattning 
och förväntningar i kundens sinne, vilket i bästa fall leder till varumärkeslojalitet

4
. Med andra 

ord är ett starkt varumärke en förutsättning för att en organisation skall nå framgång på 
dagens hårda marknad. Att bygga ett starkt varumärke kräver tid, resurser men framförallt 
kunskap (Wheeler 2006). Även engagemang krävs då en organisation måste aktivt 
administrera sina tillgångar, varumärket inkluderat (Wheeler, 2006). Det är en alltjämt 
pågående process som aldrig blir färdig; ett varumärke måste kontinuerligt vårdas. Som 
Michael Eisner (f.d. Chief Executive Officer, Walt Disney) uttrycker det; ”A brand is a living 

entity – and it is enriched or undermined cumulatively over time, the product of a thousand 

small gestures.” (All About Branding, http://www.allaboutbranding.com/index.lasso?article=445, 

2009-05-14) Hur man bygger och vårdar ett varumärke på bästa sätt, och vad som 
karaktäriserar framgångsrika varumärken är under ständig diskussion. 

Varumärken är på många sätt abstrakta och ogripbara, varumärkets identitet (ENG: brand 
identity) däremot tilltalar sinnena och är varumärkets kommunikativa, visuella och verbala 
uttryck (Wheeler, 2006). Varumärkesidentiteten byggs upp av varumärkets samtliga 
varumärkeselement; namn, logotyper, symboler, förpackningar etc. (Keller, 2008). Att ha en 
stark och kongruent varumärkesidentitet är en förutsättning för att varumärket effektivt ska 
kunna särskilja sig från sina konkurrenter och för att omgivningen skall kunna ta till sig 
varumärket. (Keller, 2008). Identiteten måste vara i linje med organisationens vision 
(Wheeler, 2006). Varumärkesidentitet används idag som ett strategiskt marknadsverktyg för 
att aktivt skapa förtroende och medvetenhet hos kunder (Wheeler, 2006). En bra identitet 
garanterar inte framgång utan är direkt beroende av ledningens vilja att vårda den (Wheeler, 
2006). 

Varumärken kommunicerar oavbrutet till omgivningen (Wheeler, 2006). De olika sätt som 
omgivningen kan komma i kontakt med ett varumärke kallas för varumärkets touchpoints 
(SV: kontaktpunkter), vilket kan vara allt från fysiska platser, reklam i tryck eller TV eller ett 
möte med någon som har en åsikt om varumärket i fråga (Keller, 2008). Fig. 1 visar hur 
Wheeler valt att åskådliggöra relationen mellan varumärket och ett urval av varumärkets 
touchpoints.  

                                                 
4 Varumärkeslojalitet (Eng: brand loyalty) innebär att kunden är lojal mot ett varumärke i en viss produkt-/tjänstekategori 
ekonomiskt och emotionellt dag efter dag, köptillfälle efter köptillfälle. 
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Fig. 1: Varumärke med touchpoints (Wheeler, 2006). 

 

Det finns vissa kontaktpunkter som kan ses som traditionella och som prioriteras inom de 
flesta organisationer, exempelvis reklam, förpackningar, produkter, internet etc. (Jobber, 
2006). Det finns dock en uppsjö av andra kontaktpunkter som dagens varumärken antingen 
inte känner till, inte inser nyttan med eller som de inte anser sig ha resurser att se över (Harris, 
2001). Mycket ny forskning och nya studier av bl.a. Keller (2008) och Drake (2005) pekar på 
vikten av ett företags fokus på alternativa kontaktpunkter då dessa, precis som “primära” 
touchpoints, är en del av helhetsbilden som varumärket kommunicerar. Jeff Swystun (2007) 
uttrycker det så här i sin bok Brand Glossary:”Brands are not solely the logo, tagline or 

advertising – they are the sum of all experiences” 

Vissa touchpoints är svårare för organisationer att kontrollera än andra, och vissa prioriteras 
mer än andra både ekonomiskt och resursmässigt (Harris, 2001). Jobber (2006) menar att 
extern kommunikation i form av reklam i alla dess former kan anses lätta att kontrollera, 
förutsatt att det utförs på rätt sätt samt i relation till andra touchpoints, då organisationens 
marknadsavdelning själva bestämmer själva budskapet samt platsen och tidpunkten för när 
budskapet förmedlas till omgivningen (Jobber, 2006). Dessutom är effekten av en 
reklamkampanj ofta direkt mätbar (Jobber, 2006). Det finns dock fortfarande alltid en risk att 
budskapet i extern kommunikation missuppfattas eller feltolkas av mottagaren (Jobber, 2006). 
Denna form av extern kommunikation är ofta en organisations största enskilda utgift, trots att 
dess mer traditionella medier, så som TV, radio, webb och print, har bevisat svagare 
genomslagskraft än vad de förr hade (Urde, 2003). Fenomen som Advertising Wear Out/ 

Consumer Wear Out
5
 uppstår. 

Det är konsumenters associationer och uppfattning av varumärken som styr deras 
köpbeteende och dessa är på grund av dess abstrakta och ogripbara form svåra för 
organisationer att bygga upp och kontrollera. Keller (2008) uttrycker det som att varumärken 
endast existerar i konsumenters sinnen och inte ägs av organisationen utan av konsumenterna 

                                                 
5 När den punkt nås då konsumenter blir likgiltig inför ett reklambudskap på grund av överexponering. Upprepat betraktande 
har inte längre någon effekt utan kan istället utvecklas till motsatt effekt (Brand Glossary, 2007). 
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själva. Konsumenters uppfattning och associationer till ett varumärke kan dock påverkas och 
förändras, men det är inte särskilt troligt att de gör det på grund av en traditionell affisch på 
gatan (Jobber, 2006). Undersökningar har gjorts på hur konsumenter bildar sig dessa 
associationer och uppfattning om olika varumärken och vilken sorts varumärken som når 
framgång på dagens marknad. Att produkten eller tjänsten skall fungera som utlovat och 
uppfylla det behov som utlovas säger sig självt, men konsumenter efterfrågar en djupare 
relation än så till sina varumärken och denna relation går inte att bygga enbart med hjälp utav 
annonser (Roast & Silva-Rojas, 2007). Produkt- och tjänstevarumärken tillfredställer inte 
dessa behov och istället har en ny typ av varumärken utvecklats corporate brands (SV: 
organisationsvarumärken) (Harris, 2001). 

 

2.2 Corporate Brands och Corporate Branding 

2.2.1 Corporate brand per definition 

Dagens starkaste och mest framgångsrika varumärkena är de som stöttas av hela 
organisationen, s.k. corporate brands (Altas, 2007). Det finns flera olika definitioner av ett 
corporate brand och exakt vad det är som skiljer det från traditionella produkt-
/tjänstevarumärken. Ingen av definitionerna tycks säga emot varandra utan kompletterar 
snarare varandra. Vissa skillnader tycks finnas gällande infallsvinkel och inställning till 
corporate brands.  

Urde (2003) menar att ett corporate brand byggs med en intern fokus på hela organisationen 
med dess värderingar som grund, istället för på enstaka produkter eller tjänster. Tarnovskaya 
(2007) uttrycker sig på ett liknande sätt och beskriver ett corporate brand som ett kraftfullt 
medel för organisationer att uttrycka sig själva på ett sätt som inte är förknippat med specifika 
produkter eller tjänster. Pitt (2006) menar att corporate brands är mer än bara namn och 
symboler på produkter och tjänster, att även om detta är en del av corporate brands så är dess 
största/viktigaste funktion att identifiera och kommunicera de anställdas etos

6
. Ind (2003) är 

inne på samma spår då han menar att corporate brands definierar en organisations essens och 
ger uttryck för organisationens värderingar och associationer; att det i slutändan är 
kärnvärdena som definierar ett corporate brand. 

 

2.2.2 Skillnaden mellan produkt-/t jänstevarumärken och corporate brands 

Corporate brands skiljer sig på många sätt från traditionella produkt- eller tjänstevarumärken 
(Altas, 2007). Befintlig litteratur belyser tydliga skillnader i kraven/förväntningar på 
anställda, fokusområden samt dess mer komplexa natur. Vidare belyser litteratur av bl. a. 
Tarnovskaya (2007), Ind (2003) och Keller (2008) en invecklad kombination av konkreta (ex. 
produkt-/tjänstekvalitet) och abstrakta (varumärkesassociationer) element som ställer krav på 
totalt engagemang från hela organisationen. 

Det första som skiljer corporate brands från produkt-/tjänstevarumärken är att dess kärnvärden 
är grundade på värderingarna hos organisationens grundare, ägare, ledning och personal, 
medan produkt-/tjänstevarumärken bygger sina värderingar på marknadsföring och 
marknadsförare (Tarnovskaya, 2007). Corporate brands är mer ogripbara och abstrakta 
pågrund av denna fokus på kärnvärden (Ind, 2003). Ett corporate brand innefattar även ett 

                                                 
6
 Etos: sed, sedlighet i moralisk halt, karaktär, moralisk åskådning (Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2009-06-

13).  
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bredare spektrum av associationer hos konsumenter än ett produkt- eller tjänstevarumärke 
(Keller, 2008).  

Den andra tydliga skillnaden är att corporate brands är mer komplexa då de består av 
invecklade organisationskulturella element som för att byggas kräver engagemang från 
samtlig personal (Tarnovskaya, 2007). Corporate brands utövar därför större fokus internt på 
de egna anställda; varje enskild anställd betraktas som en ambassadör för varumärket 
(Tarnovskaya, 2007). Detta gör dem mer ansvarsförbindande gentemot de anställda då 
värderingarna framförs av hela organisationen i alla dess handlingar (Ind, 2003). 

Den tredje skillnaden är att corporate brands har större fokus och bredare perspektiv på 
intressenter än vad produkt-/tjänstevarumärken vars fokus ofta är riktad mot slutanvändaren 
(Tarnovskaya, 2007). Detta ger en större mängd touchpoints för varumärket att kommunicera 
via och kräver därför en hög nivå av konsistens genom samtliga av organisationens 
kommunikationskanaler (Tarnovskaya, 2007). 

Sammanfattningsvis har corporate brands alltså större intern fokus på anställda och 
kärnvärden, är mer organisationskulturellt komplexa samt har fler touchpoints. 

 

2.2.3 Vad är fördelarna med corporate brands? 

Corporate brands har blivit mer framgångsrika och omtyckta än produktvarumärken (Altas, 
2007) då de skapar en positiv image och ett positivt rykte för organisationen som helhet 
istället för endast deras produkter/tjänster (Keller, 2008). En direkt följd av dennaa fokus 
brukar vara att omgivningen granskar organisationens och dess anställdas beteende 
noggrannare (Hatch & Schultz, 2003). Så länge organisationen, dess produkter/tjänster och 
dess anställda lever upp till sina egna värderingar är denna granskning bara gynnsam (Hatch 
& Schultz, 2003). För att säkerställa detta är det av största vikt att organisationen fokuserar 
internt för att få de anställda att se sig själva som de ambassadörer för varumärket som de är 
(Harris, 2001). Saknas detta stöd och engagemang från de anställda så kan organisationen 
komma att upplevas som tomma och avlägsna, utan någon egentlig relation till sina kunder 
eller anställda (Altas, 2007). Ett starkt corporate brand kräver fokus och satsningar på flera 
olika områden inom en organisation. Förutom de traditionella externa varumärkesinsatserna 
(byggande av produkt-/tjänstevarumärken, employer branding

7
) måste fokus alltså även 

läggas på internt varumärkesbyggande (Roast & Silva-Rojas, 2007) Man måste skapa och 
vårda en positiv organisationskultur och uppmuntra godartade subkulturer (se 2.6).  

Drake (2005) menar att intern varumärkesprofilering kan resultera i ökad kunskap om 
organisationens mål och värderingar bland anställda, vilket ger en sammanhållen organisation 
som presterar bättre. 

Varumärkesupplevelser är det som styr uppmärksamheten bland kunder vilket leder till 
varumärkeslojalitet (Keller, 2008). För att få dessa varumärkesupplevelser effektiva, 
konsekventa och relevanta, måste alla anställda vara informerade, tränade och motiverade 
marknadsförare, för människor är det mest pålitliga och övertygande marknadsföringsmediet 
som en organisation kan använda sig utav (Altas, 2007). Att alltså engagera anställda i 
varumärkets betydelse och bakomliggande idé är en av de bästa investeringarna ett företag 
kan göra enligt Wheeler (2006) som fortsätter med att påstå att det finns omfattande bevis för 
att företag vars anställda förstår och står för varumärket är mer framgångsrika (Wheeler, 
2006). 
                                                 
7 Employer branding: marknadsföring med målet att få organisationen att framstå som en bra arbetsplats. Används ofta i 
rekryteringssyfte men även för allmän goodwill från allmänheten. 
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Corporate brands överbryggar de klyftor som uppstått mellan organisationer och 
konsumenter, skapar en djupare relation till dessa och även till anställda vilket ökar chansen 
för varumärket att få lojala anhängare (Pitt, 2006). 

 

2.2.4 Hur corporate brands byggs 

Branding bygger på implementering av olika varumärkesbyggande aktiviteter (Keller, 2008). 
Som kan ses i fig. 2 beror varumärkets karaktär på vilka aktiviteter som praktiseras i 
organisationen och vad som också framgår är att vissa aktiviteter är gemensamma mellan 
olika sorters varumärken. Som det framgår av schemat i fig. 2 så är både Internal och External 
Branding underaktiviteter till Corporate Branding medan Product-/Service Branding endast 
bygger på External Branding. Aktiviteten Environmental Branding är en underaktivitet till 
både Internal och External Branding då det berör både interna (anställda) och externa 
intressenter (konsumenter). 

Corporate brands kräver som sagt, förutom externa satsningar, en internt riktad fokus mot 
organisationens egna anställda, att arbeta sig inifrån och ut. Det är bevisat att intern 
marknadsföring leder till ökad belåtenhet bland de anställda vilket i sin tur leder till ökad 
kundbelåtenhet vilket är en framgångsfaktor för alla företag (Drake 2005).  

 

 

 

Fig. 2: Sammanställning av de varumärkesbyggande aktiviteter som tas upp av bl.a. Altas (2007), Pitt (2003), Drake (2005) 

och Roast & Silva-Rojas (2007) och som varumärken byggs på.   

 

Wheeler (2006) menar att en organisations ledning spelar en stor och viktig roll i byggandet 
av corporate brands; deras inställning, engagemang och strategi är direkt avgörande då en 
fascinerande vision från en effektiv, tydlig och entusiastisk ledare är grunden och 
inspirationen för de bästa varumärken. De bästa varumärkesidentiteterna uppstår i 
organisationer med effektiva ledare, som prioriterar att tydliggöra deras vision och gör den 
tillgänglig för de anställda (Wheeler, 2006). De initiativ och projekt för förstärkt 
varumärkesidentitet (ex internal branding) som görs måste sanktioneras uppifrån i 
organisationen, för att sända ett tydligt budskap till alla involverade att projektet är prioriterat 

Branding 

Corporate Branding Product-/Service 
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och kommer påverka framtida framgång för organisationen medan de 
varumärkesidentitetsprojekt som inte stöds uppifrån tenderar att misslyckas (Wheeler, 2006). 

Vidare belyser Drake (2005) hur viktigt det är för organisationskulturen (se 2.6) att ledningen 
i en organisation håller sina medarbetare uppdaterade om företagets förehavanden. 
Organisationen måste tydligt kommunicera mål, vision och mission för att ge de anställda en 
känsla av riktning samt sätta deras prestation i ett större perspektiv (Drake, 2005). Anställda 
som tycker att deras organisation gör ett bra jobb att hålla dess anställda informerade om 
saker som berör dem anser att det minskar chansen att de slutar med tre gånger jämfört med 
de anställda som kände att deras organisation inte informerar sina anställda (Drake, 2005).  

Wheeler (2006) menar att de bästa varumärkena talar med en distinkt röst, och syftar då till 
kongruens i den externa marknadsföringen. Ett varumärke ser dock olika ut internt och 
externt; det interna varumärket måste gå hand i hand med det externa varumärket, men det är 
inte troligt att det helt och hållet är detsamma (Pitt, 2006). Det interna varumärket måste 
nämligen också ha koppling till sådant på företaget som direkt påverkar medarbetarna, till 
exempel lönesättning, karriärutveckling, och utbildning (Pitt, 2006). Målgruppen anställda 
skiljer sig alltså på många sätt från målgruppen konsumenter. 

Flera författare (Pitt, 2006, Drake, 2005 och Urde, 2003) belyser vikten av att en 
organisations värdeord spelar en central roll i det interna varumärkesbyggandet, då dessa kan 
användas som styrinstrument i de anställdas dagliga arbete (Se bilaga 2 för 3:s värdeord). 

 

2.3 Internal branding och internal marketing  

Internal branding (SV: internt varumärkesbyggande) är det centrala verktyget som används 
för att bygga ett corporate brand (Altas, 2007). Under internal branding finns olika aktiviteter; 
internal branding activities (SV: aktiviteter för internt varumärkesbyggande). 

I litteratur om hur corporate brands byggs stöter man på begrepp som internal marketing, 

environmental branding, interior branding och employee branding. Alla är benämningar på 
aktiviteter med gemensamt syfte och mål; genom en satsning på organisationens interna 
resurser och möjligheter attraheras och byggs lojalitet hos både externa och interna 
intressenter (Roast & Silva-Royas, 2007). Med en organisations interna resurser menas oftast 
de anställda, men även materiella tillgångar så som kontor, konferensrum och arbetsplatser 
kan räknas till denna kategori. Organisationens externa intressenter är huvudsakligen kunder 
men hit hör även investerare och samarbetspartners till organisationen (Roast & Silva-Royas, 
2007). 

Malmberg (2009) definierar internal branding som de interna aktiviteter som är riktade mot 
organisationens anställda med syfte att implementera varumärkets värderingar och uppmuntra 
ett varumärkesbetingat beteende bland de anställda. 

En av dessa aktiviteter är intern marknadsföring (ENG: internal marketing) som riktar sig mot 
de anställda för att övertyga, informera och inspirera dessa till ett varumärkestänk med hjälp 
utav metoder och medel liknande dem som används i den externa kommunikationen (Hogg, 
1998).  

Drake (2005) tar i sin bok ”Light their fire” bl.a. upp de anställdas roll i internal marketing. 
Det är ett välkänt faktum att dagens stora företag lägger mångmiljonbelopp varje år på extern 
marknadsföring av sina tjänster och/eller produkter. Men Drake (2005) ställer frågan: varför 
lägger de så lite resurser på marknadsföring riktat mot dem som måste älska dem mest – deras 
anställda? Internal marketing syftar just till att få anställda att älska varumärket så att dessa i 
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sin tur övertygar kunder att älska det (Drake, 2005). Företaget måste först se till att de 
anställda köper varumärket innan kunderna börjar köpa (Drake, 2005). Jeff King, VD för 
Barkley Evergreen & Partners Inc kontor i Atlanta, citeras i Drakes (2005) Light their fire 
med att ”Marknadsföringsfolk är duktiga på att drömma ihop åtråvärda varumärkeslöften, 

men det är i slutändan upp till de anställda att hålla dessa löften”. Det handlar om att sälja in 
varumärkets löfte

8
 till de anställda på ett sätt så att de verkligen tror på det de står för (Drake, 

2005). Om de anställda inte förstår varumärkets löfte, eller ännu värre; inte håller med om det, 
så kommer löftet inte heller att uppfyllas (Drake, 2005). Effektiv internal marketing ökar 
chansen att även den externa marknadsföringen fungerar (Drake, 2005). Denna interna 
positionering av varumärket är lika viktig som den externa (Keller, 2008).  

Drake (2005) tar vidare upp att det finns två typer av intern marknadsföring: den första är en 
långsiktig strategi där målet är att skapa en djup och genuin förbindelse med de anställda. Det 
är en långvarig process av informationsdelning och bekräftelse av de anställdas bidrag och 
måste ständigt finnas närvarande i ett modernt företag. Den andra är ett kortsiktigt initiativ för 
att uppnå ett specifikt mål och lämpar sig för kortare perioder exempelvis om de anställda 
måste anpassa sig till någon slags förändring (Drake, 2005). I båda fall är det fördelaktigt att 
använda material från organisationens reklam och externa kampanjer för att stärka 
sammanhållningen av varumärket (Drake, 2005). Hittills har man oftast byggt varumärket runt 
arbetsgivaren i sin helhet, men trenden går mot att fokusera nyckelområden, till exempel 
utbildning. (Drake, 2005). 

 

 

Fig. 3: Hur internal marketing kan bidra till framgång på dagens marknad (Drake 2005). 

 

Det råder oklarhet om på vilken avdelnings bord den interna kommunikationen egentligen 
hamnar; marknadsavdelningen som står för den externa kommunikationen eller HR med 
inriktning på de anställda? (Urde, 2003) Vissa författare (Urde, 2003 och Roast & Silva-
Royas, 2007) föreslår ett samarbete eftersom den interna varumärkeskommunikationen 
innefattar både grafiskt arbete och personalhantering (utbildning, workshops etc.). 

                                                 
8
 Varumärkeslöft e (ENG: brand promise) är det som varumärket i sin kommunikation till omgivningen lovar att 

deras produkt eller tjänst levererar.  
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Alltid när en konsument kommer i kontakt med ett varumärke, vare sig det är genom 
användande av en produkt, kontakt med kundsupport eller genomför ett köp på 
organisationens hemsida, så måste varumärket kännas bekant och ha avsedd önskad effekt 
(Wheeler, 2006, s.28). 

Fenomen som word-of-mouth (SV: Ryktesspridning) och storytelling (SV: Historieberättande) 
väger allt tyngre i varumärkesbyggande sammanhang (Keller, 2008). Folk litar mer på, och tar 
lättare till sig, budskap som kommer från verkliga människor i deras omgivning än vad de gör 
med traditionell reklam som uppfattas som opersonlig (Salzer-Mörling, 2009).  

 

2.4 Storytelling som varumärkesbyggande verktyg 

Storytelling (SV: historieberättande) som strategiskt styrinstrument inom 
organisationskulturer är även det ett relativt nytt forskningsområde och diskuteras flitigt av 
bland annat Salzer-Mörling. Följande teori bygger på seminarie av densamme samt med 
ytterligare stöd av litteratur. Salzer-Mörling påpekar i sin bok Identity across borders : a 

study in the "IKEA-world” att storytelling framgångsrikt använts i extern kommunikation av 
exempelvis IKEA redan under 80-talet (Salzer-Mörling, 1994). När storytelling används på ett 
skickligt och genuint sätt, så kan det användas för flera olika ändamål; motivera anställda, 
kommunicera identitet och varumärkesvärderingar, förmedla kunskap, öka moral, uppmuntra 
kreativitet, skapa samarbeten, förmedla vision till anställda m.m. (Salzer-Mörling, 2009) 
Detta är mål som är svåra att uppnå med retoriska medel och bör därför vara ett självklart 
inslag i en organisations interna marknadsföring. Storytelling kan på ett unikt sätt förmedla en 
känsla av riktning till organisationens anställda – vilka de är, var de är och vart de ska. 
(Salzer-Mörling, 2009). 

Storytelling har på senare tid även börjat användas som kvalitativ forskningsmetod, 
exempelvis kan man som mottagare av en organisations historier får en god uppfattning om 
dess kultur (Se Metod). 

Storytelling kan, precis som alla verktyg, användas på fel sätt och ha motsatt önskad effekt. 
Fel eller missvisande historier, berättade på fel sätt kan skapa anti-historier (mot-historier), 
cynism och misstro bland de anställda samt förlöjliganden av det ursprungliga budskapet. 
(Salzer-Mörling, 2009). 

 

      2.5 Environmental branding 

Environmental branding
9
 är nära besläktat med interior branding (Lam, 2006). Interior 

branding är att se som en underaktivitet till environmental branding då det sistnämnda 
fokuserar på en helhet i omgivningen medan interior branding fokuserar på mötesplatser och 
lokaler inomhus (Lam, 2006). 

Environmental branding är processen där omgivningar eller en arbetsmiljö omvandlas till ett 
tredimensionellt marknadsföringsverktyg som direkt kommunicerar en organisations 
varumärkesidentitet, förenar organisationskulturen och hjälper till att uppnå organisationsmål 
(Lam, 2006). Till omgivningar så räknas både kontors exteriörer och interiörer så som 
arbetsstationer, mötesrum och andra naturliga mötesplatser så som entré, hissar etc. 

                                                 
9
 Environmental branding skall inte förväxlas med att använda miljön (djur och natur) som ett 

varumärkesbyggande verktyg. Environmental syftar här till det svenska ordet omgivning, dvs. fysiska miljöer så 

som lokaler, byggnader etc. 
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Environmental branding skapar en arbetsmiljö som gör att kunder, anställda och 
samarbetspartners lättare och bättre kan förstå organisationens mission, vision och värderingar 
(Lam, 2006).  

En väl implementerad environmental branding innebär många fördelar för en organisation 
gentemot såväl externa som interna intressenter, samt att det spelar en kritisk roll i 
upprätthållandet av en konsistent varumärkesimage (Lam, 2006). En organisations 
omgivningar skall förmedla, förstärka och vara förenlig med organisationens karaktär och 
kultur (Lam, 2006).  

Environmental branding uppmuntrar till en positiv moral bland de anställda och har alltså en 
positiv inverkan på organisationskulturen (Lam, 2006). Drake (2005) påpekar att arbetsmiljön 
är en kritisk faktor för att få människor att älska sina jobb, vilket i sin tur är en förutsättning 
för att bygga en positiv organisationskultur vilket är en av grundstenarna i corporate branding. 

Det har länge varit känt att butikers design är en direkt avgörande faktor för konsumenters 
köpbeteenden; om de känner sig köpsugna eller ens går in i butiken.  Konsten att få butiker att 
frammana sådana känslor är väl utvecklad, och på samma sätt har det länge varit känt att 
butikens personal (uppförande, klädsel etc.) i högsta grad påverkar köpbeslut. Däremot så har 
organisationer börjat inse fördelarna att tillämpa samma kunskap på de arbetsmiljöer som 
kanske inte kunder kommer i kontakt med men som anställda gör (Lam, 2006). Ibland kan 
sådana arbetsmiljöer exponeras för flera olika kategorier av intressenter på samma gång. En 
butik är exempelvis en miljö för både kunder och butikspersonal, kontor är en miljö för 
anställda, samarbetspartners, externa intressenter som arbetssökande eller press. 

På samma sätt som att environmental branding är ett sätt att kontrollera kunders upplevelser 
och förväntningar (Wheeler, 2006) så kan det vara ett sätt att kontrollera detsamma hos 
anställda. I fig. 4 presenteras en sammanställning av identifierade fördelar med environmental 
branding, externt och internt, samt hur de relaterar till varandra. 

 

 
Fig. 4: En åskådliggörning av identifierade fördelar med environmental branding, externt och internt (Wheeler, 2006 & 

Drake, 2005). 
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Lam (2006) presenterar vissa grundkrav som bör behandlas i environmental branding: 

Tillgänglighet - både fysisk sådan (framkomlighet etc.) praktiskt, att det skall vara enkelt att 
bedriva affärer (lättillgänglighet). Funktion går alltså som alltid före funktion. 

Stil och färg - omgivningarna ska inte bara vara kongruent med varumärkesimagen utan ska 
också förhöja upplevelsen för besökaren. Under hela vistelsen, från utsidan till insidan, ska 
upplevelsen kommunicera varumärkeslöftet.  

Rent - att omgivningarna är rena och hygieniska är en självklar förutsättning för att folk ska 
trivas i lokalerna, vare sig man är kund eller anställd. Särskilt anställda som vistas länge och 
ofta i lokalerna kan ta illa vid sig om omgivningarna uppfattas som ohälsosamma.  

Atmosfär - en god atmosfär infinner sig när alla delar av environmental branding faller på 
plats.  

Environmental branding är alltså en viktig del av varumärkesupplevelsen. Om den inte är 
visuellt eller praktiskt tilltalande så ger organisationens tjänster/produkter samma intryck. 

 

2.6 Organisationskultur  

En kultur behöver egentligen bara två personer för att existera; så fort man delar något 
gemensamt; i det här fallet ett yrke eller bara en arbetsplats, så uppstår en kultur mellan dessa 
människor (Morgan, 1997). Kulturer bildas inom en hel organisation (organisationskultur) 
men parallellt uppstår flera mindre kulturer inom samma övergripande kultur (subkulturer) 
(Morgan, 1997). Dessa subkulturer har egna beteenden och traditioner som i viss utsträckning 
påverkar hela systemet (Schein, 1993). Subkulturer kan utveckla ”vi-mot-dem”-beteenden 
som kan vara direkt skadliga för organisationen. Det är därför viktigt att vårda, acceptera och 
uppmuntra subkulturer inom organisationskulturen på ett sätt som motverkar ”ö-bildning” 
(Schein, 1993). Organisationskulturer kan antingen existera i symbios med subkulturer eller i 
konflikt. (Schein, 1993). 

Organisationskulturen är resultatet av de värderingar, traditioner, seder och syfte som gör en 
organisation unik och den ut gör organisationens karaktär (Morgan, 1997). Värderingarna i en 
organisationskultur influerar etiska standarder inom en organisation vilket gör kulturen till 
något som ledningen vill kontrollera genom att införa organisationens värderingar och 
uppmuntra ett visst varumärkesbeteende (Schein, 1993). 

Drake (2005) hävdar att vid internal branding måste hänsyn tas till organisationens kultur 
eftersom corporate brands bygger på en godartad organisationskultur med godartade 
subkulturer. Wheeler (2006) fyller i att långsiktig framgång är direkt influerat av sättet som de 
anställda deltar och tar till sig företagets kultur – dess värderingar, historier och symboler. 
Mängden olika samspelande faktorer som bygger upp en organisationskultur bidrar till att 
varje organisationskultur är att betrakta som unik (Schein, 1993); liknande 
organisationskulturer kan uppstå men aldrig identiska. Drake (2005) menar att ett företags 
kultur reflekterar företagets ledning, filosofi, historia och delade värderingar och av detta 
påstående framgår också att ett företags kultur inte kan vara likadan som någon annan då inga 
företag delar identisk ledning, filosofi, historia och gemensamma värderingar. 

För att bygga en godartad organisationskultur krävs ett engagemang från de anställda, en vilja 
att skapa en känsla av samhörighet (Drake, 2005). Ledningen behöver få de anställda att 
känna att de är en del av något stort, något som är större än dem själva (Drake, 2005). Den här 
sammanhörighetskänslan är av största vikt, eftersom med den kommer plikt- och 
ansvarskänslor gentemot företaget och varandra (Drake, 2005). 
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Drake (2005) påpekar att trots att alla anställda inte har direktkontakt med kunder, så bidrar 
alla anställda till att förmedla varumärket genom andra touchpoints. Han fortsätter att varenda 
enskild anställd på ett företag representerar varumärket och alla kan ensamma höja eller rasera 
det som andra byggt upp, vilket blir kostsamt att reparera (Drake, 2005). Anställda skickar 
hela tiden ut budskap om företaget till omgivningen. Dels kommunicerar de sin åsikt om 
företaget genom kvaliteten i arbetet de utför och dels kommunicerar de känslor och åsikter till 
sina medarbetare, familj, vänner och till andra som vill lyssna. Alla dessa människor är att 
betrakta som potentiella kunder (Drake, 2006). 

McFarlin, som är  professor of management vid University of Dayton's School of Business 

Administration, uttrycker vikten av att  varumärkets värderingar bör genomsyra organisationskuluren; 

“When corporate values are strong and widely shared across the workforce, the company often 
benefits. In fact, studies have shown that firms with the strongest corporate cultures often experience 

higher stock prices, income growth and return on investment. Basically, shared values improve the 
alignment between employee behavior and corporate objectives.” (Dayton Business Journal [2002],  

http://www.bizjournals.com/dayton/stories/2002/10/14/smallb3.html, 2009-05-05) 

 

McFarlin påpekar också att  en baksida av en stark organisationskultur kan vara att en sådan inte är lika 

villig att  förändras eller att  göra saker på nya sätt . 
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3. Metod 
3.1 Val av metod  

Av flera anledningar har kvalitativa undersökningsmetoder valts för det undersökande arbetet 
som ligger till grund för denna rapport. För det första så är arbetet direkt förankrat i ett 
specifikt företags situation, verksamhet och förehavanden vilket kräver en djupare analys för 
att förstå. För sådana djupdykningar lämpar sig just kvalitativa undersökningsmetoder, som 
tillåter insamlande av flera olika sorters data och analys av insamlad data från olika vinklar 
(Leedy, 2005). För det andra så fokuserar kvalitativa undersökningar och observationer på 
företeelser som äger rum i sin naturliga miljö, vilket i det här fallet lämpade sig väl eftersom 
arbetet utfördes på plats på 3 (Leedy, 2005). För det tredje så är ämnet som behandlades och 
undersöktes av en komplex natur, och även för det lämpar sig kvalitativa 
undersökningsmetoder bättre än kvantitativa (Leedy, 2005). En annan faktor som spelade in i 
valet av kvalitativa metoder var de resultat som väntades finnas; eftersom själva arbetet är av 
kvalitativ karaktär så är en absolut, obestridlig sanning inte trolig som resultat. I kvalitativa 
undersökningar behöver inte heller resultatet vara verifierat i samma utsträckning som i 
kvantitativa undersökningar utan istället beror resultatet på tolkningen och tolkarens 
perspektiv, där den ena inte är mer rätt än den andra (Leedy, 2005). 

Det finns många olika kvalitativa undersökningsmetoder vars användande beror på det som 
ska undersökas. På grund av ovan nämnda omständigheter lämpade sig den kvalitativa 
forskningsmetoden participant observation (SV: deltagande observation) väl för detta arbete. 
Metodiken används ofta och inom många olika ämnesområden, bl. a. inom sociologi, 
kulturantropologi samt kommunikationsstudier (Bryman & Bell, 2003) som alla är relaterade 
till denna rapports ämnen. Syftet med metoden är att genom att fysiskt deltagande bättre 
kunna observera en viss kultur eller subkultur (i 3:s fall organisationskultur) och dess 
tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2003). Observationen görs i kulturens naturliga miljö och 
helst under en längre tidsperiod, ju längre tidsperioden för studien är desto precisare kan den 
insamlade informationen väntas bli (Bryman & Bell, 2003). En annan fördel med längre 
observationer är att vissa typiska fenomen kan uppdagas; ett exempel på ett sådant fenomen 
kan vara att det ofta finns en skillnad mellan vad kulturens medlemmar säger hur de agerar 
och hur de sedan egentligen agerar. Aktivt deltagande i kulturen är en förutsättning för 
användandet av participant observation (Bryman & Bell, 2003). 

Participant observation är begränsad till det sammanhang som kulturen eller organisationen är 
en del av. Observationerna kan alltså inte tillämpas på ett tillförlitligt sätt inom något annat 
område än det där studien genomfördes (Bryman & Bell, 2003). 

Participant observation ställer flera undersökningsförfaranden till forskarens förfogande; 
informella intervjuer, direkt observation/beteendeobservation, deltagande i 

organisationskultur, och analys av kulturs interna dokument. Marshall & Rossman (1998) 
presenterar icke deltagande observation och Field Notes som ytterligare kvalitativa metoder. 
På denna studie har samtliga av dessa metoder tillämpats och genomförandet förklaras under 
Tillämpning och Genomförande. 

Vidare finns det andra kvalitativa metoder som har tillämpats i denna rapport. En sådan är 
storytelling vars användande som kvalitativ forskningsmetod anses vara relativt ny.  

Som ett komplement till participant observation har även en litteraturstudie gjorts av 
relaterade ämnen till rapporten. Denna litteraturstudie avhandlas i teoridelen med fokus på 
corporate branding. 
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3.2 Tillämpning och genomförande 

En fallstudie (ENG: case study) har gjorts på plats på företaget 3 där kvalitativa data insamlats 
och sedan analyserats. Participant observation som metod är flexibel med många 
undermetoder för insamlande av data som lämpat sig väl för detta arbete. Som tidigare 
nämndes har informella intervjuer, direkt observation/beteendeobservation, deltagande i 

organisationskultur, och analys av kulturs interna dokument används i detta arbete. 

Under uppstartfasen hölls informella intervjuer med handledare och andra som var delaktiga i 
projektet på företaget. Under dessa informella intervjuer utvecklades ett tydligt syfte med det 
kommande arbetet, vilket underlättade den kommande undersökningen. Informella intervjuer 
är inte lika strukturerade som traditionella intervjuer utan fokus ligger på att föra en dialog 
som antecknas och sedan utvärderas. De flesta intervjuer ägde rum i de anställdas naturliga 
miljö och under deras vardagliga förehavanden, under pågående arbete, luncher etc.  
Informella intervjuer är väl lämpade att genomföras under just sådana förhållanden. Dessa har 
kompletterats med field notes, dvs. kontinuerliga anteckningar där relevanta och intressanta 
händelser och kommentarer antecknas. På detta vis har de informella intervjuerna kunnat 
utnyttjas mer effektivt och de blir mer tillförlitliga och användbara. Anledningen till att 
informella intervjuer valdes framför traditionella intervjuer är dess okomplicerade natur och 
att författaren som en del av organisationskulturen lättare kunde föra dialoger med anställda 
än strukturerar upp intervjuer. Miljöerna där intervjuerna genomförs är också viktiga att de 
känns informella, dvs. att de genomförs under naturliga omständigheter som de gjorts i detta 
fall. På grund av intervjuernas informella karaktär finns inga specifika frågor att presentera i 
denna rapport. Frågorna berodde på vilket håll diskussionen drog och berörde ämnen som hur 
de anställda uppfattade omgivningarna grafiskt och praktiskt, hur de såg på varumärket 3 och 
dess värderingar samt deras åsikter om interna varumärkeskampanjer. Vidare behandlade 
diskussionerna ämnen som organisationskultur, hur de trivdes med att arbeta på 3 och om de 
kände sig delaktiga i organisationen som helhet eller om de snarare ansåg sig tillhöra en 
subkultur. Informella intervjuer är en undermetod som används vid participant observations.  

De undersökningar som ligger till grund för arbetet innefattar tre delar. Den första delen 
(research) var en initial litteraturstudie som gjordes för att få nödvändig kunskap om de 
ämnena relaterade till arbetet. Utöver litteratur tog författaren del av studier, artiklar och 
webbsidor som behandlar ämnen som corporate branding, storytelling, organisationskultur 
och environmental branding. En gallring bland informationen gjordes till denna rapport och 
bara det som ansågs relevant och betydelsefullt för syftet presenteras i teoridelen. På grund av 
rapportens fördjupande karaktär i ett specifikt företag krävdes i nästa steg även en djupare 
förståelse för själva företaget som teorin sedan skall tillämpas på. 

Nästa steg (analys) var att få en förståelse för företagets (telekombolaget 3) förfaranden, med 
teorin i åtanke. En analys av företagets interna dokument har varit ett viktigt inslag i denna 
undersökningsdel och står som grund till många av de motiveringar som presenteras i 
slutsatserna av denna rapport. De interna dokumenten innefattar bl.a. Brandbook (se bilaga 3), 
Vår Kultur (se fig. 6-9), Living our brand (se fig. 19-22) samt diverse tidigare 
reklamkampanjer i en mängd olika media. Flera av dessa dokument har klara riktlinjer för hur 
saker bör genomföras eller se ut, vilket ger en tydlig referenspunkt att jämföra 
observationerna med. 

Storytelling blev också ett framträdande kvalitativt undersökningsverktyg då ett 
eftermiddagsseminarium hölls om storytelling som varumärkesbyggande verktyg samt om 
företagets historia. Seminariet gav en djupdykning i 3:s stormiga historia från strategisk och 
marknadskommunikativ vinkel. Företagets reklamkampanjer och strategiska beslut gick 
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igenom och motiverades. Seminariet gav en förståelse för 3:s historia samt förtydligade 
organisationens nuläge och framtidsplaner på ett överskådligt sätt. 

Fler informella intervjuer gjordes med anställda med befattningar på de avdelningar som var 
särskilt relevanta för undersökningen. Utöver dessa givna källor och aktiviteter gjordes 
kvalitativa observationer som icke deltagande observation (Marshall & Rossman, 1998) och 
direkta observationer/ beteendeobservationer utifrån författarens perspektiv och kunskaper. 
Vissa av dessa observationer gjordes under tiden då undersökningen gjordes (mars – maj, 
2009), andra är observationer gjorda under den tid författaren till denna rapport arbetade på 
företaget som försäljare (juni-augusti, 2009) som i efterhand har analyserats. Deltagande i 
organisationskulturen har även det gjorts kontinuerligt under hela undersökningen men 
deltagande under tidigare anställningstid har även det används i analysen. Kvalitativa 
observationer är medvetet ostrukturerade och fritt flytande, fokus skiftar allt eftersom nya 
potentiellt betydelsefulla saker och händelser uppenbarar sig (Leedy, 2005). Den främsta 
fördelen med sådana här observationer är flexibilitet då den undersökande kan dra nytta av 
oförutsedda datakällor allt eftersom de exponeras (Leedy, 2005). Observationerna har 
blandats med informella intervjuer eftersom de båda är väldigt flytande av naturen och därför 
svåra att särskilja. Det finns två tydliga nackdelar med denna observationsmetod. Den första 
är att det kan vara svårt att urskilja vad som är viktigast i sammanhanget, och istället fokusera 
på triviala saker. Av denna anledning valde jag att göra min litteraturstudie före dessa 
observationer, då detta gav en preliminär uppfattning om vad som kunde vara viktigt att 
observera. Den andra nackdelen är att jag som undersökare kan påverka observationsobjekten 
och deras handlande med min blotta närvaro. Observationerna skall ju göras i deras naturliga 
miljö och det kan då diskuteras vare sig det verkligen är deras naturliga miljö när jag är 
närvarande.  

Alla dessa metoder har kontinuerligt dokumenterats med field notes, dvs. anteckningar gjorda 
på plats, för att så mycket data som möjligt skulle kunna dokumenteras och analyseras. Leedy 
(2005) rekommenderar att anteckningar av observationer och anteckningar av tolkningar av 
observationerna hålls åtskilda, vilket de även har gjort här. Detta för att observationer skall 
kunna göras om utifrån endast anteckningarna av observationerna utifall att förutsättningar för 
undersökningen ändras. Vanliga skriftliga anteckningar (field notes) valdes över audio- och 
videoinspelning då sådan apparatur och utrustning kan påverka intervju- och 
observationsobjekten, då den personliga och förtroliga stämningen som karaktäriserar 
inofficiella intervjuer kan påverkas negativt. Denna andra del av undersökningen gav en god 
förståelse för hur företaget såg ut och arbetade internt och externt, både i nuläget och förr.  

I tredje och slutliga delen (idégenerering) ställdes observationerna gjorda på företaget i 
relation till litteraturstudien (teorin). 3 analyserades ur ett corporate branding perspektiv och 
produkten av denna analys blev denna rapports resultatdel. För att utvärdera kontorets 
inredning ur ett grafiskt perspektiv fotograferades omgivningarna och jämfördes sedan med 
interna dokument som brandbook. Formgivare på företaget fick även de ge sina utlåtanden om 
hur omgivningarna kommunicerade eller misslyckades med att kommunicera varumärket. 
Förslag till internal branding aktiviteter kom från diskussioner och informella intervjuer med 
främst HR-avdelningen som var ansvariga för tidigare interna varumärkesaktiviteter och 
därmed bäst insatta i frågan. Allt eftersom förslagen utvecklades genomfördes ytterligare 
informella intervjuer som handlade om hur förslagen skulle kunna implementeras och 
vidareutvecklas. Dessa intervjuer gav inte endast nödvändig feedback utan även ett intressant 
diskussionsunderlag för denna rapports diskussion och slutreflektioner. De olika faserna i 
arbetet och vilka metoder som används till vilken fas presenteras i figur 5. 
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Fig. 5: Åskådliggörning av projektets olika faser och tillämpade metoder. 

 

 

3.3 Validitet och reliabilitet  

Reliabiliteten, dvs. tillförlitligheten, i undersökningsmetoderna är en ständig faktor som måste 
tas hänsyn till i en vetenskaplig rapport, och den är beroende av flera faktorer (Leedy, 2005). 
De mänskliga faktorerna blir speciellt påtagliga vid användandet av kvalitativa metoder 
eftersom resultat, slutsatser och insamlande av data ofta bygger på personliga tolkningar och 
observationer. Författarens förhållande och relation till det undersökta företaget kan vara en 
faktor som kan ha påverkat rapportens resultat. Med tanke på att författaren är en tidigare 
anställd i organisationen som undersöks kan en viss varumärkeslojalitet hos denne påverka 
observationerna och därmed även resultatet. Alla observationer gjorda som grund för denna 
studie är direkt beroende av författarens egen tolkning av kulturen, omgivningarna och den 
insamlade data.  

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är om funnen teori är relevant, valid, för rapportens 
frågeställningar och syfte. Även i gallrandet av data kan eventuell varumärkeslojalitet hos 
författaren påverkat objektiviteten; specifika delar av litteraturen kan undermedvetet valts att 
presenteras medan andra inte har det.  
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4. Resultat 
4.1  Frågeställning 1: Vad är ett corporate brand och vilka är dess fördelar? 

Corporate brands anses av många forskare och lärda inom varumärkesområden vara 
framtidens varumärken. Corporate brands har, förutom externt fokus, även en internt fokus 
där varumärket byggs inifrån, med kampanjer och andra varumärkesbyggande aktiviteter 
riktade mot de anställda. Tanken är att varumärket och dess värderingar ska genomsyra hela 
organisationen och samtliga anställda och på så sätt skapa fler och effektivare touchpoints 
mot omgivningen, vilket leder till framgång på dagens konkurrenskraftiga marknad. 

En mer utförlig beskrivning om vad ett corporate brand är, vad som är fördelarna med det och 
hur det byggs presenterades i teoriavsnittet. 

 

4.2  Frågeställning 2: På vilka sätt är 3 ett corporate brand och vilka corporate 
branding aktiviteter existerar i nuläget på 3? 

Flera tendenser har identifierats som tyder på att 3 på många vis skulle vara på god väg att bli 
ett corporate brand. I teorin presenterades vissa egenskaper som ett corporate brand har: 

•••• Ett corporate brand ställer högre krav och har större förväntingar på de anställda då 
dessa tillsammans med resten av organisationen ska förmedla varumärket i dess 

samtliga handlingar.  

•••• De anställda spelar en viktigare roll vilket ställer högre krav på en positiv och väl 

fungerande organisationskultur och eventuella subkulturer.  

•••• För att de anställda ska vilja förmedla, och veta hur de ska förmedla, varumärket 

samt för att vårda organisationskulturen, krävs en stor intern fokus med aktiviteter 

som internal branding med subaktiviteter som internal marketing, environmental 

branding m.fl. 

•••• Ha en intern fokus på hela organisationen med dess värderingar som grund, istället 
för på enstaka produkter eller tjänster. 

3 har stort fokus på varumärket, även om det kanske inte vårdades särskilt bra de första åren. 
Dessa motgångar de första åren har tydligt format 3:s identitet både i ögonen hos de anställda 
och hos omgivningen. 3:s externa kommunikation hade då inget sammanhållet uttryck och 
man letade fortfarande efter en position på marknaden som skulle fungera för företaget. Som 
en följd av detta hade omgivningen och de anställda svårt för att ta till sig varumärket och det 
var hög omsättning på personal. På senare år verkar 3 dock ha hittat sin identitet. 3 har skapat 
en tydlig position på marknaden (experter på 3G) som marknadsförs framgångsrikt samt att de 
har en skicklig och motiverad arbetsstyrka som tillsammans bidrar till en positiv 
organisationskultur där de anställda är stolta över att representera 3. 3:s Gina Azaric vann 
priset för årets marknadschef 2008 och företaget tilldelades en sjätteplats bland Sveriges 
Bästa Arbetsplatser som utses av Great places to work institute Sverige 
(http://www.greatplacetowork.se/best/list-se.htm, 2009-05-15).  

 

4.2.1  Internal branding aktiviteter på 3 

Ett flertal varumärkesbyggande aktiviteter och kampanjer förs internt vilket är en 
förutsättning för att bygga ett corporate brand. Det finns en tydlig vilja att föra ut värderingar, 
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mission och vision internt, både till befintliga anställda och nyanställda. För nyanställda har 3 
introduktionsmöten där de får grundläggande kunskaper om varumärket och hur det praktiskt 
är att arbeta på 3. Denna infasning är, som påpekats i teorin, väldigt viktig och ett essentiellt 
steg för att påverka organisationskulturen. Mot befintliga anställda förs, förutom tillfälliga 
interna kampanjer, även ett övergripande varumärkesprojekt som kallas ”Living our brand” 
som syftar till att få anställda att förstå och förmedla varumärket 3. Detta projekt är indelat i 
tre faser med workshops och övningar och har varit i bruk sedan april 2007. Exempelvis har 
de nyligen, som ett steg i processen, avslutat en workshop där samtliga medarbetare i lottade 
grupper skulle skapa en egen reklamfilm för 3. Detta är ett utmärkt sätt att få de anställda att 
umgås och samarbeta över avdelningsgränserna och att få dem att verkligen tänka efter vad de 
tycker 3 borde förmedla och vad de tycker varumärket står för. Sådana aktiviteter tyder på att 
3 ligger i framkant vad gällande varumärkesaktiviteter vilket är typiskt för corporate brands. 

Som Wheeler (2006) menade så behöver en organisations vision och varumärkets värderingar 
en kommunikationskanal som är lättillgänglig, portabel och personlig, och för det har HR 
även tagit fram en folder som en del av Living our brand-projektet som riktar sig till 3:s 
anställda. Här förklaras vision, mission, affärsidé och värdeord i ett försök att implementera 
dessa i personalens arbete. Foldern börjar dock bli lite föråldrad (den har varit i bruk sedan 
april 2007) och det finns önskemål om att ta fram en ny.  

Varje månad så håller VD Peder Ramel informationstal till hela företaget. Här sammanfattas 
månadens resultat och mål, beslut från ledning förklaras och motiveras och nya mål 
presenteras. Nya kampanjer presenteras och motiveras även de. Som nämndes i teorin så 
menar Wheeler (2006) att de bästa varumärkesidentiteterna uppstår i organisationer med 
effektiva ledare, som prioriterar att tydliggöra deras vision och gör den tillgänglig för de 
anställda. Detta är något som ledningen på 3 verkar göra vilket är ett viktigt inslag i corporate 
branding. Peder Ramels månadstal är ett effektivt sätt att hålla anställda informerade och 
upplysta om var företaget står, vad som hänt och vart företaget är på väg. Presentationen 
filmas och läggs upp på intranätet för att även de som inte har möjlighet att fysiskt närvara 
kan ta del av det.  

Ledningen på 3 ser alltid till att representera sig själva i interna kampanjer (under 
mustaschkampen mot prostatacancer odlade ledningen mustasch, de presenterade en egen 
reklamfilm i Living our brand-projektet etc.). Detta är ett beteende som skapar närhet till de 
övriga anställda i företaget och även ett sätt att visa att kampanjen är sanktionerad uppifrån i 
organisationen.  

Företag tillverkar allt mer varumärkesrelaterad media så som intranät, varumärkeshemsidor 
och interntidningar (Wheeler, 2006). 3 har (utöver månadstalen från VD:n) ett väl utvecklat 
system för internkommunikation i form av sitt intranät som ligger som startsida för alla 
jobbdatorer. På intranätet finner man all relevant information man som anställd på 3 kan 
tänkas behövas; pressbevakning, nyheter, pressreleaser, tävlingar etc. Här finns även länkar 
till gemensamma resurser så som mallar, logotyper etc. Intranätet fyller i dagsläget flera 
funktioner; det håller de anställda informerade och uppdaterade och är en utmärkt kanal för 
ledningen att kommunicera till de anställda. 

3 befinner sig nu, som resten av Sveriges företag, mitt i den rådande finanskrisen som slår 
hårt mot både produkt- och tjänstemarknaden. Det råder spartider och konkurrenter som Telia 
har tvingats skära ner på personal. 3 har än så länge valt att gå en annan väg och internt 
lanserat en sparkampanj med hjälp av både HR och marknadsavdelningen. Kampanjen är 
kongruent med företagets externa vårkampanj 2009, som även den anspelar på att spara 
pengar. Den interna kampanjen bygger på en tävling där varje avdelning fick var sin spargris 
vari man kan lägga sparförslag, bästa förslag vinner. Förutom att kampanjen engagerar 
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anställda så skickar den ut positiva signaler från ledningen att de hellre ger de anställda chans 
att själva spara och dra sitt strå till stacken, istället för att skära ner på personalen. Det är ett 
tydligt sätt för ledningen att signalera att de bryr sig om de anställda, vilket även det är ett 
kännetecken för ett corporate brand. 

2007 togs även en intern kampanj fram som kallades ”Why it’s good to be 3” (Se fig.18) som 
en del av första fasen i projektet ”Living our brand”. Den består ut av affischer som än idag 
sitter uppe runt om kontoret med citat från anställda där de förklarar varför det är bra att 
arbeta på 3.  

I april 2008 gavs en bordsalmanacka (Se fig.6) ut till samtliga anställda på kontoret där vision, 
mission, affärsidé och position presenterades tillsammans med foton på folk och events 
kopplade till företaget. 

 

Fig. 6: Bordsalmanacka riktat till 3:s anställda i varumärkesbyggande syfte. 

 

Som det nämndes i teorin så råder delade meningar i litteraturen om på vilken avdelnings bord 
internal branding hamnar på. På 3 är det HR som ensam tar hand om det strategiska medan 
marknadsavdelningens roll för det mesta bara är att sätta de koncept och idéer som HR har 
kommit fram till i produktion.  

3 arbetar på ett medvetet sätt för att underhålla och vårda organisationskulturen med dess 
subkulturer. Det finns många avdelningar med vitt skilda arbetsuppgifter varav vissa har lite 
kontakt med det övriga avdelningar på företaget vilket är en typisk miljö där subkulturer 
uppstår. Ett exempel på en tydlig och stark subkultur är eventsäljkanalen som inte har någon 
bestämd plats utan rör sig fritt i landet. För att vårda denna subkultur och för att den skall vara 
i linje med varumärkets värderingar används flera medel. Eventsäljkanalen är indelade i 
säljlag med var sin säljcoach. Säljcoachen som är eventförsäljarnas närmsta chef är en f.d. 
eventförsäljare själv samtidigt som han/hon har en tydligare koppling till huvudkontoret och 
övriga chefer. Säljcoacherna fungerar alltså som en länk mellan eventförsäljarna och det 
övriga företaget vars arbetsuppgifter bland annat är att se till att eventförsäljarna representerar 
varumärket på ett korrekt sätt. 

Ett annat tydligt tecken på 3:s medvetenhet om organisationskulturer och subkulturer är 
hanteringen av supportavdelningen. Många av de anställda som jobbar på support är unga och 
för flera är det deras första riktiga arbete efter skolan. 3 kände att det var en god idé att 
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underlätta övergången från skola till arbetslivet för dessa unga människor och satte upp 
tydliga riktlinjer i form av en folder specifikt riktad mot supportavdelningen, ”Vår Kultur” 
(Se fig.7- fig.10). 

 

 

Fig. 7-10: 3:s nuvarande ”Vår kultur” folder riktad mot unga människor jobbandes på 3:s kundtjänst. 

 

4.2.2  Internutbildning på 3 

I corporate brands spelar varumärket en central roll och allt som görs på företaget bör 
genomsyras av dess värderingar, och så även internutbildningen. 3 har en speciell avdelning, 
3Academy, som ansvarar för internutbildning inom försäljning och kundtjänst. De håller i 
introduktionsutbildning, vidareutbildning och diverse events för säljare och kundtjänst. Under 
den tre dagar långa introduktionsutbildningen utbildar 3Academy de anställda dels i deras 
blivande arbetsuppgifter men även i varumärket 3 och hur de som anställda förväntas 
förmedla det. Denna del får en halvdags utrymme av utbildningens tre dagar. Under denna 
halvdag gås historia, mission, vision, affärsidé och värdeord samt bakgrund till dessa igenom. 
Utöver denna halvdag så angränsar flera andra utbildningsområden under de andra dagarna 
till varumärket. Ett exempel är att säljarna lär sig hur man praktiskt kan tillämpa varumärkets 
värderingar för att öka sin försäljning vilket är ett utmärkt sätt att konkretisera och betona 
vikten av att man som anställd bör ta till sig varumärket och dess värderingar. 

3Academy ansvarar som sagt även för kontinuerlig vidareutbildning av säljare och kundtjänst. 
Utbildningen sker i flera nivåer som de anställda strävar efter att nå. För att öka prestigen och 
höja motivationen bland de anställda är ett sorts belöningssystem under uppbyggnad. 
Systemet skall innefatta diplom och individuella namnskyltar som visar vilken nivå en säljare 
har uppnått. 
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Slutligen ansvarar 3Academy även för viktiga team-building events som kallas Sales 
Academy (för säljarna) och Support Academy (för kundtjänst). Eventen hålls en gång per 
kvartal och då träffas hela säljavdelningen/kundtjänstavdelningen för workshops, 
utvärderingar, utbildning och fest.  

 

4.3  Frågeställning 3: Vilka corporate branding aktiviteter kan implementeras 
eller förbättras på 3? 

Flera touchpoints, vissa helt nya och andra redan befintliga, har identifierats där 3 bättre och 
mer effektivt kan kommunicera sitt varumärke och sina värderingar. I detta avsnitt kommer de 
bara att presenteras i korthet för att i nästa avsnitt diskuteras och motiveras. 

 

4.3.1  Förslag till environmental branding aktiviteter 

3 behöver ett förnyat och uppfräschat formspråk av huvudkontoret i följande områden: 

• Utsidan av byggnaden ger ett anonymt uttryck. 

• Formgivning av interiör är utdaterad och inte kongruent med varken grafiska riktlinjer 
i brandbook eller med den externa kommunikationen. 

• Mötesrum, som används både av interna och externa intressenter, är heller inte i 
samspel med varumärket. 

 

4.3.2  Förslag till internal marketing/branding aktiviteter 

Även om 3 som tidigare nämnts redan ägnar sig åt en hel del internal branding aktiviteter så 
kan de ta det ett eller flera steg längre.  

• Framtagande av en interntidning riktade mot 3:s anställda. 

• Fler internt riktade kampanjer i diverse olika medier.  

• Framtagande av en ny, uppdaterad version av ”Living our brand”-foldern.  

• Fler varumärkesbyggande aktiviteter i samband med Sales Academy och Support 
Academy. 

• Implementering av storytelling som ett varumärkesbyggande verktyg. 

• Vidareutvecklat arbete med och riktade aktiviteter mot subkulturer i 
organisationskulturen. 
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5. Slutsatser 

I denna diskuteras, utvärderas och motiveras de förslag som presenterades i föregående 
avsnitt. Detta sker utifrån mitt eget perspektiv med stöd från teorin. Anledningen till detta är 
naturligtvis att jag endast kommer med förslag och då de inte har implementerats så kan dess 
effekt inte utmätas eller diskuteras. Även om flera av förslagen skulle implementeras så skulle 
effekten inte ha varit mätbar förrän efter en tid.  

3 är ett modernt företag som på många sätt ligger i framkant inom många områden, även flera 
corporate branding aktiviteter. Vad som saknas är att löpa hela linan ut och avsätta de resurser 
som krävs för att implementera corporate branding till fullo. 

 

5.1 Environmental branding  

Environmental branding är ett tydligt exempel på hur flera av 3:s externa och interna 
touchpoints ibland flyter samman. Till 3:s huvudkontor kommer, förutom anställda, även 
externa intressenter som samarbetspartners som ska på möten, människor som ska på 
arbetsintervjuer samt event- och butiksförsäljare som ska på utbildning. Environmental 
branding i 3:s fall har tre huvudmålgrupper att ta hänsyn till; anställda, konsumenter och 
samarbetspartner. Dessa tre målgrupper har olika preferenser och prioriteringar vad gällande 
environmental branding. De anställda vill ha en omgivning som de är stolta över och trivs att 
arbeta i, samtidigt som den är funktionell. Environmental branding med avseende på 
konsumenter skall skapa uppmärksamhet och positiva associationer till varumärket. Även till 
samarbetspartners bör environmental branding förmedla positiva associationer i form av 
säkerhet, pålitlighet och professionalism – en organisation de kan tänka sig göra affärer med.  
Gemensamt för alla tre målgrupper är att det måste vara kongruent med organisationens 
övriga kommunikation.  

Utsidan av byggnaden bör skapa en förväntan över vad som finns inuti och interiören måste 
leva upp till dessa förväntningar. Utöver detta finns även redan existerande förväntningar på 
varumärket som omgivningen bildat sig genom annan extern kommunikation och touchpoints. 
Exempelvis så har 3, som av många upplevs som ett ungt, innovativt och tekniskt företag, 
förväntningar på sig att kännas just ungt, modernt, fräscht etc. i all sin kommunikation. Så är 
inte fallet på 3 i dagsläget; 3 behöver ett förnyat och uppfräschat formspråk av 
huvudkontorets byggnad avseende både dess exteriör och interiör då den både känns utdaterad 
och inte är kongruent med varken grafiska riktlinjer i brandbook (se bilaga 3) eller med den 
externa kommunikationen. 

 

5.1.1  Byggnadens exteriör 

Exteriören av 3:s huvudkontor är första intrycket för den som besöker kontoret och redan då 
bildar sig den besökande en uppfattning. Som Wheeler (2006) uttrycker det så utlöser visuell 
identitet uppfattningar av och associationer kopplat till varumärket. 

Byggnaden är relativt ny (färdigbyggd 2005) och dess exteriör ger en modern känsla men är 
samtidigt väldigt anonym med dess tomma glasfasader. Som man kan se i fig. 11 finns inga 
logotyper (förutom en mindre logotyp vid ingången), profilfärger eller symboler visar på att 
det är 3 som residerar i byggnaden. Detta är att betrakta som en outnyttjad touchpoint då den 
har ett bra läge, liggandes på Kungsholmen i Stockholm, väl synlig från E4:ans södra infart. 



25 

 

På taket kan en stor roterande logotyp monteras i syfte att göra kontoret synligt från alla 
riktningar på längre avstånd. 

 

Fig. 11: 3:s huvudkontor i Stockholm sett från Lindhagensgatan. 

 

Den syd-västra fasaden mot den rätt tungt trafikerade Lindhagensgatan är den som är bäst 
exponerad för allmänheten. Förslag på att använda fasaden som en uppmärksamhetsskapande 
yta mot allmänheten med allt från ljusspel i profilfärgerna till banderoller och billboards är 
under diskussion. 
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5.1.2  Entrén 

Entrén är nästa logiska plats man möts av som besökare på 3:s huvudkontor i Stockholm. Den 
bör skapa en unik upplevelse för nya besökare som samtidigt är i linje med varumärket. 3 har 
en påkostad entré som på många sätt fortfarande är i linje med varumärket. Inslag som 
”mobil-museet” (se fig. 12), 3Mediacenter (se fig. 13), scenen (se fig. 14) och caféet (se fig. 
15) är alla saker som andas 3:s varumärke.  

 

Fig. 12: Mobilmuseet, ett populärt inslag i 3:s entré. 

 

Fig. 13: 3Mediacenter. 
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Fig. 14: Scenen. 

 

Fig. 15: Hängande mobiler, dekoration 
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En hel del kan fortfarande förnyas och förändras. Det första förslaget är att förnya 
formspråket av dekorationen som, precis som resten av kontorets grafiska interiör, var 
förenlig med varumärket för fyra år sedan men inte längre. Det mesta av denna dekoration 
bygger på ett illustrationsmanér som inte längre används på samma sätt, utan har 
vidareutvecklats. Även om det finns likheter så finns tydliga skillnader mellan dåvarande och 
nuvarande illustrationsmanér vilket framgår av fig.16. 

 

Fig. 16: En jämförande bild för att påvisa skillnaderna mellan det gamla och det nya illustrationsmaneret. 

. 

Nästa förslag är att implementera varumärket 3 mer i caféverksamheten. Det kan ske genom 
användande av varumärkets grafiska formspråk i övergripande design, cafématerial som 
servetter och muggar eller broschyrer/annan reklam i anslutning till caféets sittplatser. Caféet 
är en strategiskt utmärkt plats att förmedla varumärket då både anställda och allmänheten 
kommer hit och det är en vanlig plats där människor tar sig tid att sätta sig ner ett tag och ta in 
omgivningen. Många mode- och inredningsbutiker, i synnerhet i Stockholmsområdet, 
använder sig av caféverksamhet för att ge konsumenter en förlängd varumärkesupplevelse, 
exempelvis ”Sneakers n’ stuff” på Åsögatan i Stockholm eller Mio som har inlett ett 
samarbete med Waynes Coffee. 

 

5.1.3  Övrig interiör 

Det föråldrade grafiska manéret används runt hela kontoret, i synnerhet i form av 
väggdekorationer på allmänna utrymmen men även i mötesrum (se fig. 17). För ett stort 
företag som 3 är det naturligtvis viktigt att möten med samarbetspartners och kundkontakter 
sker i en miljö som förmedlar 3. Utöver att stilen inte stämmer överrens med grafiska 
riktlinjer så används en äldre uppsättning profilfärger. De korrekta profilfärgerna anges i 3:s 
brandbook, s. 18 (se bilaga 3). 

Dessutom är interiörens design fysiskt nergången och sliten på flera ställen, exempelvis är 
väggdekorer naggade i kanterna. Förhållanden som dessa sänder signaler till de anställda och 
andra besökare; att om inte ens organisationens huvudkontor känns lika aktuellt, uppdaterat 
och fräscht som den externa kommunikationen så känns varumärkeslöftet inte längre särskilt 
trovärdigt.  
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Fig. 17: Grafiskt manér i form av dekorationer. 

 

Viktigt att notera är att en förhöjd upplevelse i omgivningarna säkert kan ha inverkan på en 
kund som går in i en butik, men för en anställd som vistas i lokalerna dagligen bibehålls inte 
känslan särskilt länge. För den målgruppen är det viktigare att se till att omgivningarna känns 
fräscha och att de grafiskt stämmer överrens med övrig kommunikation så att omgivningarna 
känns aktuella och uppdaterade. 

Som påvisats i teorin kan en bättre implementering av environmental branding hjälpa 3 att 
framföra varumärkets värderingar och skapa en stark organisationskultur där medlemmarna 
känner stolthet och tillhörighet.  

 

5.2 Internal branding/marketing aktiviteter 

Vid tillämpning av internal branding kan medier som antingen de anställda passivt kan ta del 
av eller som låter de själva aktivt söka upp informationen (Drake, 2005). Exempel på passiva 
medier som är i användning på 3 är affischering, inredning och dekorationer, TV-skärmar, 
SMS-utskick, m.fl. Exempel på medier där de anställda aktivt söker upp informationen är 
intranätet, sidor på communities som Facebook och Youtube. Det är viktigt att tillämpa båda 
metoderna eftersom olika människor påverkas på olika sätt och genom olika sorters medier. 

 

5.2.1  Internmagasin 

Ett medium som anställda aktivt skulle kunna ta del av och som skulle kunna ha inverkan på 
organisationskulturen skulle kunna vara att ta fram en interntidning för de anställda. Många 
stora organisationer använder sig av detta medium då det är ett effektivt och uppskattat sätt 
för en organisation att påverka organisationskulturen positivt. En interntidning gör detta 
genom att hålla ett företags olika avdelningar informerade om vad som föregår på andra 
avdelar, vilka beslut som tagits i ledningen och hur detta påverkar företaget samt att det ger en 
bra överblick i vad ens egen roll på företaget är – var man som enskild anställd passar in i 
pusslet. Det är också ett avslappnat sätt att nå ut till de anställda då de själva kan välja när och 
hur de ska läsa tidningen. 
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En interntidning kan minska gapet mellan eventuella subkulturer inom organisationen eller 
motverka att de uppstår till att börja med, då en interntidning kan skapa närhet och gemenskap 
inom organisationen. 

En interntidning på 3 skulle kunna vara indelad efter företagets olika avdelningar där speciella 
reportage som handlar om just deras insatser och förehavanden presenteras. Gemensamma 
sektioner som allmänna nyheter, krönikor, tävlingar, insändare etc. skulle naturligtvis också 
finnas. 

Några av dessa saker presenteras sporadiskt på intranätet men det skulle kunna ha en större 
inverkan och genomslagskraft i form av en fysisk tidning. Några tydliga skillnader skulle 
finnas mellan en interntidning och intranätet då de har olika uppgifter och syften. Intranätet 
lämpar sig bättre för ren information som på ett snabbt och koncist sätt måste nå hela 
företaget samma dag. Interntidningen kan beskrivas mer som ett livsstilsmagasin för en 
anställd på 3 och skall på ett mycket mer utarbetat sätt använda sig utav storytelling för att 
stärka varumärket hos de anställda. Storytelling är, som påvisats i teorin, ett kraftfullt verktyg 
för att påverka organisationskulturen och skulle i interntidningen användas genom intervjuer, 
reportage om 3:s historia, etc. 3 är ett ungt företag men har redan en synnerligt händelserik 
och stormig historia som är viktig att som medarbetare vara medveten om samt att ha 
förståelse för. Detta är alltså något som bl. a. en interntidning hade varit ett utmärkt medium 
att förmedla med. 

Tidningen skulle finnas tillgänglig i tidningsställ vid naturliga mötesplatser för personalen; 
entré, hissar, fikarum, café etc. Den skulle ytterligare kunna marknadsföras och uppmuntra till 
läsning genom intranätet och de TV-skärmar som finns i entrén. 

 

5.2.2  Affischer 

3 har under de två senaste åren fört en intern kampanj som kallas “Why it’s good to be 3” (se 
fig.18) som var en del av den första fasen i projektet ”Living our brand”. Den har bestått av 
affischering runt om kontoret med en motiverande text. Affischer fungerar dock bäst under en 
kortare tidsperiod då mottagarna, i det här fallet de anställda som vistas runt affischerna varje 
dag, efter ett tag blir blinda för dess närvaro. Det är alltså hög tid att ersätta med nya 
kampanjer som körs under kortare perioder. 
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Fig.18: Exempel på en av Why it’s good to be 3 – kampanjen. 

 

Under andra delen av Living our brand projektet lanserades en andra kampanj med affischer 
där ledningen presenterar 3:s värderingar (se fig. 19). Värderingarna är fortfarande aktuella 
men flera av personerna på bilderna är det inte då de inte finns kvar på 3. Även dessa affischer 
är alltså inte längre aktuella och då de har suttit uppe en längre tid kan man anta att det är få 
som fortfarande lägger märke till dem. 

 

Fig. 19: Exempel på affischer med värdeord tillsammans med ledningen. 
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5.2.3  Living our brand 

Living our brand projektet är ett utmärkt sätt att stärka varumärket inifrån och det bör 3 
fortsätta med; fler interna printkampanjer kopplade till projektet, fler workshops och 
gruppövningar som kretsar runt varumärket och dess värderingar. 

Som komplement till själva aktiviteterna är en folder med samma namn ett bra medium för att 
sammanfatta och sammanställa det hela åt de anställda (se fig.20- fig.23). Denna folder 
behöver dock kontinuerligt uppdateras och det finns flera saker som bör lyftas fram i den. 
Varumärkesstrategin bör på ett tydligt och enkelt sätt presenteras eftersom; den skapar 
klarhet, sammanhang och inspiration för de anställda (Wheeler, 2006). Även 3:s historia bör 
presenteras i foldern. 3 är som sagt ett väldigt ungt företag med en händelserik och stormig 
historia som ny aktör på telekom-marknaden, och det var i början många som avfärdade 
nykomlingen av olika anledningar och som fortfarande gör det av samma anledning trots att 
barnsjukdomarna är åtgärdade. Att som anställd på 3 vara medveten om sin historia är viktigt 
för att förstå var företaget är nu och för att kunna tro på företagets framtid, dvs. vart det är på 
väg. Rent grafiskt så behöver utformningen av foldern vara mer kongruent än tidigare version 
med rådande grafisk profil och innehållet bör utarbetas genom ett samarbete mellan HR och 
marknadsavdelningen. 

 

 

Fig. 20-23: 3:s nuvarande folder till Living our brand projektet. 

 

5.2.4  Internutbildning  

Ett företags säljare är ur varumärkessynpunkt en viktig tillgång för ett företag då de utgör en 
högst levande och svårkontrollerad touchpoint som antingen kan höja ett varumärke eller 
sänka det. Om inte säljaren identifierar sig med sitt eget varumärke och stolt representerar det 
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så är all internutbildning om säljteknik till ingen nytta. För att säkerställa att 3:s säljare 
representerar varumärket på ett korrekt sätt i alla situationer behövs en större fokus på 
varumärkeskunskap och varumärkesrepresentation. Den initiala utbildningen av säljarna 
innehåller redan en viss fokus på varumärket men under vidareutbildning och vid event som 
Sales Academy finns det utan tvivel utrymme för att vidareutveckla även denna utbildning. 
Fokus på dessa events brukar i allmänhet ligga på säljteknik och utvärdering, och inte så 
mycket på varumärket. Själva eventen i sig är varumärkesbyggande, då det ofta innebär lekar, 
övningar och workshops men mer fokus bör alltså läggas på varumärket. Detta kan 
exempelvis göras genom gästföreläsare som berättar om varumärken och vikten av att 
representera varumärket på rätt sätt. 

Dåligt beteende sprids från anställd till anställd och de behöver påminnas om att det är lika 
viktigt för 3 att de representerar varumärket på ett korrekt sätt som det är att de, i det här 
fallet, säljer mobiltelefonabonnemang. Bindningstiden på ett abonnemang är 24 månader, en 
djupt rotad uppfattning och åsikt om ett företag, som en säljare kan ge, varar mycket längre. 
Genom fenomen som word of mouth sprids dessa konsumenters åsikter vidare. Det finns 
många ting i samhället som konsumenter har starka åsikter om, och många av dem är inte 
förankrade i egna erfarenheter utan är ett resultat av just word of mouth. Konsumenter är i 
regel inte särskilt källkritiska till var eller vem informationen kommer ifrån, då en mänsklig 
källa anses mer tillförlitlig än exempelvis en TV-reklam. 

 

5.2.5  HR och marknadsavdelningens roll i internal branding på 3  

Som det nämndes i teorin så råder delade meningar i litteraturen om på vilken avdelnings bord 
internal branding hamnar på, och så även på 3. Det spår som valts att tillämpas i denna 
rapport, då den anses vara mest logiskt, är att HR och marknadsavdelningen bör dela ansvaret 
för internal branding på 3. Marknadsavdelningens goda kunskaper inom externt 
varumärkesbyggande och kommunikation borde utnyttjas även till den interna profileringen. 
För att effektivisera och förstärka den interna kommunikationen bör detta alltså användas 
tillsammans med HR:s kunskaper om målgruppen; personalen. På 3 är det som sagt i nuläget 
istället HR som ensam tar hand om det strategiska medan marknadsavdelningens roll för det 
mesta bara är att producera det som HR har kommit fram till. Jag föreslår därför att ett utökat 
samarbete mellan dessa två avdelningar på 3 inleds även om det innebär att personalstyrkan 
på marknadsavdelningen kan behöva utökas för att kunna hantera de nytillkomna 
arbetsuppgifterna. 
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6. Diskussion och slutreflektion  
 

6.1 Allmänt om rapporten 

Undersökningen om corporate branding, och hur 3 skulle kunna implementera det, har varit  en väldigt 

intressant och spännande resa som lämnar en del att  reflektera om.  

Teorin och förslag är generella och bör kunna tillämpas på hela organisationen. 

Som påpekats i rapporten är corporate branding ett brett ämne med många relaterade ämnen 
som snabbt hamnar utanför de traditionella varumärkesrelaterade ämnena. Denna uppsats som 
endast är på 16 hp är inte i närheten av tillräckligt med utrymme för att göra en ordentlig 
djupdykning i ämnet som helhet. Detta har inte heller aldrig varit tanken med rapporten, syftet 
har snarare varit att göra en djupdykning i 3:s interna varumärkesaktiviteter och sätta dem i 
relation till begreppet corporate branding.  

Jag har tidigare varit anställd på 3 som eventförsäljare under tre månader vilket kan ha 
påverkat studien på olika sätt. Om man ser till eventuella fördelar så kan det i många fall varit 
svårt att, utan några förkunskaper om företaget, sätta sig in i många av organisationens 
metoder. Min tidigare anställning på 3 har gett mig fördelen att personligen medverka i vissa 
av de interna event och internutbildningar som 3 erbjuder sina anställda. Man kan även 
diskutera vare sig det även kan vara en nackdel att författaren tidigare varit anställd inom 
företaget då det kan ha medfört att rapporten fått en oavsiktlig fokus på de delar som jag 
besuttit förkunskaper om; exempelvis 3Academy med dess utbildningsförfaranden specifikt 
för säljare. De observationer som gjordes under min tidigare anställning är nio månader 
gamla, och kan möjligen därför inte längre vara tillförlitliga. Vidare kan en viss 
varumärkeslojalitet hos mig själv som uppstod under anställningen också ha haft inverkan på 
resultaten.  

Observationer och förslag till förändring bygger endast på min tolkning av egna och andras 
observationer. Många av de förslag som presenterats grundar jag på dessa observationer eller 
på handledares förslag. Jag har alltså inte gjort kompletterat mina kvalitativa undersökningar 
med kvantitativa för att bekräftar behovet av dem. Jag har förutsatt att dessa människor har 
varit väl insatta i varumärket och varumärkets behov och har därför arbetat utifrån deras 
riktlinjer och förslag. 

Jag är medveten om att rapporten är förutsättande då den ställer sig positiv till corporate 
branding utan diskussion, vilket kan ifrågasättas när så pass nya forskningsområden 
behandlas. Å andra sidan visade litteraturstudien få tendenser till kritiska röster avseende 
corporate branding. Altas (2007) ger dock i sin ”Relevance of internal branding – A second 

thought” ett kritiskt perspektiv på flera corporate branding aktiviteter och är den enda jag 
funnit som gör så. Dessutom visade ändå Altas slutsatser på internal branding som en positiv 
varumärkesbyggande metod och kändes därför inte särskilt relevant att presentera i rapporten. 
Dessutom var det kritiska perspektivet inte förenligt med mina frågeställningar. 

Som även påpekades i metoddelen så innebär mitt val av metod (participating observation ger 
bara tillförlitlig data inom det område som direkt berör den kultur som observationerna har 
gjorts i) en viss begränsning till endast ett företag. Detta var ju även mitt syfte och förenligt 
med mina frågeställningar. 
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6.2 Förslag till fortsatta studier/undersökningar 

En intressant del av arbetet som inte finns, men som jag vill ge som förslag till fortsatta 
studier, skulle vara en implementering av de i rapporten givna förslag till aktiviteter för att på 
något vis kunna utmäta den egentliga effekten av corporate branding på 3. En implementering 
hade gett helt andra möjligheter för utvärdering till skillnad från denna rapports utvärdering 
som endast bygger på de motiveringar till förändring jag ger och hur de förankras med teorin. 
En bredare utvärdering hade kunnat ge intressant diskussionsunderlag till om hur corporate 
branding egentligen fungerar i praktiken i relation till den teoretiska litteraturen vars 
inställning som sagt är övervägande positiv. Det hade varit ett intressant komplement till 
Altas (2007) kritiska granskning vars slutsatser endast byggde på intervjuer.  

En annan fråga som hade varit intressant att undersöka vidare skulle vara om corporate 
branding verkligen är en allmänt tillämpbar teori. Är effekt och implementering verkligen 
densamme vare sig organisationen erbjuder produkter eller tjänster – eller, som i 3:s fall, både 
och. I många tjänsteföretag finns exempelvis redan många corporate branding aktiviteter, 
dock med stort fokus på de anställda med direkt kundkontakt. 

För en ordentlig djupdykning i corporate branding skulle jag rekommendera ett samarbete 
mellan människor med olika ämnesinriktningar (varumärke, HR etc.) för att kunna täcka in 
hela området och reflektera över hur de relaterar till varandra.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Referenser 

Altas, Duygu [2007], Relevance of Internal Branding – A Second Thought, Stockholm School of Economics  
(Department of Marketing and Strategy). 

Bergström, Bo [2004], Effektiv Visuell Kommunikation, Carlsson Bokförlag, 5.uppl. 

Bryman, A. & Bell, E. [2003], Business Research Methods, Oxford University Press. 

DeWalt, K. M (1998). Participant observation. Ingår i Bernard, H. Handbook of methods in cultural 
anthropology. Sidorna: 259-299. AltaMira Press. 

Drake, Susan M & Gulman, Michelle J & Roberts, Sara M [2005], Light Their Fire: Using Internal Marketing 
To Ignite Employee performance and Wow Your Customer, Dearborn Trade Publishing. 

Harris, F. & DeChernatony, L. [2001], “Corporate Branding and Corporate Brand Performance,” European 
Journal of Marketing, Vol.35. 

Hatch, M.J. & Schultz, M [2003], The cycles of corporate branding: The case of the LEGO company, 
California Management Review, Vol.46. 

Ind, N. [2003], Inside out: “How employees build value,” Journal of Brand Management, Vol. 10, Henry 
Stewart Publications. 

Jobber, David & Fahy, John [2006], Foundations of Marketing, McGraw-Hill Education Inc, 2.uppl. 

Keller, Kevin Lane [2008], Strategic brand management, Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 
Pearson Education, Inc. 3.uppl. 

Kotter, John [1992] Corporate Culture and Performance, Free Press. 

Lam, Juliette [2006] ”Interior design plays pivital role in corporate branding” Gale Group. 

Leedy, Paul [2005], Practical Research, Pearson education Inc. 8.uppl. 

Marshall, Catherine & Rossman, Gretchen B. [1998]. Designing Qualitative Research. Thousand Oaks. 

Morgan, Gareth [1997]. Images of Organization, Sage Publications. 

Pitt, L. F. [2006]  “The Penguin's window: Corporate brands from an open-source perspective,” Journal of the 

Academy of Marketing Science, Vol. 34, s. 115–127. 

Roast, Stephen & Silva-Rojas, Nadihezda [2007], Internal Branding – Development of Brand Values and 

Organizational Commitment, Luleå University of Technology. (Department of Business Administration and 
Social Sciences, Division of Industrial marketing and e-commerce). 

Salzer-Mörling, Miriam [1994] ”Identity Across Borders - A Study in the Ikea-world” Linköpings Universitet. 

Schein, Edgar [1993], Organizational Culture and Leadership, Harcourt College Publishers. 

Swystun, Jeff [2007], The Brand Glossary, Interbrand.  

Tarnovskaya, Veronika [2007], The Mechanism of market driving with a corporate brand, Lund Institute of 

Economic Research. 

Urde, M. [2003], “Core value-based Corporate Brand Building,” European Journal of Marketing, Vol. 37. 

Wheeler, Alina [2006], Designing Brand Identity, John Wiley & Sons. 

Zalzer-Mörling [2009] “Inget varumärke utan användare” Prinfo Communication, Våren 2009. 

Salzer-Mörling, Miriam [2009] Seminarie om Storytelling som varumärkesbyggande verktyg, 2009-04-15. 

 

Internet: 

All About Branding [2007], (www), http://www.allaboutbranding.com/index.lasso?article=445, 2009-05-14 

IDG [2009], ”Många IT-företag bland Sveriges bästa arbetsplatser”, (www), 
http://www.idg.se/2.1085/1.222226/manga-it-foretag-bland-sveriges-basta-arbetsplatser, 2009-05-12. 



37 

 

Duct Tape Marketing [2009], “Environmental Branding Plays a Critical Role in a Consisten Brand Image”, 
(www), http://www.ducttapemarketing.com/article/articles/416/1/Environmental-Branding-Plays-a-Critical-

Role-in-a-Consistent-Brand-Image/Page1.html, 2009-05-08. 

Dayton Business Journal  [2002], (www), http://www.bizjournals.com/dayton/stories/2002/10/14/smallb3.html, 

2009-05-05 

Nationalencyklopedin, (www), http://www.ne.se, 2009-05-13 

 

Refererade personer: 

King, Jeff, VD för Barkley Evergreen & Partners Inc. Atlanta. Citerad i Drakes (2005) ”Light their fire”. 

McFarlin, Professor of Management, University of Dayton's School of Business Administration 

Michael Eisner, f.d. chief executive offi cer, The Walt Disney Company. 

Moira Cullen, Design Director, Coca-Cola. 

 

 

Figurförteckning 

Figur 1, s. 5 – Illustration över varumärke med touchpoints. 

Figur 2, s.8 – Illustration över sammanställning av varumärkesbyggande aktiviteter.  

Figur 3, s.10 – Illustration över hur internal marketing kan bidra till framgång på dagens marknad. 

Figur 4, s.12 – Illustration av identifierade fördelar med environmental branding, externt och internt. 

Figur 5, s.18 – Illustration över arbets faser och tillämpad metod. 

Figur 6, s.21 – Foto av bordsalmanacka. 

Figur 7-10, s.22 – Foton av ”Vår Kultur” folder.  

Figur 11, s.25 – Foto av 3:s huvudkontors exteriör. 

Figur 12, s.26 – Foto av mobilmuseum i entré. 

Figur 13, s.26 – Foto av 3Mediacenter. 

Figur 14, s.27 – Foto av scenen i entré. 

Figur 15, s.27 – Foto av inredningsdekoration. 

Figur 16, s.28 – Jämförande illustration mellan illustrationsmanér. 

Figur 17, s.29 – Foto av väggdekorationer. 

Figur 18, s.31 – Foto av ”Why it’s good to be 3” affisch. 

Figur 19, s.31 – Foto av affisch med värdeord och ledning. 

Figur 20-23, s.32 – Foton av ”Living our brand” folder. 
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Bilaga 1 – Begreppslista 

Billboards – stora plakat som används för tryckt reklam. 

Bindningstid – den tid en konsument är bunden till en viss mobiloperatör, följer med 
mobilabonnemang. 

Brand – engelska ordet för svenskans ”varumärke”.  

Brandbook – en skrift som många organisationer tar fram internt för att presentera värdeord, 
vision, mission och affärsidé samt grafiska riktlinjer för varumärket. 

Branding – engelskt verb för att bygga/skapa varumärken. 

Communities – internetsidor där besökarna kan bli medlemmar och kommunicera med andra 
medlemmar.  

Environmental branding – aktivitet där fysiska miljöer och omgivningar 
utvecklas/förbättras i syfte att förbättra ett varumärke. 

Eventsäljkanal – En transportabel säljavdelning som arbetar mobilt i hela landet. 

Facebook – Ett populärt community på internt. Se communities. 

HR – populär förkortning på Human Resources som är det engelska ordet för 
personalavdelning. Behandlar alla frågor som berör personalen inom ett företag. 

HP – högskolepoäng, 30 högskolepoäng motsvarar en termins heltidsstudier. 

Interior branding – en underaktivitet till environmental branding med fokus på interiörer. 

Kulturantropologi – läran om människans natur som gruppvarelse. 

Marknadsavdelning – den avdelning på ett företag som ansvarar för marknadsföringen. 

Participant observation – på svenska: deltagande observation. En undersökningsmetod där 
den undersökande själv beblandar sig med den grupp som ska undersökas. 

Product brand – varumärke som fokuserar på sina produkter i sin marknadsföring. 

Service brand – varumärke som fokuserar på sina tjänster i sin marknadsföring. 

Storytelling – historieberättande. 

Varumärkeslojalitet – när en konsument är lojal mot ett varumärke, dvs. väljer det vid varje 
köptillfälle. 

Varumärkeslöfte – det löfte som ett varumärke kommunicerar externt till konsumenter. Det 
kan handla om kvalitet, pris, ursprung etc. 

Word of mouth – svenskans ryktesspridning.  

Youtube – ett populärt videocommunity på internet. Se communities. 
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Bilaga 2 – Om telekombolaget 3 

För att sätta rapporten i ett sammanhang för läsaren kan det vara intressant att ha en lite 
djupare kunskap om det företag som åsyftas.  

3 har två starka ägare; dels Hong Kong baserade företaget Hutchison Whampoa Limited som 
äger 3 till 60 % och Investor som äger 3 till 40 %. Internationellt sett är 3 världens största 3G-
operatör med totalt 19 miljoner kunder och är verksamma i Sverige, Danmark, Storbritannien, 
Hong Kong, Indonesien, Macau, Irland, Italien, Australien och Österrike. I Sverige finns det 
1200 medarbetare på 3. 

Hutchison Whampoa Limited är ett multinationellt, visionärt telekombolag som är 
världsledande inom 3G. Förutom verksamheter i telekombranschen är de även världsledande 
inom hamnar och återförsäljningskedjor för hälsa och skönhet. Hutchison är verksamma i 57 
länder och har över 230 000 medarbetare.  

Investor, som är norra Europas största börsnoterade investmentbolag, är känt för investeringar 
i företag med god värdepotential och att göra dem ledande inom sina respektive branscher. 
Förutom i 3 har de strategiska investeringar i 130 bolag så som ABB, AstraZeneca, Atlas 
Copco, Electrolux, Ericsson och SEB. 

 

3Sverige 

3Sverige grundades redan 2000 men det dröjde ända till maj 2003 innan en svensk lansering 
kunde ske. Idag har företaget över 1 200 000 kunder (tillsammans med 3Danmark) och har en 
marknadsandel på 40 % av 3G-marknaden. 3G är företagets specialitet och de var först i 
Sverige med lanseringen utav det. 3 hade en skakig start med många barnsjukdomar som 
följde med den nya teknologin, täckningen var dålig, mobiltelefonmodellerna gick inte hem 
hos konsumenterna, företaget hade ingen egen position på marknaden och marknadsföringen 
var ojämn vad gällande budskap och form. Till en följd av detta har 3 under flera år fått jobba 
hårt för att reparera de skador varumärket ådrog sig under sina första år.  

Internt har flera interna kampanjer och varumärkesbyggande aktiviteter genomförts på 3. 
Utöver vision, position, mission och affärsidé, har fyra värdeord tagits fram som förmedlas till 
de anställda. 

Engagerad: ”Som 3a ska man alltid sikta efter att vara 1a. Vi brinner för det vi arbetar med 

och därför ger vi också det lilla extra. Du betyder mycket för företaget 3 och vår 

gemensamma framgång. Det är därför avgörande att du känner dig delaktig i vår väg 

framåt.” 

Professionell: ”Vi på 3 är proffs ut i fingerspetsarna på det vi gör. Vi är alla anställda som 
specialister – vi är var och en bäst på det vi gör. Ingen är bäst på allt, men därför är vi 

många som kan komplettera varandra”. 

Fart med Kvalitet: ”På 3 går det undan. Vi är allergiska mot byråkrati och långsamma 

beslut. Det innebär dock inte att vi accepterar lägre kvalitet i våra tjänster och vår service. Vi 

arbetar snabbt, men vi kompromissar inte med vårt varumärke.” 

Enkel: ”Vi arbetar i en värld som är tekniskt avancerad. Just därför är ordet ’enkel’ så viktigt 

i vårt ordförråd. Vi ska alltid sträva efter att våra lösningar översätts till enkla kundfördelar, 

som är lätta att förstå. Vi är alltid enkla att komma i kontakt med, och vi är alltid enkla att 

komma överens med. Och det gäller all vår kommunikation – både med oss själva och med 
våra kunder.” 
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Vision: ”Förstahandsvalet för ett bättre och mer mobilt liv.” 

Position: ”Sveriges enda specialist på 3G och mobilt bredband.”  

Mission: ”Vi ska få fler att använda andra mobila tjänster än bara tal och SMS.” 

Affärsidé: ”Genom att erbjuda spännande, nyttiga och enkla tjänster i vårt unika mobila 

bredbandsnät, kommer vi att bli lönsamma och få en ökad tillväxt”. 
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We’ve put together this guide to help you get under the  
skin of 3’s brand.  

Our brand helps us create a bond with customers, and  
anyone who comes into contact with 3. The first part of  
our guide explains what the 3 brand is all about, what  
we believe in and what we stand for. 

To get the most from the our brand, our identity needs to be 
consistent. That’s where the second part of this guide comes 
in. We’ve given you a ‘kit of parts’ to help you put together 
communications, in the 3 way. (But you’ll still need to add  
your talent and imagination).

So flick through the guide to get a feel for how we do things  
around here. Then keep this book handy and use it whenever  
you need to create anything for 3. 
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 What’s inside?
This page is more than just a table of contents.  

It’s also a checklist of things to think about before 

and after you work on the 3 brand. 

You won’t need to tick every box every time,  

but the more you do, the more on-brand your 

work will be. 

6  Better everything

8  What do we do?

9  How do we do it?

10 3 Life-loving change maker

Logo

13  How to make it happen

15  One logo, many colours

16 What not to do

17  Keep clear, size matters

18 Make the logo sing for its supper

19 Cropping the logo

20 Line version

21 Solid version

22 Make it relevant

Typography

24  Verona sings the headline

25 Modena tells the story

26 Clustering type

Colour and imagery

30 White on black, black on white 

32 Colour

34 The Lightwave

36 Meet the Magic 

38 Choosing the right logo colour

40 Design principles

42 Get creative with clustering

Business

48 Our Business logo

49 Keep clear

50 Imagery and colour

51 Typography

Retail

52 Ireland

53 UK

54 Italy

55 Indonesia

56 Austria

57 Hong Kong
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Our brand has made 3 a household name.  
But we’re always looking for ways to make  
our brand stronger, to stand out more, to be 
more relevant to customers. As people’s lives 
change, our brand changes too. In short,  
think of our brand as a work in progress.

3 is active in many countries around the 

world, so our brand gives us a common 

understanding of what we’re all about. 

For us the 3 brand is a powerful resource 

that helps us win customers and continue 

on our remarkable journey. It’s a tool, so 

let’s put it to work.

Marketing.

Brand.

Communications.

2
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Forget the idea of a separate mobile phone 

network, internet service, media player or 

broadcaster – 3 is all those things. 3 brings 

together information, entertainment and 

communication in one package.

As new ideas come along, our brand does 

them first. It’s exciting stuff, so much so that 

the 3 brand has helped us to create and  

lead a new category that didn’t even exist  

a few years ago. 

Our brand is rooted in the real world –  

it’s about how things are, not how they 

should be. That means we provide practical 

solutions to problems our customers face 

everyday. The more real and relevant we 

are, the more 3 will appeal to people.  

After all, in the end people choose the 

winners and losers in any market. 

To be successful we need to 

 Do what people want – in other words fulfil 

their needs, even needs they don’t know 

they have yet. 

 Do what we say we’ll do – it’s essential  

we’re 100% reliable in everything we do. 

That also means we never make promises 

we can’t keep.

 Do what no one else can do – that means 

being clearly better than our competitors  

so that customers actively seek us out. 

Information. Entertainment.

5

Communication.

4
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7

The 3 brand is based on an important  
insight – that an optimistic vision of the 

future isn’t enough for customers.  

What matters more to them, is that  

we make things better now. 

That’s why we say our brand is “for who  

you are in the world as you find it”, not  

“for who you should be in the world as  

it ought to be.”

It’s about constantly staying one  

step ahead. We call this approach  

“better everything.” 

There are three parts to this: 

First  We always match and exceed the 

experience customer get in the rest of the 

market. If something isn’t better, it’s not 3.

Second  We need to create new and 

better experiences for customers. Every day, 

all of the time.

Finally  We bring together everything we 

do into one strong package that sets the 

new standard. Not once, but every day.

“Better everything” means taking the 

natural next step at every opportunity to 

improve what we do. The simple way to 

check this is to ask yourself, “can I do this 

better today than I did yesterday?” Just 

make sure you always answer “yes.” 

everything.

6

Better 
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With spirit – the 3 Spirit, to be precise. This  
spirit is made up of five ingredients. Like 

any recipe if you leave something out, the 

final dish won’t be quite so good, so always 

use them together. 

Simple 

Making things easy to understand and  

easy to use for customers and for ourselves. 

There’s no excuse for making things harder 

than they need to be.

Creative 

Finding new and better ways to solve  

old problems is what sets us apart.  

We’re always looking for unexpected  

ways to reach our customers and help  

them. We want people to ask, “Why didn’t 

anyone think of that before?” 

Brave 

We’re bold and willing to take a risk.  

That’s because we’ve got conviction and we 

exude inner confidence. Being prepared 

to stand out by standing up for what we 

believe in is a mark of bravery. 

Exuberant 

We approach everything positively.  

But not just any old positive - our kind 

of positive. That means bringing energy, 

enthusiasm and vitality to everything  

we do. Our attitude is “come on, what  

are you waiting for?” 

Gorgeous 

Everything we make should be desirable. 

That means taking the trouble to make 

everything irresistible. When people look at 

3, they should think, “I want some of that.”

Simple.
Brave.

Exuberant.
Creative.

Gorgeous.
How do we do it?

We’re here for one simple reason – to 

give customers what they want. If we do 

that well, we’ll succeed. Some things are 

obvious, others are less so, but they all 

touch our customers’ lives in a way that 

really matters to them.

Another way of describing this is that we 

always question the established way of 

doing things. We find ways to get over the 

limitations of old technology, or we expose 

the bad practices and poor values peddled  

by some of our competitors. 

In fact everything we do builds on this 

idea of helping people today. Not at some 

abstract point in the future, but right now. 

Not in the world as it should be, but in  

the real world. That means being reliable, 

100% relevant and technically able to give 

our customers exactly what they need, 

exactly when they need it.

What do we do? 

8

Immediate. Relevant.

Liberating.

Fulfilling.  



1

OK, let’s summarise. Think of our brand 

as someone who loves life and is always 

looking for ways to change for the better. 

We don’t accept the status quo, instead 

we’re always on the lookout for a new and 

better way of doing things. As a life-loving 

change maker we do things that our 

competitors won’t dare (or wouldn’t think 

of in the first place). They say, “you can’t do 

that.” We say, “we just did.” 
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3 Life-loving  
                change maker.

Simple.
Creative.

Brave.
Exuberant.
Gorgeous.

We do the
right thing.

 Listen.
Understand.

Innovate.

Liberating. Fulfilling.
Relevant. Immediate.
Delivering promises.
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So far we’ve talked about the ideas behind 

our brand. The question is, how can we bring 

them to life? How exactly should we use 

our logo? What about type? What’s the story 

behind 3’s colour palette? This next section 

shows the main elements of our brand 

in action and explains the rules behind 

their use. We can’t possibly answer every 

question about our brand in this short  

guide. So to find out more we suggest  

you go to Brand Central at  

http://brandcentral.three.com

happen.
How to make it
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One logo, many colours.
Our logo’s flexible, but that doesn’t mean a free 

for all. That’s why we’ve come up with some 

guidelines to help you use the 3 logo correctly. 

Read, digest and put it to work.



Keep clear.

Our logo needs room to breathe, so  

make sure no type or graphic elements  

get too close. Here’s how to calculate  

the exclusion zone.

0.25x x 0.25x

0.25x

0.25x

General use Newsprint Screen

8 mm 10 mm 50 pixel

What not to do. 

Always reproduce our logo from the original 

artwork. Never attempt to redraw the logo 

no matter how nifty you think you are. In 

fact don’t mess with it in any way. 

Don’t remove the 

inner flame. 

Don’t add extra 

elements.

Don’t adjust the 

line weights.

Don’t remove 

any elements.

Don’t redraw 

the logo.

Don’t put the logo 

inside a shape.

Don’t adjust 

the logo.

Don’t skew 

the logo.

Don’t stretch the 

logo vertically.

Don’t stretch the 

logo horizontally.

Don’t use poor 

contrast or weak 

colours.

Don’t put the logo 

over complex 

backgrounds where 

contrast is poor.
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Size matters.

There are different minimum sizes for  

each logo style.

The line version reproduces well at small 

dimensions. The solid version loses definition 

if you shrink it too much. 

There’s no maximum size, though. Make it  

as big as you want.



One-sided crops

Two-sided crops

Three-sided crops

Don’t crop the logo on the left or if used small

Make the logo sing 
for its supper.

You don’t always have to position the logo 

bottom right or keep it small - in fact we’d 

rather you didn’t. 

Try making the logo a key part of your 

design. Play with the size and position –  

they’re both up for grabs. For an even 

bolder composition try cropping the logo.
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Cropping the logo.

Feel free to experiment with cropping the 

logo as far as the dotted line shown below.  

The thing to remember is that the dotted 

line should always just touch the internal 

flame of the logo. 

n  Never crop past the spikes on the logo.  

n  Never crop the left side of the logo. 

n  Only crop large logos. 

Cropping line
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Line version.

Use the line version of the logo when you 

need to reproduce it at a particularly small 

size, for example on handsets or pens. The 

line version is also ideal for silk screening or 

heat transfers. You can choose any colour 

and use any background as long as the logo 

is nice and clear. 

 

 

 

 

Solid version. 

Use the solid version of our logo in 

situations where you need more impact 

or better legibility, for example on a 

photographic image or reversed out in 

white. This version is particularly useful  

for signage. 

Top:  An example of the solid version of the logo printed in white. 

Above:   An example showing the solid version of the logo printed in black. 

General use

4 mm

Newsprint

8 mm

Above:  Line version of logo printed in silver on the handset. 

Bottom right:  Line version of logo in green. 



Our logo is really versatile; it can take on  
almost any personality. But only do this  
when it’s relevant. 

Relevance is the acid test of whether to use 

a special version of our logo. If a special 

version contributes something positive then 

go ahead, if the connection isn’t crystal 

clear then don’t. Don’t use a special version 

as a sign off; always use it as part of the 

communication itself.  

The rules

WHAM, Hutchison Whampoa’s international 

brand team, has created different versions 

of the logo for different jobs. Needless 

to say you should only use logos created 

by WHAM. If you need a new version of a 

special logo, then ask WHAM and they’ll 

create it for you. 

You probably won’t need to use any  

other version of our logo if you’re using  

a special logo. 

Use a special logo if – and only if – it’s 

central to the communication. Never use  

it as a corporate sign off.

Make it relevant.
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We use two distinct typefaces. The main  

and most recognisable is Verona – use  

this for headlines, sub-headings, introductory 

paragraphs and key messages. When using 

Verona don’t alter the letter spacing and 

never use it in bold or caps. It works best 

when it’s set big to make a real statement. 

We normally use our Verona typeface in 

black or white for headlines or headings. 

Colour is OK if we’re using Verona as a  

sub-heading or in an introductory 

paragraph. Always add a full stop to a 

Verona heading. 
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Modena tells the story.
Modena Condensed is our other typeface. 

It’s ideal for body copy. We usually set 

Modena Condensed in black or reversed  

out in white if it’s placed on a colour.  

If you’re using Microsoft applications such  

as Word or PowerPoint don’t use the bold  

or italic function – instead choose the  

correct font weight. 

n   Modena Condensed Bold for  

sub-headings. 

n  Modena Condensed Light for body text. 

n   Modena Condensed Regular is a  

great substitute for Light at very small 

sizes or for low resolution printing such 

as newsprint. 

n   Modena Condensed Medium is ideal for 

small reversed text. 

Verona
sings the headline.
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Finer points.

Letterspacing lowercase type is often 

ugly and hard to read. 

Avoid using all caps in either Modena or 

Verona as this looks equally unsightly. 

The word ‘free’ will inevitably appear 

sooner or later. Instead of highlighting  

it, try simply making it larger in upper 

and lower case. 

Avoid too much kerning – you don’t want 

your letters to touch or look cramped. 

How to do it right.

Grouping words into clusters helps to make 

headings look active and alive. In fact 

clustering type in this way is a recognisable 

part of our brand, so don’t be afraid to 

have some fun playing with the words in 

different sizes and positions. 

Clusterering works best when you: 

Keep the headline short and simple 

Too many words make clustered type hard 

to read. Also make sure your layout reads 

well from left to right. 

Make one key word large  

Then fit smaller words above or below 

it. Chose a word that reflects the most 

important part of the message.

Play with the words 

Write out your heading, see which 

letters have ‘ups’ (ascenders) or ‘downs’ 

(descenders) and use this as a guide to 

kickstart your clustering.

Think about formats  

For example, a 48-sheet poster might  

need a straightforward approach to  

make it as legible as possible, whereas  

in-store brochures are an opportunity  

to be more playful. 

type.
Clustering

Position words in the spaces left naturally 

by the ‘ups’ (ascenders). 

Position words in the spaces left naturally 

by the ‘downs’ (descenders). 

Make one word far larger so other smaller 

words can cluster above or below it. 

Short words and sentences work best. Avoid using too many words and too 

many different sizes. 

Play with words in different sizes  

and positions.

Snuggle
up.

words.
Tuck in

bigger.
Important words

short.
Keep it

Play
with words.

Long headlines
become

complicated
and hard to read.

A v o i d  l e t t e r s p a c i n g .

Not to tight please.

FREE.

AVOID USING ALL CAPS.



3 is a colourful, vibrant brand, so feel free  

to choose any colour you like so as long as  

it’s energetic and relevant. 

Having said that, make sure you use colour 

carefully – our brand may be colourful but 

that isn’t an invitation to abandon good 

taste. As always, less is more.

The best way is to choose a strong key 

colour for a particular campaign or 

application, and then create variety  

using secondary colours from that area  

of the spectrum. 

Single-minded colour.

Black on White.
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White has always been an important part 

of our identity. In 2004 we refreshed our 

brand and introduced black (as well as the 

occasional full bleed colour) as an equal 

partner to white for use as a backdrop. 

White on Black.

30



PANTONE® standards are shown in the current edition of 

the Pantone Colour Formula Guide. The colours shown on 

this page and throughout the guidelines have not been 

evaluated by Pantone, Inc. for accuracy and may not match 

Pantone Colour Standards.

Colour.
There will always be situations where no 

particular colour dominates your design.  

On these occasions, try using a colour from 

the 3 palette. To make your life easier we’ve 

arranged this as six complementary pairs. 

Please don’t create any others.
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3 Cyan
Matches 

Pantone ® 

Process Cyan

c 100 

m 0 

y 0 

k 0

#00ADEF

3 Green
Matches 

Pantone ® 

356

c 100 

m 0 

y 100 

k 0

#00A650

3 Lime
Matches 

Pantone ® 

390

c 35 

m 0 

y 100 

k 0

#BFD730

3 Orange
Matches 

Pantone ® 

130 

c 0 

m 35 

y 100 

k 0

#FDB913

3 Red
Matches 

Pantone ® 

1795

c 0 

m 100 

y 100 

k 0

#ED1C24

3 Magenta
Matches 

Pantone ® 

Process Magenta

c 0 

m 100 

y 0 

k 0

#EC008C

3 Violet
Matches 

Pantone ® 

Violet

c 80 

m 100 

y 0 

k 0

#5C2D91

3 Violet
Matches 

Pantone ® 

268

c 80 

m 100 

y 0 

k 0

#5C2D91

3 Violet
Matches 

Pantone ® 

268

c 80 

m 100 

y 0 

k 0

#5C2D91

3 Cyan
Matches 

Pantone ® 

Process Cyan

c 100 

m 0 

y 0 

k 0

#00ADEF

3 Green
Matches 

Pantone ® 

356

c 100 

m 0 

y 100 

k 0

#00A650

3 Red
Matches 

Pantone ® 

1795

c 0 

m 100 

y 100 

k 0

#ED1C24
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Using the Lightwave.

The Lightwaves give instant depth and energy 

to an image, so they’re ideal as backgrounds  

to photographs of people or products.  

People

Original Cropped

You can use the Lightwaves as frames or 

borders to suggest connectivity. Feel free  

to rotate, crop or mask the Lightwave to  

suit your needs. 

Product

The Lightwave.
We’ve created a bank of Lightwave images  

as a way to add depth and life to our designs.  

They all have pre-approved crops and colour 

applications. For 3 Business applications  

always use Lightwaves that appear on a  

black background. 
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Using the Magic.

First find the hero word in your headline. 

Only use the Magic on this key word, and 

make sure the Magic rises out of the word’s 

reflection (which should only be coloured 

with approved 3 colour gradients). 

Print the key word in black or as white 

out of a colour. It’s fine to cluster other 

words around the hero using the clustering 

guidelines we’ve included above. 

Message driven

Price driven Product driven

Here, we’ve explained how the Magic and 

the Lightwave can make our brand feel 

richer, more expansive and more vibrant. 

But we’ve only scratched the surface.  

To shine more light (and to sprinkle some 

magic) on how and when to use them,  

read our Light and Magic guidelines.

Meet the Magic.
We came up with the Magic (that’s our 

sprinkling of stars in case you hadn’t  

guessed) to give more colour and emphasis 

to key messages. The important thing to 

remember is that a little magic goes a long  

way, so please don’t overdo it. Instead, think  

of the Magic as a highlight that introduces  

a little bit of energy or spark. 
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focus
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focus

Choosing the right 
logo colour. 

Choose one of the six new colour gradated 

logos to match your design.
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Design principles.
There are six things to think about every time  

you design in a 3 way. Use them well and  

you won’t go wrong.

Use the Lightwave.

We created the Lightwave to add depth and 

life to our designs and to make our colours 

come alive. 

Be witty.

The headline for this ad works because it 

was designed for use in a lift. A touch of  

wit is always welcome. 

Add some magic.

A sprinkle of the Magic enhances how a 

handset looks. It makes it richer and adds 

colour to the 3 brand. 

Make it relevant.

We don’t have a 3 image bank, so there’s 

plenty of scope for creativity provided  

that your choice is right for 3.

Keep it simple.

Say what you need to say – both visually 

and verbally – then stop. Clear, confident 

communication beats clutter every time.

Focus colour.

We don’t have a single brand colour, 

although it’s a good idea to choose images 

where one colour dominates and then 

match the logo to that.
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Get creative with 
clustering.  

Clustering type in headings has become 

a recognisable part of our brand. Don’t 

be afraid to experiment with different 

compositions. 
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Top: This example shows a piece of POS using the Magic.

Middle: This piece of POS uses the Lightwave.

Right: This POS is a part of a Playboy campaign using the Magic.
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Business.

The 3 Global Business Guidelines  

is available to download from  

http://brandcentral.three.com

3 Global Business Guidelines Imagery3 Global Business Guidelines <<

3 Global Business

If you have any questions please contact WHAM for advice and we will 

work with you to get the best possible solution that helps build the brand

and delivers what you need locally. 

As the 3 brand has developed, various countries
have responded to the needs of SME’s in differing,
sometimes contradictory ways. These guidelines
are a response to these various approaches and
are intended to create a definitive global language
for 3 business... please follow carefully.

guidelines.
The Logo Colour Typography Panels The Lightwaves

Feb 2008

>>

The 3 Business brand is clearly related to  

our consumer brand. But don’t be fooled  

– getting our business communications  

right means understanding the subtle but 

important differences between the two 

strands of our brand. The best way  

to do this is by immersing yourself in the  

3 Global Business Guidelines. They’ll tell you 

everything you need to know about our 

logo, colour palette, type and layouts for  

a business audience.
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0.2x

0.2x

x0.2x 0.2x

Stacked version

Horizontal version Minimum size 

 

8mm width for general use

Minimum sizes 

 

8mm width for general use 

 

13mm for newsprint 

 

50 pixel for on-screen

Our business logo. 
We have two versions of the ‘3 for Business’  

logo. Aim to use the stacked version wherever  

possible. Only use the horizontal version on  

occassions where the stacked version isn’t  

suitable, for example on a banner ad. 

Keep clear.

Don’t let any type or graphics stray into  

the exclusion zone around our logo.  

Also, use the exclusion zone to calculate  

the minimum distance from the edge  

of a page. 

Solid Version.

Use a solid version of the mark if a gradient 

version isn’t suitable. 

x

x
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Examples of compositions across a variety of formats using the square panel

Imagery and colour.

Keep the 3 Business design simple and 

personal. The page can have imagery  

that is full bleed, cut out, or it can just 

use typography.

We usually use a black background for 

3 Business. Naturally we don’t want our 

business palette to become too plain  

so feel free to use colour as an accent.  

But follow the same principles as consumer 

communications and don’t overdo it, or it’ll 

lose it’s impact.

The square panel.

All printed business communications have 

a panel area, either to the right, left, top 

or bottom of the composition. This usually 

holds body copy. The space outside the 

panel always creates a square which holds 

the main elements of the design.

Typography.

A) Primary headlines 

Use Verona for your main headlines.  

Only ever use Verona in black or white –  

our headlines never appear in accent 

colours. Avoid using all caps in either 

Modena or Verona. 

 

B) Introductory paragraphs 

Use Verona with an accent colour. 

C) Typical layouts  

Examples using Verona and Modena. 

Typography: Verona headlines 
in black or  white only.

Only secondary text carries the accent colour 
(even if there are three or more levels of copy).

A)

B)

 

Primary 
headline.
Secondary message in accent colour.

Sub-headings in Modena Condensed Medium.

Body copy in Modena Condensed Light with a 75% smaller x-height  

than the sub-heading. Ranged left as shown. Try to use only these  

two type styles for all the information that needs to be shown.

 

Primary 
headline.

Sub-headings in Modena Condensed Medium.

Body copy in Modena Condensed Light with a 75% smaller x-height  

than the sub-heading. Ranged left as shown. Try to use only these  

two type styles for all the information that needs to be shown.

Get more for your business. 
50% extra voice minutes offer available to new approved

business customers registering on the Business 600 or

Business 900 price plans for a limited period. This applies

for as long as you remain on the promoted price plan.

Minimum term contract and terms apply.

Call 08707 330 337 to find out more

(business customers only).

Your call.
50% more minutes
every month.
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UK

Retail.
We’ve put together a few examples to show 

the diversity of our retail environments from 

around the world. Working through the entire 

colour spectrum these illustrate how we 

bring the Lightwave and Magic to life. 

Ireland
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IndonesiaItaly

Retail.



Values Values

Austria
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Hong Kong

Retail.



Enjoy.
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Copyright Notice and Disclaimer

All rights reserved. This publication is copyright protected and no part of this publication 
may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any 
means, mechanical, electronic, photocopying, recording or otherwise to persons outside 
the HWL group, without the prior written permission of Hutchison Whampoa Limited.  
In consideration of this publication being made available to you, you undertake to 
comply with these use restrictions.

Any person who infringes any intellectual property rights that subsist in this publication 
may be liable to criminal prosecution and civil actions.

The contents of this publication are intended to provide general information on the 3 
brand. Hutchison Whampoa Limited and its shareholders directors, employees, agents, 
subsidiaries and affiliates shall have no liability whatsoever to the readers or any third 
party for any issue relating to the said contents.

3 is a brand of Hutchison Whampoa Limited.

                    March 2008.
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