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Problem: Problematiken i strategiska samarbeten avseende  
 varumärkesutvidgning ligger i att skapa en gemensam grund  
 för användandet av varumärket, för att undvika  
 varumärkesförsvagning. Det är svårt att förutsäga hur den  
 andre parten kommer att agera och använda varumärket,  
 vilket innebär en risk. 
 
Syfte: Syftet med vår undersökning är att studera hur  
 kommunikation , avseende relationen samt varumärket, tar  
 sig uttryck i ett strategiskt samarbete som bygger på  
 varumärkesutvidgning.  
 
Metod: Vi har utfört en kvalitativ studie med intervjuer från ett  
 företag som äger ett varumärke samt tre företag som använder  
 sig av varumärket. Det teoretiska underlaget är baserat på  
 strategiskt samarbete, kommunikation, varumärke samt  
 meningsskapande vilket används för att analysera insamlad  
 empiri och belysa syftet med uppsatsen. 
 
Resultat: Genom att kombinera formell och informell kommunikation  
 kan ett företag föra över sitt varumärke till ett annat företag,  
 men för att förankra detsamma krävs även att hänsyn tas till  
 kontexten, i vilken mottagaren verkar. Genom samma  
 kombination byggs en relation som baseras på förtroende, vilket  
 kan underlättas genom gemensamma erfarenheter samt val av  
 ett visst språkbruk. Det strategiska samarbetet regleras och  
 kontrolleras genom en kombination av förtroende och kontrakt,  
 där ett högt förtroende kan medföra ett mindre behov av  
 kontrakt. 
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1. I begynnelsen… 

Kunder blir mer och mer medvetna konsumenter och har genom dagens teknologi lättare att 

ta till sig information och kunskap om vad de köper. På grund av detta utvecklas krav på ökad 

valfrihet och individualiserade erbjudanden (se t.ex. Bengtsson et al 1998). Att företag 

specialiserar och profilerar sig blir därmed en naturlig utvecklingsprocess. Ett sätt att göra det 

är att utnyttja och utveckla en av de viktigaste tillgångarna företag av idag har, nämligen 

varumärket. Genom varumärkesutvidgning kan företagen använda ett välkänt varumärke för 

att lansera en ny produkt och på så sätt positionera sig ytterligare på marknaden. Detta kan 

ske med interna medel men även genom samarbete, så kallade strategiska allianser, för att på 

så sätt kunna fokusera på sin kärnverksamhet men samtidigt vara aktiv och synlig på andra 

delar av marknaden. Samarbeten med andra organisationer är med andra ord en allt vanligare 

väg att gå för att skaffa sig konkurrensfördelar och att uppnå mål (se t.ex. Bengtsson 1998, 

Das & Teng 2001 samt Planander 2002). Samtidigt som det kan vara en stark 

konkurrensfördel att ingå i en strategisk allians är det relativt få av dessa som faktiskt blir 

framgångsrika (Das & Teng 2001:450).  

 

Problematiken i strategiska samarbeten ligger i att skapa en gemensam uppfattning om målen 

med samarbetet för att alla inblandade parter ska kunna dra nytta av varandra och uppnå 

synergieffekter (se t.ex. Rindfleisch 2000). Det finns en risk med att ingå i en allians gällande 

varumärkesutvidgning, med en ägare av varumärket samt ett företag som använder det, då det 

är svårt att förutsäga hur den andre parten kommer att agera. I en 

varumärkesutvidgningsallians ligger utmaningen och problematiken för ägarföretaget i att 

kommunicera varumärket samt styra användarens uppfattning om det för att på så sätt 

säkerställa att varumärket når fram till slutkunden på avsett vis. Att, från ägaren av 

varumärkets sida, släppa på kontrollen över sitt varumärke till användaren av detsamma, kan 

skapa ytterligare osäkerhet då det är viktigt att företagen i varumärkesutvidgningen har en 

samstämmig image och representerar liknande värden (jfr Bhat & Srinivas 2001 samt Keller 

& Sanjay 2003). Vår studie tar sin utgångspunkt i denna problematik kring en strategisk 

allians avseende varumärke. Citaten nedan, från våra fallföretag sängproducenten DUX och 

Hotel Duxiana, illustrerar två olika utgångspunkter med samarbetet. I detta fall handlar det 

om en allians där en sängproducent utvidgar sitt varumärke genom samarbete med hotell för 

att nå ut till en bredare marknad. Företagens mål med samarbetet är att dra nytta av ett starkt 
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varumärke samtidigt som deras utgångspunkter skiljer sig åt vilket utgör grunden till den 

problematik vi kommer att undersöka. Huvudföretaget DUX förklarar tanken med att de 

valde att ingå i en strategisk allians:  
”…tanken föddes ju hos oss att vi kan lägga fram precis hur vi vill att DUX 

ska upplevas…  enligt vår vision och vårt tankesätt. Sen var en stor del att vi 

kunde sätta namnet på det [andra företaget]. DUX som namn är ju väldigt 

etablerat worldwide idag och sen att ytterligare kunna ha hotell /…/ vi såg 

väldiga synergieffekter med det /…/ Sängarna var såklart den stora grejen, och 

så namnet på dörren. Det var så det började /…/ vi såg det som ytterligare en 

kanal att nå ut till kunderna.” (IP A) 

En av användarna av varumärket, Hotel Duxiana, beskriver de inledande tankarna kring 

samarbetet:  
”Vi skulle ändå bygga om hotellet och de hade ett färdigt varumärke, så 

istället för att bygga ett eget varumärke så har man ett befintligt och använder 

deras idéer. Det fanns ju andra idéer som Hotell Movitz eller Hotell 

Andersson med inredning i 1700-talsstil eller modern stil, … men DUX hade 

ju ett varumärke som var etablerat.” (IP 2) 

Hur kan då varumärkesägaren arbeta för att varumärket ska läggas fram precis som de vill att 

det ska upplevas när det är fristående företag med egna agendor som de samarbetar med? För 

att skapa en samstämmighet och styra den andre i den riktning som är önskvärd kan 

kommunikation användas som ett verktyg. Emellertid är just kommunikation ett av de 

problemområden som har identifierats inom strategiska samarbeten eftersom parterna ofta har 

svårt att kommunicera med varandra på grund av exempelvis olika bakgrunder och 

företagskulturer (se Lyles, M. 1987 i: Bengtsson et al 1998). Hur arbetar då företag för att 

överföra ett varumärke till ett annat och samtidigt hantera de risker som detta innebär? 

1.1 Syfte 

Vår utgångspunkt för den här uppsatsen ligger i den växande trenden att arbeta i strategiska 

allianser och med varumärkesutvidgning. Dessa samarbeten skapar utmaningar i att 

kommunicera med och att bygga en gemensam grund för varandra som samarbetspartners. 

Syftet med vår undersökning är därför att studera hur kommunikation, avseende relationen 

samt varumärket, tar sig uttryck i ett strategiskt samarbete som bygger på 

varumärkesutvidgning.  
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1.2 Frågeställningar 

För att besvara syftet använder vi oss av följande frågeställningar: 

• Hur kommuniceras ett varumärke från en organisation till en annan? 

• Hur skapas samhörighet i ett strategiskt samarbete? 

• Hur kontrolleras ett strategiskt samarbete gällande varumärke?   

1.3 Disposition  

Efter inledande kapitel ett, där uppsatsens utgångspunkt med syfte och frågeställning 

presenteras, tar uppsatsens metodkapitel vid. Här förklaras vårt förhållnings- och 

tillvägagångssätt i undersökningen, dessutom introduceras fallföretagen och en reflektion 

över källor samt arbetsprocessen sker. I kapitel tre presenteras våra teoretiska utgångspunkter 

uppdelade i förtydligande avsnitt avseende strategiska samarbeten, varumärke, 

kommunikation samt meningsskapande. Därefter följer ett analyserande kapitel, fyra, 

uppdelat i kommunikation, samstämmighet och förtroende där teorier och empiri kopplas 

samman och ställs mot varandra. Detta resulterar i det femte och avslutande kapitlet där 

slutsatser dras och diskuteras. Intressanta områden för vidare forskning avslutar vår uppsats. 
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2. Att bygga en uppsats 

 
Här kommer vi att redogöra för våra tankar kring 

metodik och de tillvägagångssätt vi valt i vårt arbete. 

Vårt teoretiska och empiriska material kommer att 

redogöras för och diskuteras. Kapitlet avslutas sedan 

med en reflektion över vår undersökning.   

 

2.1 Ett abduktivt förhållningssätt  

Vår inledande tanke med uppsatsen började med ett intresse för att undersöka hur ett 

varumärke kan föras över från ett företag till ett annat. Vi funderade länge och väl och sökte 

ämnesinriktningar både från teoretiska områden såsom tidigare uppsatser samt genom samtal 

med kontakter inom servicebranschen. I början av arbetsprocessen undersökte vi ämnena 

kommunikation och varumärke, med den bakomliggande tanken att först läsa in oss på ämnet 

för att sedan göra en avsmalning då vi skaffat oss en bas att stå på. Vid insamlingen av 

empiriskt material blev ytterligare ett begrepp centralt, förtroende, vilket gav oss en ny 

infallsvinkel till studien. I början av arbetsgången hade vi en bred bas med teoretiska 

utgångspunkter vilka sedan det empiriska materialet styrde urvalet av, det vill säga ett 

induktivt förhållningssätt (en teori formuleras från enskilda fall). Det deduktiva 

förhållningssättet (slutsatser dras om enskilda fall från teori) användes då vi utifrån teoretisk 

kunskap lade grunden för vårt fortsatta arbete med empirin (se Jacobsen 2002:34-35 samt 

Patel & Davidson 2003:23-25). Arbetsgången har påverkats både av att vi haft teoretiska 

tankar som medvetet och omedvetet påverkat vår tolkning av empirin, samtidigt som vi hela 

tiden varit öppna för ny teoretisk förståelse som har baserats på empiriska upptäckter. Den 

kombinerade deduktiva och induktiva förhållning kallas ett abduktivt förhållningssätt. 

Fördelar med denna förhållning är att sambandet mellan teori och empiri stärks då 

undersökningen hela tiden utvecklas både på ett induktivt och deduktivt sätt (se Patel & 

Davidsson 2003:24).  
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2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att använda oss av teorier som i första hand behandlar kommunikation samt 

förtroende och allianser. Eftersom dessa är breda ämnen har vi valt ut de teoretiska 

utgångspunkter som var relevanta för den aktuella studien. Inom kommunikation behandlar vi 

teorier avseende; kommunikation mellan organisationer (t.ex. Jesper Falkheimer och Mats 

Heide samt Joep P. Cornelissen), meningsskapande (t.ex. Karl E. Weick) samt 

förändringskommunikation (t.ex. Mats Heide och Catrin Johansson). Vi behandlar teorier 

gällande olika strategiska allianser (t.ex. T.K. Das och Bing-Sheng Teng samt Lars 

Bengtsson), förtroende och kontroll (t.ex. T.K Das, Bart Nooteboom, Ossi Pesämaa och 

Joseph Franklin) samt teorier avseende transaktionskostnad (t.ex. Oliver E Williamson). Våra 

källor kommer främst från universitetsbiblioteket på Lunds universitet och efter många och 

långa sökningar på Electronic Library Information Navigator (ELIN), som varit vår bas för 

att finna artiklar. De sökord vi främst använt oss av har varit allianser, nätverk, förtroende, 

organisatorisk kommunikation, sensemaking och transaktionskostnad. 

 

Vår tanke bakom det teoretiska urvalet var att ha en bred bas av tidigare forskning för att 

sedan sätta ihop olika tankegångar kring kommunikation och förtroende/kontroll tillsammans 

med våra empiriska perspektiv och vårt syfte. Vår förhoppning är att de valda teorierna 

tillsammans ger oss ett intressant sätt att tolka och förstå det empiriska materialet. De teorier 

vi använder kommer från erkända författare inom respektive områden vilket ger oss en tyngd 

i våra teoretiska resonemang.  

2.3 Empirisk utgångspunkt 

För att kunna besvara vårt syfte och exemplifiera vår teori har vi valt att använda oss av ett 

antal fallföretag. Dessa är säng- och möbeltillverkaren DUX Industrier AB (i analysen 

refererat till som sängproducenten, franchisegivaren eller huvudföretaget), samt tre Hotel 

DUXIANA (i analysen refererat till som hotell/hotellen eller franchisetagare), som genom två 

franchise- och ett operatörsavtal driver hotell under sängproducentens varumärke. För att 

behålla fokus på fenomenet varumärkesutvidgning, i ett strategiskt samarbete och de aspekter 

av fenomenet som behandlas i uppsatsen, och inte fallföretagen i sig, kommer företagen inte 

att refereras till genom deras namn. Vi har genomfört fem intervjuer, på tre Hotel DUXIANA 

samt på DUX huvudkontor. Vi tycker att just dessa företag är relevanta att undersöka bland 

annat för att samarbetet är relativt nytt, både tidsmässigt och i sitt slag (franchise mellan 
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sängproducent och hotell) och eftersom det är samma personer som är involverade i 

samarbetet nu som när det startade. Då vi fick chansen att träffa de personer, på alla de 

inblandade företagen, som har ansvar för samarbetet ger det substans i vårt empiriska 

material (jfr Kvale 1997:197).  

 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod eftersom vår målsättning varit att söka en djupare 

förståelse om ett fenomen snarare än att söka statistisk kunskap (jfr Kvale 1997: 36 samt 

Gummesson 2000:35). Fördelar med den kvalitativa metoden är öppenhet, närhet och 

flexibilitet. Ofta kan en djupare förståelse erhållas som kan vara både unik och individuell. 

Dock är det ofta resurskrävande att genomföra kvalitativa studier (djupa intervjuer, 

transkribering och tolkning). Det kan också finnas generaliseringsproblem då intervjuerna är 

begränsade. Det kan samtidigt bli en för stor närhet, att undersökaren blir fångad av det eller 

den han studerar vilket kan medföra att det är svårare att kritiskt tolka och analysera 

materialet objektivt (Jacobsen 2002:142-145). Under processen med denna uppsats har vi 

som författare ibland fått påminna oss själva om vad som är intervjupersonernas 

uppfattningar och vad vi själva har dragit för slutsatser utifrån det sagda. Detta kan vara ett 

exempel på hur lätt det är att komma en intervjuperson nära och att det då är viktigt att hålla 

en viss distans och se från en utomståendes perspektiv. 

2.3.1 Intervjuer  

Vi har avpersonifierat intervjupersonerna hädanefter refererade till som IP. IP 1och IP 2 

(hotellägare med franchiseavtal) kommer från Best Western Hotell DUXIANA i 

Helsingborg, IP 3 (hotellägare med franchiseavtal) från Hotell DUXIANA i Lund och IP 4 

(hotellchef med operatörsavtal där DUX äger hotellet) från Hotell DUXIANA i Malmö. IP A 

(inredningsarkitekt med ansvar för samarbetet med hotellen) och IP B 

(informatör/kommunikatör) kommer från sängproducenten. Intervjupersonerna valdes ut på 

basis av sitt engagemang i det strategiska samarbetet. Vi kom först i kontakt med IP 1 och 2 

(som driver samma hotell), vilka berättade mer ingående om det samarbete som vi sedan kom 

att basera vår empiriska studie på. Vi blev snabbt intresserade av att få veta mer om detta, 

varpå vi kontaktade sängproducenten som står för huvudvarumärket. Att vi sedan fått 

möjligheten att intervjua och diskutera med alla hotellägarna och två mycket kunniga 

personer involverade i samarbetet från sängproducenten ser vi som ett privilegium. Då vi på 

grund av begränsad tid för arbetet bara studerat ett strategiskt samarbete inser vi att vår 
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empiri är begränsad till just denna kontext. Samtidigt består alliansen av fyra aktörer med 

unika relationer vilket stärker generaliserbarheten i vårt arbete.             

 

Alla intervjuer har varit semistrukturerade (jfr Kvale 1997) med en intervjuguide som 

utgångspunkt. Intervjuguiden utformades med olika basfrågor för hotellcheferna och för 

huvudkontoret. Vid de tillfällen då intervjupersonerna bad om det skickade vi intervjuguiden 

i förväg, annars presenterade vi bara ämnet kort. Vi valde ett semistrukturerat arbetssätt 

därför att vi först och främst ville ge intervjupersonerna chansen att prata fritt och själva 

framhålla viktiga aspekter. Dock kändes det tryggt att ha en genomtänkt guide till hands 

under intervjuerna att falla tillbaka på om samtalen flöt i väg för mycket. Utmaningen för oss 

låg i att fånga de mer subtila budskapen och att tolka intervjusvaren i relation till vårt 

teoretiska material. De övergripande intervjufrågorna kompletterades med relevanta 

följdfrågor som kom naturligt, under samtalet. Intervjuerna genomfördes på respektive 

DUXIANA hotell med IP 1-5 och på huvudkontoret med IP A och B. Att få en inblick i 

intervjupersonernas naturliga arbetsmiljö och samtidigt få en personlig bild av 

sängproducentens och hotellens varumärken var mycket givande. Vi fick en större förståelse 

för den miljö som respondenterna verkar i och därmed insikter som kunde bidra till 

kommande analys. En viss nackdel med att genomföra intervjuerna på respektive arbetsplats 

är risken för störningar, tillexempel telefonsamtal eller andra distraktioner (jfr Kvale 1997). 

Intervjuerna på hotellen tog cirka en timma var och intervjun på huvudkontoret cirka en och 

en halv timma. Efter noggrann transkribering av våra inspelade intervjuer läste vi igenom 

dem med syfte och tidigare tankegångar i bakhuvudet. Genom att leta efter ord och uttryck 

gällande kommunikation, kontroll och förtroende fann vi material som beskrev relationen 

företagen emellan. Vi sorterade och diskuterade sedan det material som var väsentligt för att 

sedan analysera detta i samband med våra teoretiska utgångspunkter. Efter att ha läst igenom 

intervjusvaren ett antal gånger upptäckte vi nya dimensioner av det empiriska materialet, 

vilket gav oss nya infallsvinklar. Intervjuerna gav oss flera intressanta citat som vi sedan 

använt oss av i analysen för att belysa viktiga aspekter och levandegöra texten.  

 

En fördel med semistrukturerade intervjuer är att det ger intervjupersonen möjlighet att själv 

tolka frågorna och på så sätt själv i viss mån styra intervjun. Det medför att vi som intervjuare 

i mindre utsträckning begränsar intervjupersonen och på så sätt får ta del av information 

utöver det som vi från början ansett viktigt (jfr Kvale 1997). Som exempel ställdes frågor om 

vad som skulle kunna göras bättre i kommunikationen mellan organisationerna. Genom en 
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sådan fråga kan information om vad som anses fungera mindre bra komma upp men även hur 

intervjupersonen anser att det borde vara. Dock försökte vi att styra intervjuerna i den mån 

det gick mot att följa vår planerade intervjuguide eftersom det annars är lätt att samtalen drar 

iväg åt helt andra håll.  

2.3.2 DUX och Hotel DUXIANA  

För att skapa en förståelse hos läsaren för den kontext som ligger till grund för studien följer 

en kort presentation av företagen och det strategiska samarbete som finns mellan dem. DUX 

är ett företag som främst producerar sängar men även annan inredning. De har sitt 

huvudkontor i Trelleborg samt fabrik i Sösdala. Företaget säljer sina sängar och övriga 

produkter hos fristående återförsäljare samt i egna ”brandade” DUXIANAbutiker. För cirka 

fyra år sedan startade företaget samarbete med ett hotell i Helsingborg. Detta var 

sängproducentens första samarbete med ett hotell där varumärket överfördes, vilket sedan har 

utvecklats till att även innefatta ett hotell i Lund samt ett i Malmö, med planer på fler 

samarbeten inom hotellbranschen (IP A). Hotellen är relativt små med mellan 22 och 45 rum 

var och hade alla nya ägare och ledning när samarbetet med sängproducenten inleddes. 

Samarbetet har inneburit att alla hotellen har bytt namn och använder sig nu av 

sängproducentens varumärke. Alla sängar på hotellen är från sängproducenten och konceptet 

syns även i varierande grad i den övriga inredningen (IP 1, IP 2, IP 3 och IP 4). Skillnaden 

från andra hotell som använder exklusiva sängar är att dessa hotell är utrustade med de sängar 

som ingår i sängproducentens ordinarie sortiment och inte så kallade hotellsängar (IP A). En 

av intervjupersonerna förklarar tanken med detta: ”… alltså, man ska sova riktigt gott, det 

står ju DUX för, för komfort, riktigt bra sängkomfort. Och vi har i vår värld omvandlat det 

till skön sömn.”(IP 1) Sängproducenten och hotellen ingår i en strategisk allians där det finns 

ett långsiktigt mål om att gemensamt sprida varumärket för att på så sätt uppnå 

konkurrensfördelar för alla inblandade parter (jfr Ritter & Gemünden 2003). Hotellen och 

huvudföretaget har ekonomiskt och marknadsmässigt intresse i varandra, reglerat i 

franchisekontrakt, men utan att ha aktieinnehav hos det andra företaget, med undantag för 

hotellet i Malmö som drivs via ett operatörsavtal med huvudföretaget som ägare. Alla 

hotellen drivs emellertid fristående från DUX, även det helägda i Malmö, vilket gör att vi i 

den kommande analysen till stor del likställer de olika hotellens relation till DUX som en 

franchiserelation där en hotellverksamhet sker under ett annat företags varumärke. Det finns 

planer på att knyta ytterligare hotell till varumärket och då i likhet med de två första göra 

detta genom franchiseavtal. På grund av detta är det mest intressant för oss att studera den 
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typen av relation. Vi menar att även om relationen mellan huvudföretaget och hotellet i 

Malmö inte är ett franchiseavtal kommer lärdomar ifrån detta, i lika stor grad, att kunna 

användas i framtida strategiska allianser. 

 

Uppsatsen och undersökningen är gjord utifrån ett B2B-perspektiv (business to business). Vi 

har valt bort slutkundperspektivet eftersom det skulle blir en alltför stor undersökning att 

även ta in dessa aspekter samtidigt som det skulle ta fokus från vårt huvudsyfte med 

undersökningen. Vi har utgått ifrån ett management perspektiv och har därför inte intervjuat 

några medarbetare eftersom det är på ledningsnivå som kontakten mellan huvudföretaget och 

franchiseföretagen sker.    

2.4 Reflektioner kring metod 

Begreppen reliabilitet, validitet och trovärdighet kommer ofta upp i samband med kvalitativa 

undersökningar. Ofta får den kvalitativa metoden kritik att undersökningen inte kan ses som 

tillförlitlig eller göras allmängiltig, eftersom undersökningen ofta baseras på ett fåtal 

intervjuer och subjektiva tolkningar från författarnas sida (till skillnad från den kvantitativa 

forskningsmetodiken) (jfr Kvale 1997, Trost 2005 samt Gummesson 2000). Vilket 

tillvägagångssätt som är det bästa beror på syftet med undersökningen. Val av metod i 

förhållande till undersökningen påverkar huruvida resultatet blir trovärdigt. Vår ambition var 

att studera hur kommunikationen samt förtroende och kontroll ser ut mellan två företag 

gällande ett gemensamt varumärke, och den metodik vi valt är mest passande för oss. 

Fallföretagen används för att illustrera vårt resonemang med ambitionen att göra slutsatsen 

överförlig till även andra kontexter inom detta ämne. Vår nyvunna kunskap representerar inte 

banbrytande nya teorier utan är en fördjupning och utveckling av ett fenomen och redan 

existerande kunskap (jfr Jacobsen 2002:15). 

 

Det finns ingen forskning som startar helt förutsättningslöst. I det abduktiva förhållningssätt 

som vi använt oss av finns det en risk att forskaren väljer studieobjekt från tidigare 

erfarenheter eller själv formulerar en hypotes som sedan minskar utrymmet för andra 

tolkningar (se Patel & Davidsson 2003:24). Tolkning av kvalitativa intervjuer speglas av 

författarnas förförståelse. Vi är medvetna om att vår förförståelse och invanda tankesätt, både 

personliga och från utbildningen i Service Management, kan ha färgat vårt sätt att angripa 

ämnet. Vi inser att det är omöjligt att på ett helt objektivt sätt tolka empiriskt material då 
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personliga värderingar, erfarenheter och mycket annat påverkar analysen i viss mån, men det 

är heller inte syftet med en kvalitativ studie (jfr Kvale 1997:238, Gummesson 2000:60 samt 

Weick i: Du Toit 2007:282-291). Två av författarna till denna studie jobbar extra på Hotel 

DUXIANA i Helsingborg, vilket har medfört en större inblick i DUXIANA miljön och 

förförståelse för både DUX och Hotel DUXIANAS varumärke. Vi har utifrån denna 

medvetenhet om påverkan försökt att göra vår undersökning och analys på ett så 

förutsättningslöst sätt som möjligt. Samtidigt har vi försökt att ifrågasätta våra egna 

slutledningar och funderat över om dessa gjorts av det som framkom i studien eller inte.  
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3. Att anlägga ett teoretiskt perspektiv  

 
I denna del av uppsatsen presenteras det teoretiska 

ramverk som sedan analysen har sin utgångspunkt i. 

Kapitlet börjar med en bakgrund om strategiska 

samarbeten för att sedan fortsätta med en diskussion 

kring kontrakt och förtroende. Därefter följer ett avsnitt 

om varumärke och varumärkesutvidgning. Kapitlet 

avslutas med två avsnitt gällande kommunikation och 

meningsskapande.  

 

3.1 Strategiskt samarbete 

Under senare tid har antalet strategiska allianser mellan olika företag ökat kraftigt. Detta 

beror till stor del på dagens globala konkurrens samt informationsteknologin, där det krävs 

nya strategiska åtgärder för att synas och höras (Planander 2002:42 samt Coletti, Sedatole & 

Towry 2005:478). Det är en allt vanligare konkurrensfördel för företag att ingå i olika 

allianser för att uppnå mål som de inte kan uppnå på egen hand (Das & Teng 2001:450). 

Detta kan exemplifieras med bland annat joint ventures och franchiserelationer där 

konkurrensfördelar skapas och utvecklas genom samarbete över företagsgränser (Bengtsson 

et al 1998:24). Samtidigt som det kan vara en stark konkurrensfördel att ingå i en strategisk 

allians är det relativt få av dessa som faktiskt blir framgångsrika (Das & Teng 2001:450) 

Grundläggande för att en strategisk allians ska fungera är att det finns ett ömsesidigt 

förtroende mellan de olika parterna, vilket innebär en större chans att eventuella konflikter 

kan lösas. Förtroende kan definieras som den tillförlit parterna har för varandra att den andra 

inte agerar opportunistiskt och utnyttjar situationen (Bengtsson et al 1998:48-53). Med 

opportunistiskt beteende menar vi att en part utnyttjar den andre partens svagheter. En 

utförligare diskussion kring förtroende redovisas i ett senare avsnitt i detta kapitel. Samtidigt 

innebär strategiska allianser en minskad kontroll över hur verksamheter och produkter som 

förknippas med företaget utvecklas. Därmed är makt även en faktor i strategiska allianser där 
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samarbete och förtroende mellan parterna står i relation till den makt och kontroll den ena har 

över den andre (Bengtsson et al 1998:61-64).  

 

Det finns olika sätt att definiera interorganisatoriska samarbeten. Ritter & Gemünden (2003) 

pekar på ett antal karaktäristika för dessa. De bygger på en långsiktig, dynamisk relation som 

inbegriper olika grad och former av förtroende, engagemang och anpassning till varandra 

över tid. Det finns ett mål med dessa strategiska samarbeten som ofta är ekonomiskt och 

innebär ett utbyte samt värdeskapande i någon form (ibid.). Bengtsson et al (1998:65-69) 

delar in strategiska samarbeten i olika inriktningar beroende på hur förhållandet ser ut samt 

om företagen arbetar med samma produkter och/eller marknader. Vi karaktäriserar den 

aktuella alliansen som en produktutvidgningsallians eller mer specifikt en 

varumärkesutvidgningsallians. Det innebär en allians mellan företag som inte traditionellt 

finns i samma bransch eller samma förädlingskedja men som ändå kan uppnå synergieffekter 

genom samarbetet. Det kan, som i denna uppsats fallstudie, handla om företag som inte 

verkar i samma bransch men som vänder sig till samma marknadssegment och därför 

samarbetar (Bengtsson et al 1998:65-69).  

 
En allians kan vara ett relativt enkelt och billigt sätt att ta sig in på nya marknader och 

förtydliga en position utan att företaget själv behöver satsa mycket resurser på att bygga upp 

en verksamhet från början eller att köpa upp den (Bengtsson et al 1998:61-62). Michael 

Porter menar att företag ingår i strategiska samarbeten bland annat för att minska sin risk, 

eftersom risken och kostnaderna då kan delas mellan två parter (i: Planander 2002:49). För att 

ha nytta av en allians bör det finnas en öppenhet mellan parterna och en vilja att ta emot och 

förstå kunskap och erfarenheter som den andre delar med sig av. För att uppnå detta krävs att 

företagen är öppna med sina intentioner med samarbetet och med den kunskap som är 

relevant för det. På så sätt binds parterna tillsammans och ges möjlighet att utvecklas 

(Bengtsson et al 1998:118-126). Rindfleisch (2000:81) pekar på att en gemensam svårighet, 

oavsett vilken slags interorganisatorisk relation det avser, är att lyckas uppnå och 

vidmakthålla samarbete mellan alla parter. En fortsatt diskussion gällande relationen mellan 

två parter i en strategisk allians följer i avsnitten nedan. 
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3.1.1 Risk för opportunism 

När företag går in i en strategisk allians kan det vara av flera olika anledningar. Om någon av 

parterna därigenom får mer makt än den andra kan det bli en sned balans eller 

beroendesituation. På grund av detta är det viktigt att försöka undvika opportunistiska 

handlingar från bådas sidor (Das 2005:707 samt Pesämaa & Franklin 2007). Opportunism 

kan delas in i två olika grupper av deceitful behavior, bedrägligt beteende [författarnas 

övers.]. Den ena gruppen avser risk och den andra gruppen avser tid, det vill säga hur 

långvariga konsekvenserna av ett bedrägligt beteende blir (Das & Teng i: Das 2005:707). 

Eftersom vår studie sker under en begränsad, relativt kort, tid fokuserar studien på 

riskaspekten snarare än tid då eventuella långvariga konsekvenser inte är möjliga att 

undersöka. Risk avser scenariot att en part i alliansen inte samarbetar fullt ut eller att uppsatta 

mål inte uppnås trots samarbete. Dessutom kan de olika parterna ha intressen som skiljer sig 

åt så mycket att det uppmuntrar till bedrägligt beteende. För att förstå hur en strategisk allians 

mellan två företag fungerar är det viktigt att ta hänsyn till risk (Das & Teng 2001:450). Ett 

sätt att studera risk och opportunism mellan företag som samarbetar är genom 

transaktionskostnadsteorin vilken tar sin utgångspunkt i att allting som utförs i eller mellan 

verksamheter kan ses som transaktioner. Dessa kan ett företag välja att utföra själv eller köpa 

in från ett annat företag beroende på vilket som är mest kostnadseffektivt eller snarare 

transaktionskostnadsminimerande (Nygaard & Ravn 2002:102). Ännu ett alternativ är att 

ingå i ett strategiskt samarbete för att på så sätt kunna försäkra sig mot den osäkerhet som det 

innebär att förlita sig på en utomstående part samt mot den oflexibla och kostsamma situation 

som det kan innebära att själv stå för verksamheten (Bengtsson et al 1998:48). För att beräkna 

vilket alternativ som är bäst finns det vissa aspekter som företaget måste ta hänsyn till utöver 

den rena kostnaden, att antingen köpa in eller producera själv. Dessa är dels aspekter 

kopplade till beteende, vilket avser egenskaper hos den mänskliga individen, dels aspekter 

kopplade till själva transaktionen (Nygaard & Ravn 2002:102). 

 

Williamson (1981:552-554) menar att individer sannolikt är opportunistiska. Detta kan 

företagen skydda sig mot genom att utfärda kontrakt som begränsar möjligheten till 

opportunistiskt beteende. Samtidigt finns det även en begränsad rationalitet, vilket 

Williamson menar betyder att de olika parterna i samarbetet aldrig kan ha all information, 

avseende den andra parten, vilket gör det omöjligt att skriva ett kontrakt som helt garderar 

företaget mot opportunism. Williamson diskuterar problematiken i att avgöra vilken individ 

som eventuellt kan handla opportunistiskt. Eftersom det är en bedömning som är svår, för att 
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inte säga omöjlig, att göra måste företagen försöka utforma tillräckligt noggranna kontrakt för 

att ”avväpna” dessa individer. Nygaard och Ravn (2002: 103) diskuterar att det kanske 

snarare handlar om att företagen vill försäkra sig mot osäkerhetsmomentet att det eventuellt 

kan finnas någon som kommer att handla opportunistiskt än att faktiskt försäkra sig mot en 

opportunistisk part. De aspekter som är länkade till själva transaktionen är osäkerhet, vilket 

beror på den begränsade rationaliteten, transaktionsfrekvens, vilket avser hur ofta en identisk 

transaktion kommer att utföras samt tillgångsspecificitet, vilket är en koppling mellan tillgång 

och värde (Nygaard & Ravn 2002:105-106). Då ett kontrakt inte kan utformas till att fullt ut 

skydda mot opportunism innebär ett strategiskt samarbete där parter förlitar sig på varandra 

vissa risker då man aldrig kan vara helt säker på hur den andre parten kommer att uppträda. 

Att vara förtroendefull är att utsätta sig för risk eftersom den andra parten ges kontroll. En 

uppfattning om att det finns ett gemensamt förtroende inom samarbetet medför att riskerna 

ses som låga. Detta för med sig att individen blir mer benägen att ta den risk som ett 

samarbete alltid innebär och ge förtroende (Das & Teng 2004).    

3.1.2 Kontrakt och förtroende 

Användande av kontrakt är, som diskuterats ovan, ett sätt att styra och minska bedrägligt 

beteende i en strategisk allians. Ett framgångsrikt kontrakt är baserat på hur väl upprättaren 

av kontraktet lyckas förutsäga samt motverka eventuella framtida möjligheter till att handla 

bedrägligt. Samtidigt måste detta viktas mot hur mycket resurser en organisation är beredd att 

lägga på kontraktsupprättandet och att det dessutom är extremt svårt att förutsäga vilka 

kryphål som eventuellt kan finnas långt fram i tiden (Nygaard & Ravn 2002:104 samt Das 

2005:708). Detta gör att kontrakt tenderar att vara betydligt mer effektiva i ett kortsiktigt 

perspektiv. Samtidigt medför ett kontrakt inte automatiskt att parterna inte kommer att handla 

bedrägligt (Das 2005:711 samt Williamson 1981).   

 

Woolthuis, Hillebrand och Nooteboom (2005:816) diskuterar tre olika sätt att se på kontrakt 

och hur kontrakt påverkar förtroenden inom allianser. Ett synsätt är att kontrakt är en 

förutsättning för att kunna skapa förtroenden eftersom kontrakt ämnar till att begränsa 

möjligheter till opportunistiska beteenden. Då har parterna i samarbetet inget annat val än att 

uppträda på ett förtroendefullt sätt eftersom kontraktet annars medför negativa följder. I detta 

synsätt är kontrakt och förtroenden positivt sammankopplade med kontrakt som grund för 

förtroende. Det andra synsättet ser på kontrakt och förtroenden i konflikt med varandra. Detta 

eftersom kontrakt signalerar att det inte finns något förtroende och att samarbetet därför 
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måste regleras formellt vilket kan skapa opportunistiskt beteende eller att parterna ställer sig i 

försvarsställning gentemot varandra. Det tredje synsättet ser på förtroende som grunden till 

samarbeten och att genom skapandet av förtroende minskar behovet av formell kontroll 

såsom kontrakt (Woolthuis, Hillebrand och Nooteboom 2005:816-818). Således finns det 

olika synsätt på hur kontrakt och förtroende inverkar på varandra och vilket av dem som 

kommer först. I analysen kommer det att diskuteras vilket av dessa tre synsätt som fallstudien 

visar prov på.       

 

Övervakning är ett annat sätt att styra parterna så att de handlar på ett sätt som är önskvärt 

från båda håll, för att se att kontrakt efterlevs samt att överenskomna regler och 

förhållningsorder följs. Samtidigt har övervakning en tendens till att skapa misstänksamhet 

och kan även förstöra ett uppbyggt förtroende. Övervakning är dessutom kostsamt vilket gör 

att det kan få motsatt effekt om exempelvis en part väljer att göra tillfälliga kontroller, för att 

spara kostnader, och de övervakade i förväg vet om när detta kommer att ske (Das 2005:714). 

Genom en relation som bygger på ömsesidigt förtroende kan företagen minska sina 

transaktionskostnader eftersom företagen kan lita på att den andra parten kommer att fullfölja 

sina åtaganden (Das & Teng 2001:455 samt Pesämaa & Franklin 2007). Inom forskningen 

avseende strategiska samarbeten finns en samstämmighet angående betydelsen av förtroende 

för att en allians ska vara framgångsrik. Samtidigt kan det vara svårt och tidskrävande att 

upprätthålla och etablera ett starkt ömsesidigt förtroende (Planander 2001:56 samt 

Rindfleisch 2000:81-82). Förtroende är härmed ett centralt begrepp i diskussionen om 

strategiska samarbeten varav det nu följer en vidare diskussion kring olika aspekter av 

förtroendebegreppet.  

3.1.3 Aspekter av förtroende  

Förtroende inom samarbeten kan ses utifrån olika perspektiv. Enligt Woolthuis, Hillebrand 

och Nooteboom (2005:814) kan det handla om förtroende gällande kompetens och färdighet, 

att parterna litar på den andra gällande dess kvalifikationer och skicklighet inom sitt 

arbetsområde. Det kan också handla om förtroende gällande själva samarbetet, vilken avsikt 

parterna har med alliansen och vilket förtroende som finns gällande den andres 

samarbetsvilja. Det är fullt möjligt för ett företag att lita på det andra företaget gällande dess 

skicklighet inom sitt arbetsområde men att inte lita på dem fullt ut gällande samarbetet. 

Rollerna kan också vara de omvända, företagen kan lita på varandra gällande samarbetet men 

inte helt gällande den andres kompetens. Huruvida förtroende gällande samarbetet utvecklas 
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kan till stor del bero på om det finns en risk för att en eller båda parterna agerar 

opportunistiskt, det vill säga endast ser till sin egen vinning. Opportunism kan visa sig både 

på ett passivt och ett aktivt sätt. Det passiva sättet kan vara att inte prestera sitt bästa i 

samarbetet och låta den andre parten bära det stora lasset. Den aktiva opportunismen kan vara 

handlingar såsom att ljuga för eller stjäla av sin samarbetspartner för att skapa fördelar för sig 

själv (Woolthuis, Hillebrand och Nooteboom 2005:814). Som vi diskuterade i inledningen till 

strategiskt samarbete har ofta de samarbetande företagen olika ingångspunkter vilket i värsta 

fall kan skapa situationer där företagen agerar opportunistiskt (Das 2005:707 samt Pesämaa 

& Franklin 2007). Förtroende fungerar då som en motpol till detta då vår definition, som 

tidigare presenterats, lyder att förtroende är den tillförlit parterna har för varandra att den 

andra inte agerar opportunistiskt och utnyttjar situationen i samarbetet (Bengtsson et al 

1998:53). 

 

Förtroende är ett begrepp som till viss del är obestämbart då det kan innehålla värden som 

varierar från person till person. Das och Teng (2004) diskuterat förtroendets olika 

dimensioner och menar att det handlar om förutsägbarhet, pålitlighet, tro, karaktär, 

kompetens samt omdöme. För att få en klarare bild av vad förtroende är och hur förtroende 

växer fram och tar sig uttryck, kommer vi att presentera Das och Tengs tre olika kategorier av 

begreppet. Dessa tre är subjective trust, känslobaserat förtroende [författarnas övers.], trust 

antecedents, kontextuellt förtroende [författarnas övers.] och behavioral trust, 

beteendebaserat förtroende [författarnas övers.]. Det känslomässiga förtroendet skapas av en 

känsla att den andra parten går att lita på gällande samarbetet, i likhet med Woolthuis, 

Hillebrand och Nootebooms (2005) diskussion ovan, om förtroende gällande samarbetsviljan. 

Det kontextuella förtroendet baseras på erfarenheter av den andre, till exempel att det är ett 

väl erkänt varumärke som det redan finns en positiv bild av, vilka bidrar till ett förtroende 

redan innan samarbetet byggts upp. Det beteendebaserade förtroendet baseras på handlingar. 

I detta fall växer förtroendet fram över tiden allteftersom parterna demonstrerar 

förtroendefulla handlingar gentemot varandra tillexempel i tidigare samarbeten. Det 

beteendebaserade förtroendet bygger på liknande tankar som Woolthuis, Hillebrand och 

Nootebooms (2005) förtroende gällande kompetens. Det beteendebaserade förtroendet växer 

ofta fram utifrån ett känslomässigt förtroende, genom att det initiala känslomässiga 

förtroendet befästs under relationens gång (Das & Teng 2004). 
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Ovanstående avsnitt gav först en bakgrund till strategiska allianser som ett sätt för företag att 

stå sig i den allt hårdare globala konkurrensen. Diskussion gick sedan vidare till att behandla 

opportunism, kontrakt och risk för att sedan avslutas med olika perspektiv på begreppet 

förtroende. De centrala begrepp som kommer att användas i kommande analys är förtroende 

och kontroll. Dessa används för att analysera det empiriska materialet och visa på hur 

relationer i strategiska allianser regleras. Nästa avsnitt kommer att behandla varumärke och 

varumärkesutvidgning eftersom det är i den kontexten den strategiska alliansen vi studerat 

har sin utgångspunkt.        

3.2 Varumärke och varumärkesutvidgning 

Ett företags varumärke definieras av Christian Grönroos (2002) som den bild av ett företag 

eller en tjänst som kunden har. Varumärket skiljer sig åt i varje kunds medvetande även om 

det ofta finns en relativt kollektiv bild av varumärket i fråga. Vidare diskuterar Grönroos 

varumärkesidentitet som den bild av företaget eller tjänsten som marknadsföraren eller 

företaget i stort vill skapa i kundernas medvetande. Att arbeta med varumärke handlar om att 

forma en identitet som förknippas med tjänsten eller företaget (Grönroos 2002:317). Heide et 

al (2005:173-176) resonerar kring samma fenomen och tillägger att ett företag kan skapa flera 

produkter med egna varumärken, men ofta är varumärket för produkterna och för företaget i 

stort detsamma.  

 

Ett varumärke är idag en av de viktigaste tillgångarna för företag. Varumärkesutvidgning är 

ett sätt för företagen att utnyttja ett välkänt varumärke för att lansera en ny produkt under 

samma eller liknande namn som existerande produkter. Då det är kostsamt att lansera en helt 

ny produkt under nytt namn, är det även ett sätt för företagen att vara kostnadseffektiva 

(Martinez & de Chernatorny 2004:39-46). En varumärkesutvidgning kan medföra att 

kostnader för initial marknadsföring minskar (då varumärket redan finns i kundernas 

medvetande) för den nya varan eller tjänsten och att huvudvarumärkets värde stärks (Bhat & 

Srinivas 2001:111). Då kunden kommer i kontakt med varumärkesutvidgning överförs 

dennes tankar och intryck av huvudvarumärket på det nya varumärket. Det finns dock skilda 

åsikter huruvida varumärkesutvidgning är riskabelt eller inte. Dels anses 

varumärkesutvidgning kunna få en försvagande effekt på varumärkets image. Dels finns det 

argument för att ett starkt varumärke inte alls är känsligt vid varumärkesutvidgning (Bhat & 

Srinivas 2001:112, Keller & Sanjay 2003:12 samt Martinez & de Chernatorny 2004:39-46). 
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För att det ursprungliga varumärket inte ska förlora på utvidgningen krävs dock att den nya 

produkten passar in i varumärkets profil (Bhat & Srinivas 2001:111). Även om det är helt 

olika erbjudanden är det viktiga att de har en samstämmig image och representerar liknande 

värden (Bhat & Srinivas 2001:112 samt Keller & Sanjay 2003:12). Genomgående under 

processen att lansera en ny produkt under ett redan befintligt varumärke är vikten av 

kommunikation (Martinez & de Chernatorny 2004:39-46). 

 
Efter denna genomgång av varumärkesutvidgning som en bakgrund till varför företag väljer 

att ingå i en strategisk allians, följer en diskussion kring kommunikation och hur ett 

varumärke kan föras över från ett företag till ett annat, som i en strategisk allians. 

3.3 Kommunikation 

I alla relationer, både privata och professionella, är kommunikation en grundförutsättning. I 

en strategisk allians som bygger på varumärkesutvidgning är kommunikationen gällande 

varumärke mellan de samarbetande parterna fundamental. Därför behandlar kommande 

avsnitt kommunikation av varumärke samt kommunikation i syfte att påverka.       

3.3.1 Kommunikation av varumärke 

Grönroos (2002), Heide et al (2005) samt Cornelissen (2004) diskuterar att ett varumärke kan 

ses från både ett internt och ett externt perspektiv, det vill säga vad företaget vill förmedla om 

varumärket och vad kunderna uppfattar att detsamma står för. Uppsatsen fokuserar på den 

interorganisatoriska kommunikationen vilket gör att utgångspunkten ligger i företagets och 

alliansens egen uppfattning om varumärket. På grund av detta kommer begreppet varumärke 

när det diskuteras i den kommande texten att syfta på det som Grönroos kallar 

varumärkesidentitet och som påverkas av den övergripande organisationsidentiteten. 

Ytterligare belägg för detta tydliggörs i slutet av avsnittet avseende påverkan genom 

kommunikation. 

   

Det går inte att dra en klar gräns mellan en organisations interna och externa kommunikation 

utan de är beroende av och påverkar varandra. Den externa kommunikationen riktas inte bara 

utåt mot kunderna utan även inåt till organisationens medlemmar, vilket också gäller den 

interna kommunikation som genom medarbetarna även riktas utåt till kunden. I 

kommunikationen av immateriella värden, såsom varumärke, är det särskilt svårt att dra en 

gräns mellan ett företags externa och interna kommunikation (Heide et al 2005: 167-169).  
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”Det gäller att effektivt kommunicera immateriella värden – vad organisationen och 

produkterna står för och vad som är unikt. Värdena som kommuniceras är en del av 

organisationsidentiteten, vilken skapas, reproduceras eller utvecklas i 

kommunikationen.” (Heide et al 2005:169).  

Att organisationsmedlemmarna vet och förstår organisationsidentiteten underlättar för 

organisationen att kommunicera en enhetlig identitet och varumärke externt. 

Organisationsidentitet ses därmed som en organisations verklighet och egenskaper som finns 

både i den interna och externa kommunikationen (Heide et al 2005:169-171 samt Cornelissen 

2004:69-70). Identiteten bygger på det som medlemmarna anser vara utmärkande och 

centrala för den egna organisationen, som skiljer den från andra och i och med det skapar 

mening för medlemmarna i den. Genom detta spelar kommunikation en stor roll för vilken 

identitet som skapas och utvecklas i organisationen (Cheney et al 2004:108-109 samt Weick 

i: Heide et al. 2005). Organisationspsykologen Weick utvecklar resonemanget och menar att 

kommunikationen inom företaget producerar och reproducerar organisationen och att 

organisationens identitet skapas genom kommunikationsprocessen. Kommunikationen har en 

stor betydelse i att skapa förståelse för företagets mål, värderingar och varumärke. De sociala 

system som organisationer består av innehåller en gemensam kultur av bland annat 

värderingar, rutiner och tankesätt. Denna gemensamma kultur skapas och upprätthålls genom 

att medlemmarna i organisationen interagerar och kommunicerar med varandra (Weick i: 

Heide et al. 2005:18-20).  

3.3.2 Att påverka genom kommunikation 

Kommunikation har inte bara möjlighet att påverka identitet inom den egna organisationen 

utan genom att vända kommunikationen till intressenter, som samarbetspartners i ett 

strategiskt samarbete, kan även dessa formas. Genom att koppla kommunikationen till 

övergripande mål och strategier kan företaget använda det för att bygga och underhålla sin 

profil samt bygga relationer till omgivningen (Cornelissen 2004:23). Att leda intressenter får 

större och större betydelse, vilket kräver kommunikation till de olika intressentgrupperna som 

är anpassade efter deras specifika särdrag, men som samtidigt bidrar till en övergripande 

kommunikation om företaget som är varaktig och enhetlig. På så sätt kan kommunikationen 

bidra till att skapa acceptans för företaget och dess verksamhet hos viktiga intressenter 

(ibid.:56-57). Ett företag är aldrig statiskt utan i ständig förändring. Du Toit förklarar: 

”Individuals within organisations continually live within streams of ongoing events, which 

means that change rather than stability is the rule.”(Du Toit 2007:285). Beroende på detta 
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kan ett företags vardag även ses som en process i förändring och förändring, som när ett 

företags varumärke överförs till ett annat företag, kräver kommunikation. Heide och 

Johansson (in press) har sammanfattat och kategoriserat kommunikationen gällande en 

förändringssituation i tre infallsvinklar. Den första är att kommunikation kan ses som ett 

verktyg för att förklara förändring på ett rationellt och planerat sätt. Den andra infallsvinkeln 

är att se kommunikation som en process, för att skapa förståelse och mening. Den tredje 

bygger vidare på synen att kommunikation skapar mening men tar även in maktstrukturer och 

ser på kommunikation som en social förändring för att öka medvetenhet (Heide & Johansson 

in press:8). Vår fallstudie behandlar en situation där ett företag arbetar med att överföra ett 

varumärke till andra företag och få dem att arbeta efter de värderingar som finns i 

varumärket. Nedan följer en mer ingående genomgång av den andra infallsvinkeln som 

underlag för att sedan diskutera den tredje vilken vi kommer att använda oss av i den 

kommande analysen. 

 

Synen på kommunikation som en process innebär att förändring är någonting som sker inom 

kommunikationen med meningsskapande och förståelse som nyckelord. Heide och Johansson 

(in press) menar att förändringsprocessen sker i en omgivning som är skapad genom 

mänskliga relationer i samspel och att det som sker i förändringsprocessen är att nya sociala 

strukturer skapas. Eftersom allting sker i en kontext som är konstruerad genom mänskligt 

samspel blir själva förändringen någonting som skapas genom kommunikation. När en 

förändring blir känd på exempelvis ett företag börjar medarbetarna genast att prata med 

varandra, vilket blir ett sätt att försöka förstå situationen och hur den kommer att påverka den 

egna individen. På detta sätt förbereder sig människorna på den stundande förändringen 

genom kommunikation och kan därigenom också styra förändringen, till skillnad mot att 

kommunikationen endast ses som ett verktyg för att förmedla någonting (Heide & Johansson 

in press:13). Kommunikation som en social förändring bygger vidare på tanken om att 

förändringen skapas genom kommunikation men innebär att det finns ytterligare dimensioner 

som spelar in i processen. Kommunikationen kopplas ihop med handling samt hur detta 

påverkas av olika maktstrukturer. All förändring måste vara förankrad på djupet för att inte 

bli bara en ytlig företeelse som kommuniceras ut, men egentligen inte förändrar något. I 

processen är det viktigt att involvera intressenter samt att ta hänsyn till vilken uppfattning de 

har om organisationen för att undvika problem. Styrkan med detta synsätt är att hänsyn tas till 

den komplexa situationen som en kommunikationsprocess vid förändring faktiskt är 

(ibid.:22). Kommunikation, både strategisk och vardaglig, har potential att forma och 
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förändra individers och organisationers uppfattningar och identitet, och därigenom skapa 

mening i den situation de befinner sig i, men det krävs att kommunikationen även ses som en 

maktfaktor med potential att skapa förändring i sig själv. På grund av detta är 

kommunikationen av stor vikt i processen att överföra ett varumärke mellan två företag. Med 

utgångspunkt i Grönroos forskning om varumärke och varumärkesidentitet samt ovanstående 

resonemang gällande kommunikation menar vi att kommunikation, identitet och varumärke 

går hand i hand. Detta eftersom intern och extern kommunikation påverkar och formar 

organisationsidentitet samtidigt som den når externa mottagare. Den organisatoriska 

identiteten innefattar de aspekter av en organisation som skapar mening för medlemmarna av 

organisationen. Identiteten bygger på det som medlemmarna anser vara utmärkande och 

centrala för den egna organisationen och som skiljer den från andra. Då företagets varumärke 

är laddat med värderingar menar vi att dessa värderingar baseras på företagets identitet. Detta 

menar vi motiverar att vi i kommande analys använder orden identitet och varumärke som 

likvärdiga.  

 

Kommunikation används för att skapa och upprätthålla en organisation, vilket även gör att 

den har makten att styra förändringar inom en organisation. I analysen används 

kommunikationsteorier för att visa på hur kommunikation kan bidra till att upprätthålla och 

forma en strategisk allians samt överföra ett varumärke mellan organisationer. Våra teoretiska 

utgångspunkter går nu vidare med en diskussion kring hur individer skapar mening i en 

komplex verklighet som en strategisk allians.   

3.4 Meningsskapande  

Weick et. al (2005) beskriver sensemaking, hädanefter benämnt meningsskapande, som ett 

samspel och en process mellan tolkning och handling. Det centrala inom meningsskapande är 

att försöka skapa mening ur tvetydiga situationer genom att strukturera och sammankoppla 

olika händelser som sedan används för att rekonstruera en mer ordnad omvärld (Weick, 

Sutcliffe & Obstfeld 2005:409-410). Weick menar att det är en ständigt pågående process 

eftersom människan hela tiden, kontinuerligt, tolkar sin omgivning i förhållande till sina egna 

erfarenheter (Weick i: Du Toit 2007:282-291). Inom meningsskapande är det viktigt att förstå 

att de små sakerna, som individer upplever, är lika viktiga som de stora, ett enda kort 

ögonblick kan få stora konsekvenser (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005:410). För den 

enskilda individen kan det vara ett problem att skapa mening ur en komplex situation 
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eftersom det oftast finns många olika betydelser som både kan vara tvetydiga eller 

motsägande. Dessutom är det inte ovanligt att personer tolkar en och samma händelse helt 

olika (Weick 1995:28). Kommunikation är en viktig del av meningsskapande. I samtal med 

andra skapas mening genom en språkligt kodad återgivning av skeenden. En händelse skapas 

genom att individerna pratar om den. Före samtalet var det kanske ingen händelse utan bara 

en del av det allmänna flödet av skeenden. När händelsen har definierats kan individen sedan 

ta ställning till hur den ska handla härnäst, utifrån rådande omständigheter (Weick, Sutcliffe 

& Obstfeld 2005:413). 

 

Ett problem med meningsskapande är att det sker retrospektivt, eftersom mening skapas först 

i reflektionsögonblicket (Du Toit 2007:285). Vi lever i ett ständigt pågående nu, det är först 

när vi tar ett steg åt sidan och reflekterar över vad som sker, som vi delar upp tiden och nuet i 

distinkta händelser och erfarenheter (Weick 1995:26-27). En handling kan aldrig vara rätt 

eller fel i handlingsögonblicket. Det vill säga att det är först efteråt, när konsekvenserna av en 

handling kan visa om det var ett korrekt eller ett felaktigt beslut, som en värdering av 

handlingen skapas (Du Toit 2007:285). Ett annat problem med meningsskapandets 

retrospektivitet är att det finns en tendens till tillrättaläggning i efterhand. Exempelvis är det 

alltför enkelt att, i efterhand, säga att ett fel borde ha upptäckts innan eller att en god 

uppfattningsförmåga samt noggranna analyser och diskussioner alltid leder (skulle ha lett) till 

ett gott resultat (Starbuck & Milliken i: Weick 1995:28).  

 

Att reflektion och meningsskapande sker retrospektivt får betydelse i ett strategiskt 

samarbete. I ett förhållande där parter kommunicerar och interagerar med varandra får 

meningsskapande till exempel betydelse för förtroenderelationen dem emellan. Genom att 

förtroendet kan byggas på tidigare erfarenheter av hur väl den andre levt upp till 

förväntningar läggs dessa till varandra för att skapa mening i en relation. Erfarenhet av att det 

går att lita på den andre kan bidra till att det finns ett större förtroende för denne även i 

framtiden. På så sätt kan meningsskapande gällande förtroende göra att det finns en större 

tillförlit till och tolerans för den andres agerande även i framtiden (Adobor 2005). 

 

Efter avsnittet om meningsskapande står det klart, att det är en viktig del i 

kommunikationsprocessen gällande en varumärkesutvidgning då det är kritiskt att varumärket 

förstås och uppfattas på rätt sätt. Meningsskapande har också betydelse för hur en 

förtroenderelation ser ut då erfarenheter läggs till varandra för att skapa mening i och om en 
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relation. Dessa aspekter kommer att användas återkommande i analyskapitlet för att belysa 

relationerna mellan sängproducenten och hotellen. Meningsskapande avslutar härmed det 

teoretiska kapitlet. Nu följer analysen där teoriavsnittet knyts till ett praktiskt fall och 

analyseras för att belysa relationerna i en strategisk allians.  
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4. Att skapa och upprätthålla en relation 

 
I kommande analyskapitel diskuteras undersökningens 

empiri med hjälp av tidigare redovisad teori för att 

belysa syftet med uppsatsen, att studera hur 

kommunikation, avseende relationen samt varumärket, 

tar sig uttryck i ett strategiskt samarbete som bygger på 

varumärkesutvidgning. Kapitlet är indelat med 

utgångspunkt i kommunikation, att skapa sam-

stämmighet samt förtroende och kontroll vilka alla 

påverkar en strategisk allians.  

 
 
Intervjupersonerna i vår fallstudie har olika mål med samarbetet. Representanterna från 

hotellen beskriver att de först och främst behövde ett namn att sätta på sina hotell och då 

sängproducentens varumärke är välkänt och har funnits i många år gav det en extra 

dimension till valet att ingå ett samarbete med företaget. IP 4 beskriver det: ”Det mervärde 

som DUX har med ett varumärke som är nästan 100 år gammalt, man har skött detta 

varumärke så fint genom alla år. Så då får du ju en snabb start med det!” IP 2 har en klar 

bild över varför hans hotell valde att ingå i samarbetet. Han förklarar:”…de hade ett färdigt 

varumärke, så istället för att bygga ett eget varumärke så har man ett befintligt och använder 

deras idéer. /…/ DUX hade ju ett varumärke som var etablerat.” Sängproducenten å sin sida 

säger att: ”… vi såg det som ytterligare en kanal att nå ut till kunderna” (IP A). Den 

gemensamma nämnaren i den strategiska alliansen är varumärket. Samtidigt visar 

ovanstående citat tydligt att sängproducenten har som motiv med samarbetet att öka 

kontaktytan mot marknaden medan hotellen främst ser samarbetet som en chans att få ta del 

av ett välkänt varumärke. Den strategiska alliansen utgår ifrån en varumärkesutvidgning och 

kan ses som en produktutvidgningsallians (jfr Bengtsson 1998) eller mer specifikt som en 

varumärkesutvidgningsallians. Inom denna består relationerna av ett företag som äger 

varumärket (IP A och IP B) samt två franchisetagare (IP 1 och IP 2 samt IP 3) och en 

hotelldirektör som driver hotell med operatörsavtal (IP 4). Franchisetagarna äger sina hotell 

medan det operatörsdrivna hotellet är helägt av sängproducenten. Trots att relationerna 
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mellan aktörerna är olika rent tekniskt, menar vi att de kan jämföras eftersom alla tre avser en 

relation där ett hotell drivs under ett annat företags varumärke. Då hotellen vill ta del av ett 

välkänt varumärke medan huvudföretaget ser samarbetet som ett sätt att öka kontaktytan mot 

kunderna innebär det en dyadisk syn på alliansen (jfr Das 2005:707 samt Pesämaa & Franklin 

2007). Denna syn innebär dock inte att alliansen kommer att misslyckas, men att 

kommunikation, kontroll samt förtroende kan vara viktiga aspekter i det strategiska 

samarbetet. Efter denna inledning till analyskapitlet följer en diskussion kring att den som 

styr kommunikationen, och hur den sker, även har makt att styra en förändring och möjlighet 

att skapa samstämmighet kring begrepp som till exempel komfort och familj. Därefter 

diskuteras hur den strategiska alliansen regleras genom förtroende och kontroll, utifrån ett 

kommunikationsperspektiv. I denna del tas även begrepp som kontrakt och risk i beaktande.    

4.1 Makt att kommunicera – makt att förändra 

Sängproducenten äger varumärkena DUX och Hotel DUXIANA och det är i deras intresse att 

de framställs på ett sätt som sammanfaller med deras intention. De båda varumärkena liknar 

varandra i både text och layout vilket medför en ännu större vikt att de används på ett 

enhetligt vis, då chansen är stor att de kopplas samman som ett och samma varumärke (jfr 

Bhat & Srinivas 2001 samt Keller & Sanjay 2003). Som diskuterats tidigare har de olika 

parterna olika anledningar till att ingå i samarbetet, samtidigt uttrycker de inblandade en 

medvetenhet om den andres syfte med samarbetet och om de synergieffekter som samarbetet 

medför. IP 3 berättar att han ser fördelar med att företagen kopplas ihop som ett företag på 

grund av logotypernas likartade utseende. Han förklarar: ”Om det är en annons om det 

[DUX] i tidningen så känner jag ju att det är reklam för mig. Varenda gång jag ser en Dux-

annons… det namnet återkommer hela tiden, det syns på ett helt annat sätt [än hotellen].” 

(IP 3). För att ett varumärke ska kunna överföras mellan organisationer krävs det att 

huvudorganisationen är tydlig i sin kommunikation till franchiseföretagen. När 

franchisetagarna, som i fallstudien, är flera är det även viktigt att dessa organisationer 

kommunicerar samma varumärke, annars kan en otydlighet uppstå vilket kan skada 

huvudvarumärket (jfr Bhat & Srinivas 2001). Om huvudorganisationen lämnar mindre rum 

för franchisetagarna att själva tolka och bestämma sina värden så kommer varumärket bättre 

att stämma överens med den ursprungliga tanken (Gould 2005:15-16). För sängproducenten 

innebär det att en klar kommunikation gällande vilka värden de lägger i varumärket kan 

hjälpa hotellen att lättare tolka dessa värden på ett likstämmigt sätt. Synergieffekterna kan 
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undermineras för sängproducenten om inte varumärket framställs på önskvärt sätt (jfr Bhat & 

Srinivas 2001). För att hotellen ska kunna förmedla varumärket till sina gäster gäller det att 

sängproducenten har förankrat varumärket och dess mening hos hotellen så att den 

varumärkesidentitet som eftersträvas kan uppnås. För att göra detta kan sängproducenten 

använda kommunikation och genom denna påverka den sociala kontexten och forma 

hotellens identitet (jfr Heide & Johansson in press samt Heide et al 2005:169-171). ”…vi 

pratar mycket om varumärket /…/ i olika sammanhang. Det är nog rätt självklart att det är så 

viktigt att vi är samstämmiga.” (IP B). Citatet visar att sängproducenten arbetar med att 

försöka förankra sitt varumärke hos de andra aktörerna. Just att förankra en förståelse för 

varumärket, inte bara kommunicera detta, är viktigt i en varumärkesutvidgningsallians (jfr 

Cornelissen 2004). Samtidigt är detta inte en lätt process. IP 2 berättar att han saknar en klar 

kommunikation gällande varumärket och vad sängproducentens långsiktiga mål med 

samarbetet med hotellen är. Om tanken är att hotellen ska fungera som ”showroom” för 

företagets sängar och möbler anser han att detta borde kommuniceras mer distinkt. IP 1, från 

samma hotell, förklarar att eftersom de var först med att samarbeta med sängproducenten 

fanns ingen klar bild över vad det skulle bli av det hela, han säger att: 
 ”DUX hade inte någon fullkomligt klar bild exakt över hur det här skulle bli 

eller vara, utan det var någonting som vi byggde fram tillsammans.”  

han säger vidare att: 
 ”…i och med att vi har varit ett pilotprojekt /…/ det har funnits en otydlighet 

i vad DUXIANA [hotellen] ska bli för någonting.”  

I intervjusituationen fick vi uppfattningen att sängproducenten mycket tydligt kunde förklara 

sitt syfte med samarbetet, att nå ut med varumärket till en bredare marknad, men IP 2 tycker 

inte att det kommuniceras tydligt nog till och på hans hotell. IP A, från sängproducenten, 

menar att alla hotellen, med medarbetare, fått gedigen utbildning i vad varumärket står för 

och på vilket sätt detta ska representeras. IP 3 och IP 4 uttrycker att de är helt nöjda med 

kommunikationen, gällande både syftet med samarbetet och varumärket. Detta tyder på att 

endast kommunikation inte är tillräckligt för att förankra varumärket, utan det krävs anpassad 

kommunikation till de olika parterna (jfr Cornelissen 2004:56-57). Intervjupersonernas olika 

uppfattning om hur väl varumärket har kommunicerats tydliggör att det i högre grad är det 

mottagna budskapet, snarare än det sända som är det viktiga. Genom att alla individer tolkar 

budskap utifrån sina egna erfarenheter och referensramar förstås kommunikationen olika av 

olika personer vilket blir tydligt i de olika uppfattningarna som hotellen har gällande 

sängproducentens kommunikation (jfr Weick 1995 samt Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). 
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Nedan följer därför en genomgång av de kommunikationssätt som sängproducenten och 

hotellen använder sig av i sin kontakt med varandra vilken leder till en diskussion kring hur 

dessa används för att skapa konsensus kring varumärket. 

4.1.1 Kommunikationsvägar 

Sängproducenten och hotellen har makt att påverka varandra i och med att de kan påverka 

den diskussion som sker mellan parterna. När sängproducentens varumärke introducerades på 

hotellen blev kommunikationen gällande företaget och varumärket viktigt eftersom den hade, 

och har, möjlighet att styra förändring på hotellen. Kommunikation fungerar som en social 

förändringsfaktor där kommunikation kan styra och påverka den förändring som sker i den 

sociala kontext i vilken människor kommunicerar (jfr Heide & Johansson in press).  

 

Sängproducenten använder sig av flera olika tillvägagångssätt för att kommunicera till 

hotellen vad som ligger i varumärket och hur det ska användas. Det regleras först och främst i 

ett kontrakt där det finns nedtecknat hur namnet får användas och hur hotellen ska göra för att 

vårda varumärket utan att i detalj styra hotellens verksamhet och användande av varumärket 

(IP 2 och IP 3). Där finns också direktiv gällande att alla rum måste ha sängar från 

sängproducenten och att övriga möbler ska vara i linje med det som sängproducenten vill 

kommunicera.  
”… om Carpe Diem ringer och säger att de vill ha sina sängar här så får jag ju 

inte det såklart, men sen kan jag ju tänka mig att jag åker ut till Ilva och köper 

inredningsdetaljer men jag skulle vara försiktig med IKEA, det sänder ur fel 

signaler. Skulle jag köpa något från IKEA så skulle jag skrapa bort märket. Så 

sådana saker är jätteviktiga.” (IP 4) 

Sängarna och den övriga inredningen är alltså ännu en kommunikationsväg där 

sängproducenten kommunicerar sina värden. Denna kommunikation riktar sig både till 

hotellen och dess personal samt gästerna. Genom utbildning gällande sängarna vill 

sängproducenten skapa en stolthet hos hotellen,  
”Ja, utbildningen är ju väldigt viktig för att få ut rätt budskap. Kunskap. Ja, ett 

genuint intresse, det får inte vara något påtvingat ’att nu ska jag berätta om en 

säng’ utan det ska vara en naturlig stolthet om vad DUX är, det får de genom 

DUX-akademin.”(IP B) 

På denna akademi får representanter från hotellen besöka sängfabriken, möta ”sovexperter” 

samt lära sig om sängproducenten och deras produkter för att på så sätt få en bild av hur stor 

vikt företaget lägger vid sovkomfort och kvalitet (IP A).  Detta är ett sätt att genom styrd 
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kommunikation från sängproducenten påverka hotellens uppfattningar av varumärket och 

produkterna. Kommunikation gällande vad som är utmärkande för sängproducenten och 

hotellens varumärke används av sängproducenten för att försöka forma hotellens identitet (jfr 

Cheney et al 2004:108-109 samt Weick i: Heide et al. 2005). Genom att visa på hur komplex 

och högteknologisk tillverkningsprocessen är (IP A) samt genom att sprida kunskap om 

produkterna och sömn till samarbetsparterna i alliansen försöker sängproducenten påverka 

och ”Duxifiera” hotellen. Sängproducenten har därmed makt att styra den sociala 

förändringen på hotellen genom den kommunikation som sker mellan samarbetsparterna (jfr 

Heide & Johansson in press).  

  

Hotellen och sängproducenten träffas regelbundet på så kallade regionsmöten. Där diskuteras 

hur hotellens varumärke kan stärkas och om den praktiska driften mellan hotellen kan 

samordnas och göras smidigare. I och med att det tredje hotellet nyligen öppnades och att det 

finns planer på att knyta ytterligare hotell till varumärket diskuteras hur hotellen kan utnyttja 

att de har blivit och blir flera för att ytterligare stärka varumärket och deras konkurrenskraft 

(IP 2 och IP A). På regionsmötena finns möjligheten att kommunicera enhetlig men anpassad 

information till var och en av samarbetsparterna för att på så sätt ge en tydlig och likriktad 

bild av huvudföretaget och forma samarbetets identitet. Detta ökar medvetenheten om 

företaget och kan bidra till att hotellen känner sig mer bekväma och trygga med samt 

delaktiga i företaget (jfr Cornelissen 2004:67-68).  IP A beskriver mötena som en plats där 

det finns möjlighet att lära av varandra, dels mellan hotellen men också mellan hotellen och 

sängproducenten. Hon visar på ett förtroende för hotellens kompetens, ”… det är ni 

[hotellcheferna] som kan det här med hotell… och hur kan vi jobba aktivt, dels med det här 

varumärket som ni har i ryggen för att främja varumärket men också för att kunna främja er 

business, vilket är hotellen” (IP A). Genom nyhetsbrev informeras hotellen om nyheter och 

händelser hos sängproducenten och de andra hotellen. IP B menar att ”…så fort det händer 

något nytt inom hotellen så vill vi att de ska känna till det också och vad andemeningen är.”  

Regionsmöten och nyhetsbrev är exempel på planerad kommunikation där sängproducenten 

har möjlighet att styra kommunikationen i den riktning som de vill och på så sätt även den 

sociala miljön i vilken hotellen verkar (jfr Heide och Johansson in press). Emellertid finns det 

en problematik i detta eftersom varje hotell, som mottagare av budskapet, kommer att tolka 

vad som sägs på exempelvis regionsmötena utifrån sina egna erfarenheter. Dessutom sker 

denna tolkning i efterhand vilket kan påverka hur meddelandet tas emot och uppfattas 

eftersom sändaren inte kan påverka mottagarens egen tolkningsprocess. I de möten som sker 
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mellan sängproducenten och hotellen för att diskutera varumärket och dess värderingar kan 

aldrig sängproducenten vara helt säker på att hotellen har uppfattat varumärket på det sätt 

som är avsett eftersom varje individ kommer att tolka det kommunicerade budskapet utifrån 

egna referensramar (jfr Weick 1995:26-27).  

 

Den informella kontakt som finns mellan företagen kan också påverka den sociala miljön, 

men den är svårare att styra eftersom den är oplanerad och initiativet kan tas från både 

franchisetagaren och huvudföretaget. Dessa former av kontakt är i vår undersökning 

oplanerade telefonsamtal, e-post samt besök, både korta och som inkluderar övernattningar. 

När parterna då tar kontakt med varandra via dessa vägar kan kommunikationen gälla allt 

ifrån att hotellen efterfrågar råd om någon inredningsfråga eller är i behov av något som hör 

till sängarna till att en representant från sängproducenten tittar in om denne har vägarna förbi 

för att se hur läget är på hotellen (IP 1, IP 2, IP 3, IP 4 och IP A). Hur frekvent den här 

kontakten är skiljer sig däremot mellan hotellen. IP 3 och IP 4 har kontakt med 

sängproducenten flera gånger i veckan ”Vi träffas i stort sett var dag, detta är ju DUX 

hemvist i Malmö, både högsta ledning och DUXIANA butiker kommer och tittar. Vi har 

regelbunden kontakt.” (IP 4). IP 3 förklarar: ”vi rings och mailas vid ett par gånger i 

veckan... det fungerar väldigt VÄLDIGT bra. Jag tror nog att kommunikationen mellan mig 

och Dux fungerar allra bäst, alltså jag har väldigt bra kontakt med dem”.  Kontakten mellan 

IP 1, IP 2 och sängproducenten sker mindre frekvent och avser till stor del praktiska frågor 

om exempelvis sängarna. Kommunikation, både formell och informell, hjälper till att skapa 

och bibehålla organisationers identitet (jfr Weick i: Heide et al. 2005). Att ha en frekvent 

kommunikation som sker dagligen, som mellan sängproducenten och IP 3 och IP 4, medför 

då en större möjlighet att forma identiteten kring varumärket hos dessa hotell jämfört med 

hotellet som ägs av IP 1 och IP 2. En hög frekvens av interaktion kan då vara ett sätt att 

underhålla gemensamma värderingar i den strategiska alliansen (Weick 1995). Samtidigt är 

inte mer kommunikation nödvändigtvis bättre då det väsentliga är vad som kommuniceras 

och hur det tolkas, snarare än hur mycket (se Kinsell 2004:16 samt Redding i: Heide et al 

2005:45).  

 

Kommunikation av varumärket i form av broschyrer och affischer finns i olika utsträckning 

på de olika hotellen (IP 1, IP 3 och IP 4). Även om den här formen av kommunikation 

primärt vänder sig till gästerna bör den kunna ha inverkan även på hur väl hotellen uppfattar 

sängproducentens varumärke. Genom kommunikation som främst vänder sig till kunder men 
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som personalen på hotellen dagligen ser, formas uppfattningar om varumärket även internt 

(jfr Heide et al 2005). Hotellet i Malmö, som ägs av sängproducenten, är ett tydligt exempel 

där huvudföretaget har större makt att kommunicera varumärket som de anser att det ska 

vara. Där blir en besökare hela tiden påmind om varumärkena genom exempelvis broschyrer 

och inredning. ”Utformandet, framför allt nu senast i Malmö där vi gjorde en storsatsning 

och gick in helt och hållet och satte den stämpel eller koncept på byggnaden som vi vill att 

Hotel DUXIANA ska bära.”(IP A). På de andra två hotellen är denna form av kommunikation 

mindre tydlig även om den finns där i form av inredning i lobbyn i Helsingborg samt en 

monter i Lund. På detta sätt används kommunikationen som ett medel för att förändra och 

påverka. Genom att hotellmiljön påminner om varumärket, kommuniceras detta samtidigt 

genom flera olika kanaler, vilket påverkar och förändrar den sociala kontexten. På hotellet i 

Malmö, där kommunikationen av varumärket är som starkast, uttrycker IP 4 även starkast 

samhörighet med sängproducenten. Detta tyder på att kommunikationen från 

sängproducenten, i det här fallet, har fungerat som en social förändringsfaktor då 

kommunikationen har styrt och påverkat IP 4 och hans hotell till att bli ”Duxifierade” (jfr 

Heide och Johansson in press). Genom den kommunikation gällande sängproducenten som 

finns i form av exempelvis informationsbroschyrer kan sängproducenten förmedla sitt 

varumärke till kunderna samtidigt som kommunikationen påverkar hotellet i Malmö till att bli 

mer medvetet om sängproducentens existens och dess värderingar. Att detta är mest tydligt på 

det hotell som ägs av sängproducenten är kanske inte så konstigt men denna form av 

kommunikation sker till viss del även på de andra hotellen. Det bör även finnas stora 

möjligheter för sängproducenten att utöka denna form av kommunikation och på så sätt också 

tydligheten i varumärket allra helst eftersom IP 1 och IP 2 efterfrågar detta. På så sätt kan 

kommunikationen stärka hotellens medvetenhet och bild av varumärket och därigenom även 

deras identitet (jfr Heide & Johansson in press och Weick i: Heide et al 2005). 

 

Grunden i en framgångsrik varumärkesutvidgningsallians ligger i en gemensam förståelse av 

varumärket och en anpassning till den andre parten för att undvika en försvagning av 

varumärket (se Bhat & Srinivas 2001 samt Ritter & Gemünden 2003). Kommunikation av de 

värderingar som företaget, dess produkter och varumärket står för används av huvudföretaget 

för att forma hotellens identitet och sociala kontext för att på så sätt förankra det överförda 

varumärket. Frekvens och karaktär avseende kommunikation, både planerad och informell, 

påverkar relationen mellan parterna, hotellens identitet och dess förståelse av varumärket. 

Utifrån diskussionen som förts genom 4.1 kan konstateras att kommunikation i sig inte är 
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tillräckligt för att förankra ett budskap utan hänsyn måste även tas till kontext och de 

individer som budskapet är ämnat för, för att kunna styra hur kommunikationen uppfattas, 

förstås och implementeras. Analysens kommande del behandlar mer specifikt hur en 

samstämmig och enhetlig bild av varumärket inom den strategiska alliansen kan skapas 

genom kommunikation av och om speciella värden.    

4.2 Att skapa samstämmighet 

”DUX är moderskeppet, DUXIANA är verktyget till att få ut DUX produkten.” (IP A). Citatet 

från sängproducenten visar på hur företaget ser på den strategiska alliansen. Då de ser på 

hotellen som ett medel som presenterar och representerar huvudprodukten krävs det en 

samstämmighet i hur varumärket används för att undvika en försvagning av detsamma (jfr 

Keller & Sanjay 2003). Som vi diskuterade i föregående avsnitt innebär kommunikation 

möjligheter till att styra förståelse och skapa samstämmighet. Då kommunikation skapar och 

upprätthåller en organisation och dess identitet (jfr Heide et al 2005 samt Cornelissen 2004) 

borde sängproducenten ha möjlighet att forma hotellens organisation. Genom att 

sängproducenten kommunicerar de värden som den egna organisationen och produkterna står 

för kan även hotellen och de värden som de står för utvecklas (jfr Heide et al 2005). Nedan 

följer två avsnitt om de värden som framkom som de mest framträdande för sängproducenten 

under våra intervjuer.  

4.2.1 Att diskutera komfortbegreppet  

Organisationsidentiteten innefattar aspekter av organisationen som medlemmarna uppfattar 

som utmärkande och centrala samt skapar mening. I och med att dessa aspekter lyfts fram och 

diskuteras bidrar kommunikationen till att både upprätthålla och omformulera dessa och 

därmed i förlängningen också organisationsidentiteten (Cheney et al 2004 samt Weick i: 

Heide et al 2005). Det mest framträdande ordet som används av intervjupersonerna i 

fallstudien är, begreppet komfort. Detta kommuniceras även i hotellens logotyp, HOTEL 

DUXIANA PRIMARILY COMFORT. Sängproducentens uppfattning om komfort rör sig 

främst kring sängarna vilket även är framträdande hos hotellägarna. Hos dem finns däremot 

en diskussion kring att komfort i hotellbranschen kan associeras till så mycket mer än 

sängkomfort. Logotypen är utformad för att kommunicera de värden som sängproducenten 

står för, komfort och exklusivitet (IP A).  IP 1 och IP 2 efterfrågar dock en större tydlighet i 
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vilken betydelse som ligger i Primarily Comfort som logotyp och varumärke. IP 3 håller med 

om att det kunde vara tydligare. Han förklarar:    
”…hade man fått lov att i marknadsföring säga: The best beds in the world!, 

så hade det inte varit Primarily Comfort utan då hade det varit, The best beds 

in the world! Men nu får man inte lov att säga så, så nu har de hittat på detta 

istället [Primarily comfort], så egentligen, för mig är det bara en 

reklambyrågrej! ” (IP 3) 

IP 4 tycker å andra sidan att den är mycket bra som den är och att den är något som verkligen 

skiljer dessa hotell från andra, ”Jag tycker det är fantastiskt bra, det finns en tanke bakom 

som många hotell inte har tänkt på” (IP 4). Dessa exempel på hur kommunikation kring ett 

begrepp kan uppfattas olika hos de olika mottagarna avseende sängproducentens syfte samt 

hotellens varumärke, visar på att ett sänt budskap mottages och tolkas olika (jfr Weick 1995). 

Detta kan leda till att hotellen kommer att handla utifrån hur de har tolkat det som 

sängproducenten kommunicerat, snarare än utifrån det ordagrant sända budskapet (se 

Redding i: Heide et al 2005:45). Det är alltså inte tillräckligt för sängproducenten att endast 

kommunicera sina idéer om vad hotellen står för utan det väsentligt är att hotellen även 

förstår och är överens om varumärket och den identitet som eftersträvas samt samarbetets mål 

(jfr Heide et al 2005:169-171 samt Cornelissen 2004:69-70). 

 

Emellertid synliggör fallstudien att även om komfort är ett begrepp som är svårt att definiera 

är sängkomfort något som har överförts till hotellen. IP 2 säger;  
“Jag frågade det i början, vad komfort [betyder], om det bara var jag som hade 

svårt för komfortbegreppet. /…/ Nej, det är ju rätt, tyckte de också, det här 

med komfort, för det kan ju vara väldigt olika, men vi får tänka på att vi har 

sköna sängar, och sen när vi skulle sätta vår affärsidé låg ju skön sömn nära 

till hands…” 

Även IP 1 associerar komfortbegreppet med skön sömn: 
”Tanken var att det, man behövde inte ha världens bästa hårtork eller någon 

som körde ner bilen i garaget utan det som skulle känneteckna ett hotell 

DUXIANA var att, även om det inte var något jättekomplex så skulle man få 

riktigt, RIKTIGT skön sömn, det är det som skulle känneteckna ett Hotel 

DUXIANA.”  

Att sängproducenten valt att använda ett amorft ord som komfort, vilket kan ha olika 

betydelser för olika personer (jfr Weick 1995:28), menar vi är ett sätt för sängproducenten att 

ena hotellen kring en gemensam värdering men samtidigt lämna ett visst tolkningsutrymme åt 

dem. Samtidigt har de, genom att diskutera komfort i samband med sängar och sovkvalitet 
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(IP A), använt kommunikation för att styra hotellens tolkningar av komfortbegreppet som ett 

värdeord i den riktning de vill (jfr Heide et al 2005). I intervjuerna med alla tre hotell är det 

mycket tydligt att sovkvaliteten, avseende de specifika sängarna, är något som de alla har 

tagit till sig och menar tillför deras hotell stort värde. Här har sängproducenten lyckats att inte 

enbart kommunicera ut en förändring men har även förankrat den på djupet och fått hotellen 

att arbeta aktivt med konceptet (jfr Heide & Johansson in press). Samtidigt som 

komfortbegreppet är svårt att definiera är det dock relativt lätt att enas kring. Ett dylikt 

begrepp, såsom komfort, är ett positivt begrepp, vilket alla kan relatera till på något sätt. 

Genom att sängproducenten har lagt till Primarily Comfort under namnet Hotel Duxiana i 

hotellens logotyp laddas den med ett tolkningsutrymme eftersom varje individ kan tolka 

komfort utifrån sina egna referensramar (jfr Weick 1995). Samtidigt kan det finnas en viss 

fara med att ha ett begrepp som kan ha olika betydelser för olika människor som samarbetets 

främsta ledord, ifall hotellen skulle tolka begreppet på ett sätt som för mycket skiljer sig från 

sängproducentens tolkning. Det kan även ligga en fara i att gästernas förväntningar på 

komfort kan variera och kanske inte överensstämmer med vad sängproducenten och hotellen 

lägger för värdering i begreppet. Hur budskap tolkas och tas emot kommer att diskuteras 

vidare i följande avsnitt. 

4.2.2 Att prata (s)om en familj 

Ett annat begrepp som återkom under intervjuerna var att sängproducenten refererade till 

organisationen som en familj. Även två av de tre hotellen refererade till samarbetet som en 

familj (IP 3 och IP 4). Genom användande av ett dylikt språkbruk skapas en viss sorts 

organisation (jfr Heide et al 2005 samt Cornelissen 2004) och kommunikationen kan därmed 

bidra till att skapa en gemenskap kring samarbetet. IP 3 berättar att kontakten företagen 

emellan är tät, vänskaplig och informellt. Kommunikationen sker genom telefonsamtal, 

träffar eller e-post, ofta ett par gånger i veckan. IP 4 beskriver också samarbetet som nära och 

informellt, med träffar i stort sett varje dag, och på ett vänskapligt plan med högsta chefen för 

sängproducenten som tittar förbi titt som tätt. Interaktion kan vara ett sätt att underhålla de 

gemensamma värderingarna i den strategiska alliansen (jfr Weick 1995). Den nära och 

frekventa kontakt som sängproducenten har med hotellen kan ses som exempel på hur de kan 

underhålla och överföra sina värderingar. IP 1, på hotellet i Helsingborg, beskriver däremot 

ett annat förhållande mellan hotellet och sängproducenten med kontakt främst när det gäller 

inköp av olika slag eller renovering av hotellrum då han tar kontakt med sängproducenten. 

Skillnaden i frekvens och grad av formalitet kan bero på att det är olika geografiska avstånd 
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mellan Helsingborg, Lund, Malmö och sängproducenten i Trelleborg. Skillnaden kan även 

ligga i att hotellet i Helsingborg är det som funnits med i samarbetet längst, och därmed 

borde kunna vara det som är mest självgående.  

 

Då frekvensen skiljer sig åt gällande kontakt med de olika hotellen innebär det att 

sängproducenten kan få svårare att urskilja och forma de aspekter som hotellens identitet 

bygger på hos de hotell de har mindre kontakt med än de hotell de har en mer frekvent 

kontakt med (jfr Cornelissen 2004 samt Falkheimer & Heide 2007).  Samtidigt kan 

sängproducenten förmedla sin bild av varumärket gång på gång, till de hotell som de träffar 

ofta, och även kontrollera att hotellen delar dessa uppfattningar. IP A formulerar sig på 

följande sätt:  
”… just att det är franchise så tror jag att båda parter kan leva själva men ändå 

mötas i det här. /…/ Båda parterna har ju tentaklerna ute så att säga och vi 

känner att eftersom vi håller den här aktiva kontakten med varandra så känner 

man rätt så tidigt om det skulle vara någonting, alltså det är som ett 

förhållande /…/ om det är någonting, om skon klämmer, att man kan ta tag i 

det och försöka lösa det.” 

Att ordet förhållande används av sängproducenten menar vi visar på en syn på relationen som 

jämbördig och familjär. Att jämställa samarbetet med en parrelation eller att, som i 

ovanstående diskussion, kalla företaget och dess franchisetagare för en familj, tydliggör att 

samarbetsparterna prioriterar egenskaper som finns inom familjära förhållanden. I 

familjebegreppet kan det finnas värden som samhörighet, frihet under ansvar, att se till 

varandras personligheter samt att främja olikheter. På så sätt kan ett upprepat användande av 

ord som relateras till familj bidra till att skapa en social kontext som stimulerar till 

utvecklandet av dylika värden. Genom att sängproducenten styr kommunikationen har de 

makt att styra förändringen och därmed skapa en familj inom det strategiska samarbetet (jfr 

Heide & Johansson in press).  

 

Samarbetsparterna använder inte bara ord som relaterar till familjeförhållanden, deras 

frekventa och ofta informella kommunikation kan även den ses som ett sätt att upprätthålla 

familjelika relationer. IP 3 förklarar att:  
”… det är ganska skönt att ha någon liten familj att vara med i. Det här med 

att vara egen företagare, det är ju både på gott och på ont. Ibland kan det vara 

trevligt, även om man ofta tycker att ens egna idéer och tankar är de bästa, är 

det ändå skönt att få pröva dem med någon annan. Det tycker jag är trevligt.” 
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Denna aspekt på familjen synliggörs ytterligare i följande citat: ”… att etablera den här 

kontakten med människorna, så att det blir som en liten ’Hotel DUXIANA familj’... det får 

växa fram, lite av sig själv och lite med hjälp av oss.” (IP A). Citatet visar på en vilja att 

företagen stöttar och hjälper varandra att utvecklas, som en familj. De vänskapliga band som 

finns mellan sängproducenten och hotellen kan bidra till en god kommunikation, där 

företagen litar på varandra och känner att de kan säga det de vill, stärka lojalitet och skapa 

förtroenden. Samtidigt kan det finnas en fara i att sträva efter en alltför sammansvetsad grupp 

eftersom det kan hämma kreativitet och nytänkande (se Pesämaa & Franklin 2007:606-608). 

 

Relationen mellan sängproducenten och hotellen visar på olika grad av närhet och frekvens, 

vilket kan bero på att det är olika personligheter på hotellen som leder till olika sorters 

förhållanden. Pesämaa & Franklin (2007:605) menar att vissa individer har lättare än andra 

att skapa och upprätthålla goda mänskliga relationer och har en naturlig fallenhet för sociala 

färdigheter, vilka är grunden för företagsmässiga samarbeten. Alla intervjupersoner var måna 

om att visa upp en god relation med varandra och har, som vi tolkar det, goda personliga 

egenskaper för samarbeten. Dock visade sängproducenten, IP A och B, upp en mer 

idealiserad bild av hur samarbetet och kommunikationen ser ut. Självklart ser vi orsaker till 

att företagen vill framstå på ett så positivt sätt som möjligt, men det födde ändå tankar om hur 

perfekt en strategisk allians kan vara. Även om sängproducenten framställer sig själva och 

samarbetet som enbart positivt är grunden i alla samarbeten att skapa en egennytta vilket 

innebär att en strategisk allians inte kan vara helt konfliktlös (jfr Pesämaa & Franklin 

2007:605). Trots att alla inblandade samarbetspartners är olika och så även deras 

förhållanden sinsemellan behövs det en samstämmig grundläggande tanke kring samarbetet 

för att skapa de synergieffekter som gynnar varje enskild part.  

 

Sängproducenten har använt kommunikation för att ena de olika parterna kring varumärket 

genom att lyfta fram de värderingar som är mest utmärkande, komfort avseende varumärket 

och familj avseende samarbetet. Dessa begrepp skapar och upprätthåller den strategiska 

alliansen. Även om det finns delade åsikter från hotellens sida huruvida dessa begrepp 

tydliggörs och används i tillräckligt hög grad är det ändå dessa värden som används för att 

skapa mening med och i den strategiska alliansen. De intervjupersoner som visar upp en mer 

formell relation till huvudföretaget inledde samarbetet genom formella kontakter medan de 

företag som idag har en mer nära och informell kontakt påbörjade samarbetet även på 

informella och personliga grunder. Trots att mer kommunikation inte behöver betyda att 
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budskapet går fram på ett bättre sätt visar fallstudien att de hotell som har mest kontakt, och 

då främst informell, med sängproducenten också är de som är mest positivt inställda till 

varumärket. Samtidigt är det de intervjupersonerna som har en mer formell relation till 

huvudföretaget som efterfrågar mer kommunikation gällande varumärkets värden. På så sätt 

visar fallstudien att förankringen av varumärket är beroende av den informella 

kommunikationen. Eftersom kommunikationen varierar beroende på vilken relation som 

finns mellan individerna i alliansen följer här en inledande diskussion kring relationer inom 

strategiska samarbeten och en viktig del av dessa, förtroende. 

4.2.3 Vägar till förtroende  

Vi börjar detta avsnitt med att diskutera förtroenderelationerna mellan sängproducenten och 

hotellen och hur dessa kan ha byggts upp. Som vi avhandlat i teorikapitlet kan 

förtroenderelationer kategoriseras enligt Das & Tengs (2004) tankar om känslobaserat 

förtroende, kontextuellt förtroende och beteendebaserat förtroende. Då IP 3 och IP 4 redan 

innan samarbetet haft kontakt med sängproducenten kan ett känslomässigt förtroende ha 

påbörjats redan tidigare. IP 3 berättar att han blev inbjuden till samarbetet genom personlig 

kontakt med sängproducentens ägare vilket visar på att det fanns ett förtroende dem emellan 

redan då. IP 4 känner ägaren personligen och har tidigare samarbetat med sängproducenten 

med andra aktiviteter och blev på så sätt involverad i hotellarbetet vilket torde göra att det 

även kan finnas ett kompetensbaserat förtroende dem emellan (jfr Woolthuis, Hillebrand & 

Nooteboom 2005). Det känslomässiga förtroendet baseras på en känsla av att det går att lita 

på samarbetsparten och dennes samarbetsvilja (jfr Das & Teng 2004 samt Woolthuis, 

Hillebrand & Nooteboom 2005). IP 4 som har arbetat för sängproducenten sedan tidigare har 

troligtvis ett starkare känslobaserat förtroende för sängproducenten än resterande hotell. 

Under intervjuernas gång var det IP 4 som uttryckte mest sammanhållning med 

sängproducenten, och även en känslomässig samstämmighet. Eftersom individer tolkar 

situationer utifrån sina egna preferenser vilka baseras på dennes tidigare erfarenheter (Weick 

i: Du Toit 2007:282-291 samt Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005:410) kan de intervjupersoner 

som har skapat en nära och mer vänskaplig relation till representanterna för sängproducenten 

tolka dennes sända budskap på ett mer positivt vis. Till exempel visar IP 4 både ett stort 

förtroende för sängproducenten och en positiv inställning till deras handlingar. På samma sätt 

kan sängproducenten ha haft ett visst känslomässigt förtroende för IP 3 och IP 4. Däremot 

hade sängproducenten ingen erfarenhet av IP 1 och IP 2 innan samarbetet, och i samband 

med att dessa två aktörer från början kom från en annan bransch och då inte var kända varken 
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inom säng- eller hotellbranschen kunde ett kontextuellt förtroende från sängproducentens sida 

inte finnas. Då sängproducenten, å sin sida, har ett erkänt varumärke kan ett kontextuellt 

förtroende från IP1 och IP2 sida för sängproducenten ha funnits när samarbetet startade. Då 

det kontextuella förtroendet baseras på tidigare händelser eller intryck och sängproducenten 

har en känd historia med ett välrenommerat namn i sängvärlden kan detta ha påverkat ett 

visst inledande kontextuellt förtroende från hotellen. Samarbetet mellan sängproducenten, IP 

1 och IP 2 kan idag dock bygga på ett beteendebaserat förtroende, då förtroendet har fått växa 

fram under tiden samarbetet har pågått. Detta förtroende påverkas av hur de båda parterna har 

valt att handla under den tiden samarbetet har fortlöpt (jfr Das & Teng 2004 samt Nooteboom 

1996:989).  

 

Både sängproducenten och hotellen visade under intervjuernas gång, som tidigare diskuterats, 

upp ett stort förtroende gällande den andres kompetens på dess område (IP A, IP 2 och IP 3, 

jfr Woolthuis, Hillebrand & Nooteboom 2005). Vi fick heller aldrig intrycket av att någon av 

parterna funderade på risken för opportunistiska beteenden, utan snarare att förtroendet för 

varandras kompetenser och samarbetet i sig var mycket högt. Då vi sätter detta i jämförelse 

med definitionen av förtroende, som den tillförlit till att den andre inte ska agera 

opportunistiskt och utnyttja situationen (Bengtsson et al 1998:53) så tolkar vi att det är en hög 

förtroendesituation företagen emellan. Genom ovanstående diskussion blir det dock tydligt att 

intervjupersonerna från hotellen till viss del har olika förtroenderelationer till 

representanterna för sängproducenten. Till exempel kan IP 3 och IP 4s informella relation 

bero på att de känt varandra även innan samarbetet inleddes. En sådan informell relation kan i 

sin tur påverka kontexten i vilken både informell och formell kommunikation sker, och då 

även påverka hur de olika aktörerna tolkar förmedlade budskap till och från varandra.  

 

Initiala förväntningar som finns på samarbetets parter och hur dessa sedan uppfylls påverkar 

förtroendeförhållandet även på lång sikt. Genom att i ett tidigt skede få känslan av att det går 

att lita på sin samarbetspartner kan ett stabilt förtroende lättare skapas (Adobor 2005). Detta 

kan jämföras med ett känslobaserat förtroende (Das 2004) vilket i sin tur kan påverka att ett 

beteendebaserat förtroende lättare växer fram. Den initiala känslan av att det går att lita på 

samarbetsparten innebär att förtroendet i mindre grad lider skada av eventuella framtida 

inskränkningar på förtroendet än om de initiala förväntningarna inte blivit uppfyllda (Adobor 

2005). IP 1 och IP 2, från samma hotell, som hade vissa invändningar mot hur 
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sängproducenten skötte det hela initialt, visar senare i samarbetet även upp en större distans 

till sängproducenten än de andra intervjupersonerna.  
”Från allra först början hade vi två stycken konsulter att ha att göra med, som 

inte var från DUX utan de hade ett uppdrag att nosa upp hotell som ville byta 

varumärke. Och de var inte tillräckligt kompetenta i DUX värden tycker jag, 

utan det blev en… de hade ju i uppdrag att sälja in DUX och det skulle ha 

varit någon från DUX-världen som skulle gjort det.” (IP 1)  

Att IP 1 och IP 2 fortfarande efterfrågar en tydlighet i kommunikationen från huvudföretaget 

kanske kan finna sin orsak i det initiala skedet eftersom det var då grunden för det framtida 

samarbetet las. Genom att IP 1 och IP 2 var de första franchisetagarna kan 

kommunikationsprocessen ha påverkats av att det saknades en klar och tydlig bild av vad 

samarbetet skulle resultera i. Dessa intervjupersoner hade inte heller någon personlig relation 

till representanter från sängproducenten innan samarbetet. Det torde ha gjort den inledande 

fasen av samarbetet ännu viktigare för det fortsatta långsiktiga samarbetet då de inte hade 

några tidigare referenser gällande sängproducenten som en samarbetspartner (jfr Adobor 

2005 samt kontextuellt förtroende, Das 2004). För IP 3 och IP 4 såg situationen annorlunda 

ut. De båda var personliga vänner till sängproducentens vd innan samarbetet. Detta kan ha 

påverkat förtroendet även då den professionella relationen inleddes och i förlängningen 

troligtvis medfört ett större överseende om någonting i samarbetet inte skulle fungera som 

förväntat (jfr Adobor 2005). Detta skapar en annan relation och andra referensramar för de 

olika intervjupersonerna, som de använder för att skapa mening i samarbetet (jfr Weick, 

Sutcliffe & Obstfeld 2005). I samband med samarbete över organisationsgränser innebär 

detta att erfarenheter av att det går att lita på den aktuella parten skapar förtroende vilket i sin 

tur underlättar samarbetet (Weick 1995). Förtroende får därigenom den ena parten att se med 

mer positiva ögon på den andres handlingar och det krävs mer extrema, negativa handlingar 

för att det ska ske en reaktion och åtgärder (Adobor 2005). 

 

Ett samarbete som är baserat på en ömsesidig förtroenderelation tillåter ett utrymme för de 

olika parterna att utföra det dagliga arbetet utan strikta kontrakt (Holmes 2007:50), och kan 

också minska misstankar om opportunistiska beteenden. Intervjupersonerna från hotellen 

verkar alla känna att sängproducenten litar på dem till fullo gällande drift av verksamheten. 

IP 2 och IP A menar båda att samarbetet fungerar bäst när de båda företagen får syssla med 

det de är bäst på, det vill säga sängar och inredning från sängproducentens sida och drift av 

hotell från hotellens sida. IP A menar vidare att om de sedan kan mötas och ta hjälp av 
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varandras kompetenser för att skapa synergieffekter desto bättre. Förtroende skapar 

förtroende vilket innebär att om sängproducenten och hotellen kan demonstrera sitt 

förtroende för varandra kan de på så sätt själva åtnjuta förtroende (jfr Adobor 2005 samt Das 

& Teng 2004). Alla förtroendeförhållanden innebär en viss risk vilken man aldrig helt kan 

gardera sig ifrån, men om det finns ett starkt förtroende kan det medföra att risktagandet 

känns mindre (jfr Das & Teng 2004).   

 

Samtidigt som parternas förtroende för varandra gällande kompetens är högt innebär en 

franchiserelation i sig ett förhållande där huvudföretaget måste se till att varumärket används 

på önskat sätt. Detta innebär att det finns en asymmetrisk maktstruktur (jfr Pesämaa & 

Franklin 2007), även om ingen av parterna uttrycker det. Det är en omöjlighet för 

sängproducenten att till fullo kontrollera hur hotellen använder och kommunicerar 

varumärket, men de visar tydligt att de litar på hur hotellägarna gör detta och att risken för 

opportunistiskt beteende är liten. Nästa avsnitt kommer att handla om hur förtroende och 

kontroll samspelar i det strategiska samarbetet. 

4.3 Förtroende VS kontroll i ett strategiskt samarbete 

Diskussionen kring hur kommunikation och meningsskapande kan användas för att styra 

andra har lett oss fram till frågor kring hur de maktstrukturer som uppstår i strategiska 

samarbeten kan hanteras.  

4.3.1 Kontrakt och förtroende  

När vi i intervjusituationerna diskuterade hur avtalen ser ut mellan sängproducenten och 

hotellen fick vi olika perspektiv. IP 3 berättar att de i början av samarbetet fick skriva på ett 

långt avtal med många paragrafer om hur han ska bedriva verksamheten, skydda och vårda 

varumärket och så vidare. IP 1 beskriver att avtalet avser en viss tidsperiod för att sedan 

skrivas om, förlängas eller sägas upp. Det är mycket svårt att helt gardera sig mot 

opportunistiskt beteende genom ett skrivet kontrakt, speciellt i ett långsiktigt perspektiv. Det 

tidsbegränsade kontraktet kan vara ett sätt för sängproducenten att gardera sig eftersom de på 

detta sätt kan omförhandla kontraktet och korrigera det mot nyuppkomna möjligheter till 

opportunistiskt beteende (jfr Nygaard & Ravn 2002:104). IP 1 berättar vidare att kontraktet 

inte behandlar den dagliga driften i hotellet utan främst användning av varumärket. Han 

förklarar sin syn på kontraktet genom ”… jag har inte läst de där avtalen på flera år. Men 
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det kan inte vara speciellt reglerat.” Även IP 3 uttrycker en distans till kontraktet. Han 

förklarar: ”Jag bedriver ju min verksamhet precis som jag själv vill. Eftersom jag har jobbat i 

branschen i 25 år känns det inte som att jag vill ändra mig på något sätt.” Samarbetet är 

reglerat i kontrakt samtidigt som ovanstående citat tyder på att det inte läggs någon större vikt 

vid dem i den dagliga verksamheten. Det är en intressant iakttagelse att IP 3 utrycker sin 

självständighet samtidigt som han påpekar att den dagliga verksamheten trots allt är reglerad i 

kontraktet. Vår tolkning är att huvudföretaget och hotellen ser förtroende och kontrakt som 

komplement till varandra. Kontraktet fungerar då som ett rättesnöre gällande samarbetet men 

att det finns ett förtroende för att den dagliga verksamheten sköts utan inblandning från 

sängproducenten, vilket IP A och IP B är noga med att påpeka. På så sätt bygger relationen 

på både kontrakt och förtroende utan att det ena utesluter eller motsäger det andra. Kontrakt 

är mest positiva om de används tillsammans med en bas av förtroende och därmed fungerar 

mer som ett rättesnöre och inte används till detaljstyrning (se Woolthuis, Hillebrand & 

Nooteboom 2005). IP A uttrycker sig;  
”… vi träffar ju dem regelbundet och tar upp ett flertal områden som båda 

parter tycker är viktigt givetvis och vi har ju en kontinuerlig dialog om detta… 

Det är ju hela tiden en viss dialog och utbildning, i ett positivt syfte, ingen 

tillrättavisning, utan ett samförstånd, en fortbildning.”   

 Ett grundläggande förtroende kan vara viktigare i samarbetet än ett noga utformat och 

detaljerat kontrakt. Detta blir tydligt i vår fallstudie där intervjupersonerna beskriver att 

kontraktet mest är ett liggande dokument som inte används i det dagliga arbetet. Ett väl 

specificerat kontrakt kan då bli mindre viktigt i en förtroendefull relation (jfr Woolthuis, 

Hillebrand & Nooteboom 2005 samt Tate 2004).  

 

IP A väljer att återkomma till beskrivningen av samarbetet såsom en familj och det diskuteras 

flera gånger att samarbetet bygger på förtroende och frihet under ansvar från 

sängproducentens sida. De informella förhållanden som finns mellan samarbetande företag, 

till exempel vänskap, kan påverka hur kontrakten är utformade och hur de används (Pesämaa 

& Franklin 2007). Vårt intryck är att den informella kontakt som finns mellan 

sängproducenten och hotellen påverkar beskrivningen de ger om den formella bindning de 

har med varandra genom franchisekontrakt och operatörsavtal.  

 

Sängproducenten har jobbat med franchisekonceptet under många år med butiker som säljer 

företagets produkter. Deras tidigare erfarenhet av hur dessa samarbeten går till redan menar 
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IP A är av godo även i hotellens fall. IP 1, IP 2 och IP 3 har inte någon tidigare erfarenhet av 

samarbete med sängproducenten och IP 3 uttrycker sig till och med genom att svara nekande 

på frågan om han har en franchiserelation. IP 3 visar ett tydligt behov av att markera en 

självständighet gentemot huvudvarumärket och menar att förutom namnet på hotellet så är 

företaget självstyrande. Intervjupersonerna från huvudföretaget visar på en djupare relation 

mellan företagen än vad franchisetagarna ger sken av. Detta kan ha att göra med att 

sängproducenten har ett redan välkänt varumärke med djupa rötter medan projektet med 

hotellen är relativt nytt. Sängproducenten har en klar och utarbetad bild över vad de vill med 

samarbetet men har kanske inte lyckats fullt ut att kommunicera det till hotellen som inte har 

en lika lång historia och inte i lika hög grad är medvetna om sängproducentens historia och 

visioner. Samtidigt kan det vara, som vi reflekterat över tidigare, en större vilja från 

huvudföretagets sida att visa upp en mer perfekt fasad än hotellen, eftersom det är 

huvudföretaget som äger varumärket och därmed har mest att förlora på om det minskar i 

värde. 

 

Strategiska samarbeten, särskilt i det långa loppet, skapar ofta höga beroendeförhållanden 

företagen emellan. Detta blir ofta synligt i samarbeten som involverar ett större företag och 

ett mindre företag. Finns det en väldigt ojämn fördelning av maktpositioner kan det inverka 

negativt på samarbetet då risken för opportunistiskt beteende är stor (Pesämaa & Franklin 

2007:606). Även om samarbetet vi exemplifierar med innehåller ett stort välkänt varumärke 

och ett tämligen nytt mindre varumärke så uttrycker intervjupersonerna inte några starka 

maktpositioner eller hierarkiska skillnader. Dock innebär franchiserelationer alltid en viss 

asymmetri i maktstrukturen eftersom en part är ägare till varumärket. Samtidigt som 

huvudföretaget har makt över samarbetet har de släppt en del av makten över varumärket till 

hotellen genom att de använder det i sin verksamhet. Emellertid uttalar alla intervjupersoner 

en jämlikhet i maktförhållandet (IP 1-4 samt IP A och B) vilket vi menar tydliggörs i att 

hotellen skiljer sig åt i utseende och drift, då de själva haft frihet att utforma sitt hotell (IP 1, 

IP 2 och IP 3). Hade sängproducenten haft ett större maktövertag hade hotellen troligtvis varit 

mer styrda och likriktade. IP A visar en vilja att hålla en balans mellan att förmedla en 

enhetlig bild av varumärket på de olika hotellen samt en önskan att låta alla hotellen ha egna 

personligheter. Detta jämlika förhållande synliggörs i IP A och Bs återkommande referenser 

till frihet under ansvar och att de ser det hela som en ömsesidig relation.  
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IP A uttrycker sig: 
”Det är en rätt så ömsesidig förståelse för hur vi jobbar tillsammans med det 

här. Båda parterna har ju tentaklerna ute så att säga och vi känner att eftersom 

vi håller den här aktiva kontakten med varandra så känner man rätt så tidigt 

om det skulle vara någonting, alltså det är som ett förhållande haha… om det 

är någonting, om skon klämmer, att man kan ta tag i det och försöka lösa det.” 

Även IP 4 berättar om det täta samarbetet med kontinuerlig feedback företagen emellan så att 

hotellen vet att de är på rätt spår. Att företagen konstruktivt kan diskutera och lösa problem 

kan vara en effekt av förtroendeförhållande (jfr Woolthuis, Hillebrand & Nooteboom 2005). 

  

Sängproducentens kontroll över hotellen regleras inte endast i skrivna kontrakt utan sker 

främst genom ”att ha tentaklerna ute” och genom att kommunicera. Kontrakten fungerar 

snarare som en vägledning om någon av parterna avviker alltför mycket från det 

överenskomna. För att ett kontrollförhållande ska kunna fungera på dessa premisser med 

kommunikation som grundsten istället för kontrakt krävs ett väl etablerat förtroende 

företagen emellan. Förtroende, i sig, minskar inte risk, snarare handlar förtroende om att 

utsätta sig för risk då man släpper kontrollen och gör sig beroende av någon annan vilket 

nästa avsnitt kommer att handla om.  

4.3.2 Risk och förtroende 

Då sängproducenten och hotellen använder liknande varumärke förknippas de lätt med 

varandra. IP 3 menar att de allra flesta gäster ser företagen som ett och samma. Detta för med 

sig att vad det ena företaget gör eller förmedlar påverkar uppfattningar om det andra. Hur 

hotellen använder varumärket påverkar alltså huvudföretaget som äger varumärket och 

tvärtom. IP B menar att genom den täta kommunikation som finns minimeras riskerna för att 

hotellen avviker för mycket från hur sängproducenten vill att varumärket ska presenteras. IP 

A fortsätter på samma resonemang; 
 ”Det ser vi ju och det känner vi, när vi själva är i närheten och tittar in och 

säger hej eller om butiken är där, just det att vi jobbar så pass nära varandra 

och träffas med korta mellanrum i tid så blir det svårt att någonting ska kunna 

hinna glida riktigt långt mellan fingrarna och att vi ska tappa det.”  

Intervjupersonerna från huvudföretaget beskriver att hotellen får arbeta utifrån devisen ”frihet 

under ansvar” samtidigt som ovanstående citat visar på att en frekvent kommunikation kan 

fungera som en slags övervakning. Frekvensen gällande kommunikation mellan 

huvudföretaget och de olika hotellen skiljer sig, som tidigare diskuterats, åt. Personliga 
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besök, som IP A pratar om i citatet, sker främst på det egenägda hotellet i Malmö, vilket vi 

menar är det som är mest övervakat. Det kan finnas en fara i att en alltför stark övervakning 

kan minska ett uppbyggt förtroende då parten kan känna sig misstrodd (Das 2005). Emellertid 

uttrycker både IP 3 och IP 4 snarare uppskattning över sängproducentens nära kontakt och 

den feedback han får gällande hotellet vilket säger emot Das (2005) teori att alltför noggrann 

övervakning kan leda till minskat förtroende.  

 

I strategiska samarbeten uppstår det ofta ojämna maktstrukturer där en part har mer makt än 

den andre (Pesämaa & Franklin 2007). I en franchiserelation, som fallstudien, kan det vara 

huvudorganisationen som har mest att förlora då risken finns att varumärket försvagas om 

franchisetagarna agerar på ett för varumärket negativt sätt (jfr Das & Teng 2004). I 

samarbetet mellan sängproducenten och hotellen har sängproducenten makten att välja om 

hotellen ska få fortsätta att använda varumärket eller att säga upp franchiseavtalen med 

hotellen. Relationen med hotellet i Malmö, som sängproducenten är ägare till, är lite 

annorlunda eftersom sängproducenten måste sälja hotellet om de inte vill fortsätta att ha sitt 

varumärke på detta hotell. Samtidigt menar både IP 1 och IP 3 att deras hotell inte skulle 

påverkas i särskilt stor utsträckning om sängproducenten skulle välja att avsluta samarbetet. 

IP 1 förklarar att: ”Det skulle väl inte hända så mycket egentligen, det skulle bli ett annat 

namn på hotellet”. Han säger vidare att hotellet skulle fortsätta att drivas med samma slags 

verksamhet och enligt samma tankegångar, men att det kanske inte skulle vara lika tydligt.”... 

det [DUX] har ju en viss igenkänningsfaktor, att man associerar det till sängarna, men man 

kan ju döpa om det till hotell skön sömn och ändå koppla det till att man sover gott” (IP 1). 

IP 3 utrycker det som: ”Om de av någon anledning inte tycker om mig kan de i och för sig 

neka mig att använda namnet DUXIANA men det [hotellet] är ju mitt, jag äger det här. Så de 

kan ju inte förhindra mig att bedriva hotellverksamhet.” Samtidigt som makten kan anses 

ligga i händerna på huvudföretaget blir det även där som den största risken ligger (jfr Das & 

Teng 2004), vilket tydliggörs i intervjupersonernas resonemang att de ser ett avslutat 

samarbete som en motgång men inget som stör deras verksamhet i längden. Istället kan det 

bli huvudföretagets varumärke som kan ta skada av ett avslutat samarbetet om detta sker på 

grund av exempelvis samarbetssvårigheter eller att någon missköter sig.     

 

En risk ligger i om en part i alliansen inte samarbetar fullt ut, eller att båda parterna, eftersom 

de har olika mål, ser alltför mycket till sin egen vinning och agerar opportunistiskt (Das & 

Teng 2001:450). Företag i en ojämn beroendesituation där opportunistiskt beteende existerar 
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försöker ofta kontrollera detta med noggrant utformade kontrakt med många paragrafer. 

Samtidigt blir kontrakt, som sagts, mest positiva om de används tillsammans med förtroende 

(Woolthuis, Hillebrand & Nooteboom 2005). Sängproducenten ställer inga andra specifika 

krav på hotellen, gällande inredning, än att de ska använda sig av deras sängar, samt i den 

mån det går även deras möbler, vilket gör att hotellen själva kan välja att använda sig av 

redan befintlig inredning (IP A). Då sängproducenten har tydligt fokus på kvalitet och 

exklusivitet kan det finnas en risk att hotellen, för att vara kostnadseffektiva, tappar lite av 

värdet i varumärket genom att de inte använder sig av huvudföretagets inredning. Detta är en 

av de stora riskerna med varumärkesutvidgning, att huvudvarumärkets värderingar försvagas 

(Bhat & Srinivas 2001:111). Dessutom kan varumärket påverkas av hur servicen på hotellen 

uppfattas (jfr Grönroos 2002) vilket gör att huvudföretagets avsaknad av direktiv för driften 

kan innebära att varumärket försvagas om den exklusivitet och kvalitet som omger 

huvudföretaget inte återspeglas i personalens servicetänk. Samtidigt uttrycker IP A och IP B 

att kunskapen hos personalen på hotellen om sängproducentens produkter är mycket viktig. 

Om sängproducenten inte lyckas ”Duxifiera” även denna personal kan det finnas en risk för 

varumärkesförsvagning. Hotellen fungerar som ambassadörer för varumärket och vikten av 

att förankra företagets varumärke hos dem är mycket viktigt. Ledord som till exempel 

komfort eller familj, måste översättas till handlingar i det vardagliga arbetet för att 

franchiseföretagen till fullo ska kunna representera organisationens varumärke (jfr 

Falkheimer & Heide 2007:90). Även gällande detta visar sängproducenten upp ett stort 

förtroende gentemot hotellen och IP A uttrycker: 
”Väldigt stor del ligger i den mänskliga kommunikationen, i ’välkommen till 

hotell DUXIANA, här fokuserar vi på en god natts sömn’ och att vi berättar 

om sängarna och så går gästen upp till rummet och där står det en skylt som 

det står ’inatt så sover du på en 12+ [DUXsäng]- sov du gott?´ Det kan ju 

styras av personalen, de här små grejerna.”  

IP A och IP B säger att det är viktigt att hotellen får vara olika eftersom de drivs av olika 

individer vilket även hotellen håller med om. Dessutom eftersträvas inte likformighet utan de 

menar vidare att en variation inom ”familjen” främjar samarbetet. Emellertid tyder IP 2:s 

efterfrågan av en tydligare kommunikation från sängproducenten avseende en gemensam 

profil av varumärket samt hotellverksamheten på att han ser en risk i att hotellen 

differentierar sig från varandra. Även IP 4 uttrycker att: ”det kan bli en oerhört stor 

förvirring, men det är viktigt att låta hotellen vara individuella”. Det är således en 
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balansgång mellan en önskan från samarbetsparterna att alla ska få ha sin egen profil 

samtidigt som de ska kommunicera varumärket på ett enhetligt sätt.  

 

Sängproducenten har ett högt förtroende för hotellen gällande deras kompetens att driva 

verksamheten och ser inga risker med samarbetet. Samtidigt kan det finnas en risk i att 

företagen ses som ett och samma eftersom varumärket för huvudföretaget och hotellen är så 

pass lika. Detta kräver än större samstämmighet i den externa kommunikationen för att 

undvika varumärkesförsvagning. Samtidigt som hotellen har olika utseende och sätt att drivas 

menar både sängproducenten och hotellen att det är viktigare att bevara individualiteten än att 

skapa en likformighet inom den strategiska alliansen.  

 

Efter detta resonemang om förtroende, kontroll och risk kan konstateras att dessa är nära 

sammanknutna och i allra högsta grad påverkar, och påverkas av, kommunikationen och 

relationerna inom den strategiska alliansen. Här sätter vi punkt för den analyserande delen av 

uppsatsen för att övergå till avslutande kapitel med slutsatser och diskussion.   
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5. Som man bäddar får man ligga 

 
Efter genomgång av teori och empiri kommer vi här att 

besvara våra frågeställningar för att belysa vårt syfte, 

hur kommunikation, avseende relationen samt 

varumärket, tar sig uttryck i ett strategiskt samarbete 

som bygger på varumärkesutvidgning. Kapitlet avslutas 

med en reflekterande diskussion över resultatet.  

 

5.1 Slutsatser 

Genom en kombination av formell och informell kommunikation kan ett varumärke 

förmedlas från ett företag och förankras i det andra.  

I processen att förmedla ett varumärke mellan två företag är inte bara den planerade 

kommunikationen viktig, även den informella kommunikationen spelar in. I den formella 

kommunikationen som planerade möten, nyhetsbrev samt utbildningar, läggs grunden för att 

förmedla varumärket. För att grunden sedan ska kunna byggas till ett hus visar studien att 

informell kommunikation som komplement till den formella kommunikationen är 

byggstenen. För att varumärket sedan ska kunna förankras i det mottagande företaget krävs 

att hänsyn tas till i vilken kontext kommunikationen sker, eftersom mottagaren av ett sänt 

budskap kommer att tolka detsamma utifrån sina egna referensramar. Genom att även beakta 

kontexten kan avsändaren lättare förutse och styra hur ett sänt budskap kommer att uppfattas, 

förstås och implementeras i det dagliga arbetet. För att kunna översätta de värderingar som 

varumärket representerar, i handling hos franchiseföretagen ”Duxifieras” personalen genom 

utbildning på DUX-akademin samt genom att kommunikationen utformas till att gång på 

gång upprepa dessa värderingar. På så sätt försöker huvudföretaget skapa en stolthet och 

enighet gällande varumärkets värden hos hotellen. Samtidigt som mer kommunikation inte 

självklart betyder att budskapet förstås på avsett sätt, visar vår fallstudie att de företag med 

mest kontakt vilket främst avser den informella kontakten, även är de som visar upp mest 

positiv inställning till hur de värden som den strategiska alliansen står för kommuniceras.  
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Genom språkbruk samt gemensamma erfarenheter skapas en samhörighet i den 

strategiska alliansen. 

Genom att använda ett visst språkbruk kan en organisation formas och upprätthållas, eftersom 

gemensamma ord förenar medlemmarna som använder dem. Specifika ord som laddas med 

värderingar och betydelser, exempelvis användandet av ordet familj avseende samarbetet och 

komfort gällande varumärket, formar organisationernas kultur och identitet. Den planerade 

kommunikationen sker på ett likvärdigt sätt till de olika franchisetagarna, dock skiljer sig den 

informella kommunikationen åt gällande både frekvens och karaktär mellan huvudföretaget 

och de olika franchisetagarna. Frekvensen av informell kommunikation går hand i hand med 

hur familjär relationen uppfattas, vilket även bidrar till en känsla av samhörighet. Genom 

gemensamma erfarenheter som skapas genom exempelvis utbildning och vänskapliga 

relationer kan huvudföretaget påverka den meningsskapande processen för att styra 

mottagarens tolkningsprocess. På så sätt kan en samstämmighet avseende varumärket samt en 

samhörighet mellan företagen skapas och företagen blir ”Duxifierade” och en del i familjen.    

 

Genom en kombination av formell och informell kommunikation byggs en relation baserad 

på förtroende. 

I relationen mellan företagen, i den formella och informella kommunikation samt 

interaktionen som sker mellan dem, har de möjlighet att utveckla förtroende för varandra. 

Förtroende börjar byggas upp redan i ett tidigt skede av samarbetet och de första intrycken 

kommer att påverka och följa med under samarbetets gång. I vår studie har vi sett att 

uppfattningar som formas initialt påverkar uppfattningar även senare, där exempelvis 

intervjupersoner som uttrycker en viss otillfredsställdhet med hur huvudföretagets värden 

kommunicerades i början även gör detta senare i samarbetet. Genom sättet att kommunicera 

och interagera, i den process som samarbetet innebär, visar företagen varandra att de har ett 

känslomässigt engagemang i samarbetet och en vilja att samarbeta. Interaktionen under 

samarbetets gång ger också parterna möjlighet att genom handling och beteende bygga upp 

ett förtroende gällande varandras kompetens. Relationen, i form av interaktion och 

kommunikation, leder därmed till att bygga ett förtroende och en samhörighet, som går 

utanför det som regleras i kontrakten mellan företagen.  
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Genom en kombination av förtroende och kontrakt regleras och kontrolleras den 

strategiska alliansen. 

I den strategiska alliansen ligger den största makten hos ägaren till varumärket men det är 

även det företaget som har mest att förlora då de är beroende av att de andra parterna i 

samarbetet vårdar varumärket för att undvika varumärkesförsvagning. På grund av detta 

innebär förtroendet att utsätta sig för risk eftersom huvudföretaget till viss del släpper 

kontrollen över varumärket. Detta kan delvis regleras av kontrakt samtidigt som ett 

grundläggande förtroende kan vara viktigare i samarbetet än ett noga utformat och detaljerat 

dokument. Förtroendeförhållandet som finns mellan fallföretagen innebär att de inte i någon 

hög grad använder kontraktet för att kontrollera samarbetspartnerna då de ser risken för 

opportunistiskt beteende som liten. Därmed grundas den kontroll som huvudföretaget utövar 

på franchisetagarna främst i ”att ha tentaklerna ute” och att kommunicera. Kontrakten 

fungerar snarare som ett rättesnöre om något skulle gå helt snett. För att ett 

kontrollförhållande ska kunna fungera på dessa premisser med kommunikation som 

grundsten istället för kontrakt krävs ett väl etablerat förtroende företagen emellan. En 

framgångsrik strategisk allians är därmed ett vågspel mellan formell kontroll, kommunikation 

och förtroende. 

5.2 Avslutande tankar 

Studien kring hur kommunikation och förtroende tar sig uttryck i ett strategiskt samarbete 

gällande varumärkesutvidgning har gett oss många nya insikter. Vår förhoppning är att 

studien bidrar till forskningsområdet strategiska samarbeten, genom att belysa de speciella 

omständigheter som råder i ett samarbete kring ett varumärke. Genom att ta hänsyn till 

franchisetagarens enskilda situation kan ägaren till varumärket lättare förankra det hos 

mottagaren. Genom att ta hänsyn visar också varumärkesägaren både en kompetens gällande 

överföring av varumärket och ett engagemang i samarbetet. Att fokusera resurser på att vårda 

själva samarbetet och inte bara fokusera på överföringen av varumärket kan bidra till att 

överföringen underlättas. Därmed kan även det gemensamma målet med samarbetet, det vill 

säga att exponera varumärket, uppfyllas.  
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5.2.1 Tankar kring slutsatserna 

Diskussionen om förtroende, som ett sätt att minimera behovet av minutiöst utformade 

kontrakt, kan också ses från ett annat håll. Alla personer är olika och vissa individer kan 

känna en trygghet i att det finns ett tydligt dokument att luta sig emot då det ger en känsla av 

säkerhet och ett rättesnöre att följa. Individer har olika bakgrund och kommer från olika 

organisationskulturer vilket har inverkan på hur stort behovet av ett tydligt dokument är, då 

alla tolkar relationen, hur den styrs och struktureras, utifrån egna referensramar. Samtidigt 

menar vi att det är svårt att bedöma vilken grad av reglering som de olika representanterna 

från företagen efterfrågar, speciellt i det inledande skedet av samarbetet då kontraktet ofta 

utformas och parterna ska lära känna varandra. Begreppet förtroende kan också ha olika 

betydelser för olika individer och företag. Vissa värderar att kunna lita på en annan individs 

kompetens medan en annan i högre grad kanske istället värdesätter ett förtroende baserat på 

en vänskaplig relation. Detta innebär att vågspelet mellan förtroende och kontroll grundas i 

olika individers karaktärsdrag och relation, vilket bör anpassas efter de individer som ingår. 

Vi menar att om franchiserelation innefattar ett fåtal aktörer kan detta vara relativt lätt men 

blir svårare i en större kedja som innefattar ett stort antal aktörer. Samtidigt bör en avvägning 

göras mellan nytta och kostnad då kontroll kostar mycket pengar men även att skapa 

förtroende är tid- och resurskrävande.  

 

Då vår undersökning visar att det både är den formella och informella kommunikationen och 

relationen som är viktig för att förmedla och förankra ett varumärke ställer vi oss frågan vad 

som händer i en situation där de delaktiga parterna inte önskar en relation som präglas av 

informella och familjära förtecken? Kan en strategisk allians bli framgångsrik även i en 

situation som endast präglas av formell kommunikation? I en dylik situation kommer 

betydligt större vikt ligga på kontrakt men samtidigt menar vi att den kan bli framgångsrik då 

en formell relation passar vissa individer och företag bättre. Emellertid menar vi att det är 

svårt att bygga en varumärkesutvidgningsallians endast på kontrakt då det är svårt att 

överföra de värderingar som finns i ett varumärke i en sådan relation. Då ett varumärke till 

stor del baseras på immateriella värden, såsom känslor och identitet, blir det svårt att överföra 

detta genom ett skrivet dokument. Ord på ett papper kan aldrig ersätta den mellanmänskliga 

kontakten eller de intryck som skapas vid exempelvis ett studiebesök då varumärket kan 

uppfattas genom flera olika sinnesintryck.   
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5.2.2 Tankar kring vidare forskning 

Det är i slutändan kunderna som avgör om kommunikationen av varumärket har lyckats 

eftersom det är till dem som franchisegivaren i förlängningen vill förmedla varumärket till. 

Detta har vi dock inte studerat utan koncentrerat oss på den mellanorganisatoriska 

kommunikationen eftersom det är den vägen sängproducenten har valt att gå. För framtida 

forskning kan det vara intressant att ta fasta på nästa steg i processen och studera hur hotellen 

i sin tur förmedlar varumärket till sina kunder. Vi får genom denna studie inte fram om 

kommunikationsprocessen är lyckad eller inte eftersom vi saknar kundernas uppfattningar. 

Vad vi däremot får fram är om personer på sängproducenten och hotellen anser att den är 

fungerande och framgångsrik, vilket är första steget mot en lyckad kommunikation gentemot 

kunderna. 

 

Intentionen från huvudföretaget är att fortsätta att utveckla hotellkonceptet med fler hotell på 

olika platser runt om i världen. Då kedjan idag endast består av tre hotell skulle en 

kompletterade studie om ett antal år visa om företaget har förändrat sina 

kommunikationsstrategier eller om dessa har visat sig vara framgångsrika i ett större 

sammanhang. Att samarbeta med ett större antal samarbetspartners bör, som tidigare nämnts, 

innebära annan problematik jämfört med om ägaren av varumärket samarbetar med ett fåtal 

företag. Vår forskning borde kunna ligga som underlag för en sådan problematik också, även 

om det kan krävas mer och specialiserad forskning gällande detta.   
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Bilaga 1 Intervjuguide – DUX  
 
Initialt 

• Hur kom idén om samarbete med hotell? 

• Hur togs kontakter? 

• Hur gjordes val av just de hotell ni samarbetar med? 

 

Samarbetet 

• Hur ser samarbetet ut?  

o Vad finns specificerat i avtalen? Vad innebär det? 

o Utförs det kontroller att avtalen följs? 

• Vad skulle hända om avtalen inte följs?  

o Om någon drar sig ur? 

• Hur kommunicerar ni med hotellen? 

o Tillvägagångssätt, frekvens, vilka ärenden? 

• Ser ni några risker med dessa samarbeten?` 

• Vad är DUX mål/strategier med samarbetet med hotellen?  

o Hur kommunicerar ni detta till hotellen? 

 

Varumärke 

• Hur skulle du beskriva DUX varumärke? Hur skulle du beskriva hotell Duxianas 

varumärke? 

• Hur sker överföringen av varumärket? 

• Vilken betydelse får det för hotell Duxianas varumärke att hotellen skiljer sig åt?  

o Och i förlängningen för DUX varumärke?  

• Planerar ni ytterligare samarbeten med fler hotell, i så fall vad har ni för tankar bakom 

detta? 

• Vilka främsta fördelar/nackdelar finns det med dessa samarbeten?   

• Vad betyder ’primarily comfort’ för dig/DUX?  

• Hur kommunicerar ni ’primarily comfort’ till hotellen/genom hotellen? 

 



Bilaga 2, Intervjuguide – Duxiana hotellen 

 

Initialt 

• Hur skapades kontakten med DUX?  

• Vad förde ni för diskussion internt om att starta detta samarbete?  

• Vilken typ av samarbete har ni? 

• Vad gav DUX er för presentation av företaget och vad de ville uppnå med samarbetet? 

• Vad gav DUX er för direktiv för er verksamhet i och med samarbetet? 

 

Kommunikation 

• Hur är ert samarbete organiserat?    

• Vad ser du för fördelar och nackdelar med samarbetet idag? 

• Hur ser er kontakt och kommunikation ut idag?  

• Tycker du att det är något i kommunikationen mellan DUX och hotell Duxiana som 

skulle kunna fungera bättre? 

• Vad betyder ´primarily comfort´ för dig/ditt hotell? Har DUX kommunicerat vad de 

menar med ´primarily comfort´? 

 

Varumärke 

• Hur uppfattar du DUX varumärke?  

• Vilka delar av DUX varumärke har ni tagit till/använt er av på hotellet?  

• Vad står ditt hotell för?  

• I hur stor utsträckning tror du att era gäster och medarbetare är medvetna om att ni har 

samarbete med DUX?  

• Hur uppfattar du att DUX vill att du använder varumärket Duxiana? Vilka värderingar 

uppfattar du att det ligger i hotell Duxiana?  
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