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Sammanfattning 

 

Titel: "Rebranding - En narrativ process. En studie av ett it-tjänsteföretags interna 

rebrandingprocess" 

 

Seminariedatum: 2010-06-08 

 

Kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, Marknadsföring, 15 ECTS 

 

Författare: Joakim Ekstrand, Magnus Åkerblom, Arben Rexhepi 

 

Handledare: Jon Bertilsson 

 

Nyckelord: Rebranding, Narratives, Storytelling, Employee branding 

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att studera en intern rebrandingprocess ur ett narrativt 

perspektiv. Genom att fokusera på internt identitetsskapande hoppas vi kunna bidra med en 

djupare förståelse för interna rebrandingprocesser.  

 

Metod: Vår studie är en kvalitativ fallstudie baserad på intervjuer och observationer. Vi har 

använt oss av storytelling som övergripande metodologiskt perspektiv vilket innebär att våra 

intervjuer varit väldigt öppna då vårt mål har varit att få respondenterna att ”berätta sin 

historia”. 

 

Teoretiska perspektiv: Storytelling, Employee branding. 

 

Empiri: Vår empiri består av intervjuer med såväl den som varit ansvarig för 

rebrandingprocessen och ett antal övriga anställda. Vi har även haft möjligheten till 

observation då vi fick vara med under en av företagets ”brand-workshops”. 

 

Resultat: Vår studie visar att en intern rebranding mycket väl kan studeras och skildras ur ett 

narrativt perspektiv. Detta har i sin tur resulterat i nya insikter om hur den interna 

varumärkesidentiteten skapas. 
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Abstract 

 

Title: "Rebranding – A narrative process. A study of the internal brandingprocess of a 

multnational IT-company" 

 

Seminar-date: 2010-06-08 

 

Course: FEKP01, Master thesis in business administration, Marketing, 15 ECTS 

 

Authors: Joakim Ekstrand, Magnus Åkerblom, Arben Rexhepi 

 

Advisor: Jon Bertilsson 

 

Key-words: Rebranding, Narratives, Storytelling, Employee branding 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to study an internal rebrandingprocess by applying a 

narrative approach. By focusing on internal identity creation we hope to contribute with a 

deeper understanding of internal rebrandingprocesses. 

 

Methodology: The study is carried out as a qualitative case study based on both interviews 

and observations. We have used storytelling as an overall methodology which means that our 

interviews have been very open since our purpose has been to get the respondents to “tell 

their story”. 

 

Theoretical perspectives: Storytelling, Employee branding,  

 

Empirical foundation: Our empirical material is based upon interviews with people who had 

overall responsibility for the rebranding process, as well as ordinary employees. We also got 

the opportunity to observe since we got permission to attend one of the companies “brand-

workshops”. 

 

Conclusions: Our research concludes that an internal rebranding process may be both 

understood and studied from a narrative perspective. This has resulted in new insights of how 

the internal brand identity is constructed. 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel avser vi ge läsaren en bakgrund till ämnet rebranding; hur det har utvecklats 

och var det befinner sig idag. Vi redogör också för vad som hittills har skrivits inom ämnet i 

en litteraturgenomgång, för att sedan problematisera detta i en problemdiskussion och 

såtillvida positionera vår studie. Frågeställningar och syfte redogörs även i detta kapitel. 

___________________________________________________________________________ 

 

Vi avser att studera ämnet rebranding ur ett internt, narrativt perspektiv. Rebranding som 

ämne är relativt nytt inom akademiska kretsar vilket kan bero på att rebranding är nära 

besläktad med teorier inom brand management. Dessa fokuserar huvudsakligen på externa 

faktorer som brand image och brand equity. Vi är dock mer intresserade av de interna, 

identitetsskapande faktorerna som en rebranding innebär och kommer därför ha ett internt 

fokus i denna uppsats.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Varumärken är idag något vi hör talas om nästan dagligen. Under de senaste åren har termen 

"varumärke" näst intill utvecklats till ett buzz-word och det tycks ha blivit väldigt viktigt för 

företag att "ha ett starkt varumärke". När vi talar om varumärken idag talar vi inte heller 

enbart om produkter. Begreppet varumärke kan idag även appliceras på människor, städer 

med mera. En vanlig definition av ett varumärke kommer från "American Marketing 

Association" och lyder: "a name, term, symbol, design or a combination of them intended to 

identify goods or services of one seller or a group of sellers and to differentiate them from 

those of competitors" (Muzellec & Lambkin 2006). Denna definition berättar för oss både vad 

ett varumärke är för något (namn, symbol och så vidare) och vad syftet med varumärket är (att 

identifiera och att differentiera). 

 

Konceptet varumärken har sitt ursprung i konsumentprodukters domän och därför har 

varumärken länge varit synonyma med produkter. Men med åren har man utvidgat 

varumärkeskonceptet och idag omfattar det både så kallade ”Product brands” och 

”Corporate brands”. Det senare tillskottet, corporate brands, kallades i början för ”company 

brands” och blev för första gången riktigt uppmärksammat i början på 1990-talet när King 
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skrev i en artikel att konsumenters val kommer bero allt mindre på de funktionella fördelarna 

med en vara eller tjänst och mer på människorna bakom produkten och deras kunskaper, 

attityder, värderingar med mera (Muzellec & Lambkin 2009). Product brands är varumärken 

direkt kopplade till en produkt, alternativt en produktlinje (Kapferer 2008). Ett Corporate 

Brand är ett varumärke direkt kopplat till en organisation eller företag. Ett Corporate Brand är 

varumärket som definierar organisationen som kommer leverera och stå för ett erbjudande 

(Aaker 2004). Vi kommer att studera ett Corporate Brand. 

 

Följer man utvecklingen in på 2000-talet kan man se att flera författare inom området 

uppmärksammar en rörelse både i teori och praktik från product till corporate brands. Att 

corporate brands har fått ett ökat fokus beror på flera saker. Dagens konsumenter har större 

tillgång till information som sedan kan diskuteras och utväxlas i offentliga forum. Detta bidrar 

till en högre transparens på marknader vilket gör det svårare för företag att bedriva sin 

verksamhet bakom skyddande barriärer. Detta i sin tur ökar kraven på ansvarsfullt och etiskt 

agerande från företagens sida. Vissa konsumenter når en högre medvetenhet tack vare 

informationsflödet och börjar göra välinformerade beslut som överskriver grundläggande 

behov. Med andra ord börjar konsumenter uttrycka sina fundamentala värderingar genom 

deras ställningstaganden till olika företag och således skapas ett incitament för företag att 

förse konsumenter med varumärken som de kan identifiera sig med (Fog 2006).  

 

Både product och corporate brands kan betraktas som separata enheter även om de till viss del 

har ett överensstämmande syfte; att differentiera och identifiera en vara eller tjänst. En viktig 

distinktion mellan dem är dock att ansvaret för ett corporate brand vilar högre upp i en 

organisation och att den här typen av varumärke kommuniceras genom fler kanaler till ett 

företags olika intressenter (kunder, aktieägare, potentiella investerare, leverantörer etc.). En 

annan skillnad är att arbetet med ett corporate brand kräver större fokus på den interna 

organisationen och koordinationen mellan enheter och aktiviteter (Muzellec & Lambkin 

2009). Leslie De Chernatony (i Karlsson 2006) definierar corporate brands som: “a cluster of 

functional and emotional values which promises stakeholders a particular experience”. 

Följaktligen kan man urskilja en skillnad mellan den generella definitionen av varumärken 

från American Marketing Association och denna definition som belyser mer ogripbara 

egenskaper hos varumärken.  
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När vi rör oss in på området ogripbara egenskaper kommer vi in på ett annat mycket 

uppmärksammat område inom varumärken nämligen skillnaden mellan varumärken inom 

produkt- och tjänstesektorer. Betydelsen av tjänster i utvecklade länder är påtaglig då dessa 

kan utgöra så mycket som två tredjedelar av ett lands BNP. Det är ett antal olika krafter i 

omgivningen som har bidragit till den ökade produktionen av tjänster bland annat 

avregleringar, privatiseringar, färre handelsbarriärer, franchising och globalisering (Karlsson 

2006). Jämfört med paketerade varor saknar tjänster den egenskapen att ett varumärke och 

specifikationer kan kommuniceras genom paketering och märkning vilket gör det svårare för 

kunder att utvärdera en tjänst före, under och efter konsumtionen. Ett annat riskelement utgörs 

av tjänsters heterogena natur vilket gör dem beroende av hur de anställda levererar dem 

(Kotler & Keller 2006). Detta ökar i sin tur betydelsen av ett starkt varumärke inom 

tjänstesektorer då dessa kan reducera den upplevda risken associerad med ett köp (Alvesson 

2008). Ett starkt ”service brand” har också den egenskapen att de kan hjälpa kunder att 

visualisera och förstå en tjänst. Inom tjänstesektorer har corporate brands därför blivit den 

dominerande typen (Karlsson 2006).  

 

Sammantaget kan man säga att varumärkena är en mycket värdefull tillgång för företag och 

man har alltmer börjat förstå värdet av dessa och hur de kan utvecklas till kraftfulla 

konkurrensmedel. Därför arbetar företag med sina varumärken och detta arbete kallas 

"branding" eller "brand management" och kan definieras som: "a systematically planned and 

implemented process of creating and maintaining a favourable image and consequently a 

favourable reputation for the company as a whole by sending signals to all stakeholders and 

by managing behaviour, communication, and symbolism." (Muzellec & Lambkin 2006). 

Denna definition kan sammanfattningsvis ses som en slags positionering av varumärket i 

förhållande till marknaden.  

 

1.2 Rebranding 

 

Detta arbete med varumärket; brand management, kan dock vara problematiskt då vi idag 

lever i ett samhälle kännetecknat av en snabb förändringstakt med snabbt förändrade 

marknadsvillkor (Muzellec & Lambkin 2006). Varumärkesstrategier är ofta utsatta för ett 

förändringstryck, dels internt från företagets marknadsföringsdivision, dels från diverse 

externa källor. Därför är det av stor vikt att veta när man ska ändra en varumärkesstrategi och 
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hur man ska göra det.  Detta har skapat incitament för företag att på något sätt förnya och/eller 

förändra sig och såtillvida har begreppet "rebranding" vuxit fram. 

 

En studie av Muzellec och Lambkin (2006) har identifierat ett antal specifika 

anledningar/orsaker till varför företag rebrandar sig och delat in dessa i fyra olika kategorier: 

Den första involverar förändringar i ägarstruktur, den andra förändringar i övergripande 

företagsstrategi, den tredje förändringar i konkurrenssituationen och den fjärde förändringar i 

den externa omgivningen (Muzellec & Lambkin 2006). Gemensamt för alla dessa är någon 

form av förändring. Man skulle kunna säga att rebranding då tycks handla om att möta 

förändring med förändring.  

 

David Aaker menar att man kan ändra ett varumärkes identitet, dess position och dess 

"execution" (det sätt som varumärket förmedlas på). Att förändra identiteten anser han vara 

den mest fundamentala och därmed mest riskfyllda ändringen. Han identifierar huvudsakligen 

fem situationer då man bör förändra varumärket, dessa är: (1) identiteten är svagt uppfattad 

eller den missar målgruppen, (2) identiteten har blivit inaktuell på grund av förändringar på 

marknaden och/eller kundernas preferenser, (3) Identiteten är för snäv och tilltalar inte en 

tillräckligt bred marknad, (4) Identiteten är föråldrad, (5) Identiteten är uttjatad hos 

målgruppen. Samtidigt som Aaker tar upp dessa situationer som skäl till förändringar 

förespråkar han så få ändringar som möjligt. Detta för att varumärken som behåller en 

identitet över en längre tid har lättare att äga en position i konsumenternas sinnen, vara 

ständigt förknippade med än symbol och åtnjuta kostnadsfördelar (Aaker 1996).  

 

Merrilees och Miller förklarar rebranding genom att sätta det i kontrast till branding som kan 

ses som en mer löpande process som på något sätt sker hela tiden, medan rebranding uttrycker 

en specifik förändring mellan det tidigare varumärket och en ny formulering av detta. De 

särskiljer även detta från en förändring i ett företags visioner; något de kallar "brand revison" 

(Merrilees & Miller 2008). Muzellec & Lambkin talar om rebranding som: "the creation of a 

new name, term, symbol, design or a combination of them for an established brand with the 

intention of developing a differentiated (new) position in the mind of stakeholders and 

competitors." (Muzellec & Lambkin 2006) och Gotsi och Andriopoulos ser rebranding som: 

"changing the company's name, targeting and positioning, in an attempt to assign new 

meaning to the corporate brand and communicate new benefits to its stakeholders." (Gotsi & 

Andriopoulos 2007).  
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1.3 Litteraturgenomgång 

 

Begreppet rebranding har använts flitigt i affärstidningar och annan facklitteratur. Det har 

dock inte använts lika flitigt i akademiska publikationer då det inom dessa knappt finns något 

skrivit om ämnet. Muzellec & Lambkin förklarar detta med att, precis som med många andra 

begrepp används de flitigt av allmänheten i dagligt tal, medan det tar tid för akademikerna att 

"tolka" begreppet och göra det begripbart (Muzellec & Lambkin 2006). Detta tycks stämma 

då det vid litteratursökningar inte finns särskilt mycket skrivit om ämnet, och det som finns är 

av mer journalistisk natur och nästan inget akademiskt. Merrilees & Miller har även dem 

noterat att det som idag behandlar rebranding är marknadsföringstidskrifter och liknande, och 

belyser saknaden av akademiska studier av rebranding (Merrilees & Miller 2008). Gotsi och 

Andriopoulos hävdar även dem att det finns få akademiska skrifter om rebranding. Något de 

tycker är konstigt, då dem anser att fler studier av rebranding skulle kunna generera teorier 

och modeller som skulle kunna vara till stor nytta för managers (Gotsi & Andriopoulos 2007). 

 

Vi har i våra litteratursökningar stött på studier av rebranding inom olika kontexter, 

exempelvis tjänsteföretag, elbolag och banker. Vi har dock inte stött på någon som behandlar 

konsultföretag vilket vi hade tyckt varit intressant då vårt studieobjekt är just ett 

konsultföretag. Dessa företag kännetecknas av få, men viktiga, kunder och är ofta verksamma 

i så kallade ”business to business” kontext. Hur fungerar det när sådana företag ska rebranda 

sig? En annan viktig sak med konsultföretag är att produkten ofta är väldigt diffus och kunden 

kan aldrig vara hundra procent säker på resultatet. Detta skapar ett behov för dessa företag att 

ha en bra varumärkesimage, då detta ofta är det enda kunderna har att relatera till när de står 

inför ett beslut om vem de ska vända sig till (Alvesson 2008). De anställda jobbar också nära 

företagets kunder vilket gör att det blir dessa som avgör vilken image företaget får. De 

anställda blir såtillvida företagets viktigaste marknadsföring (Alvesson 2008).  

 

Vidare har de studier som finns idag lagt ett stort fokus på rebranding på produktnivå. Den 

formen av rebranding skiljer sig dock från corporate rebranding då den huvudsakligen 

fokuserar på konsumenterna medan corporate rebranding inkluderar såväl anställda, kunder, 

investerare och andra intressenter. Detta är också anledningen till att de anser att just denna 

kunskapsbas bör studeras mera (Gotsi & Andriopoulos 2007). 
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Anledningen till att det finns så lite skrivet om rebranding idag tror vi kan ha att göra med att 

det har stora likheter med brand management. Då rebranding handlar om att bygga ett nytt 

varumärke skulle man kanske till och med kunna förstå rebranding som en del av brand 

management. Med detta som bakgrund kommer vi redogöra för de mest centrala delarna av 

brand management för att på så vis ge läsaren en bild av hur ämnet har förståtts hittills. 

 

De studier som väl gjorts inom ämnet rebranding har lagt stort fokus på en rebrandings 

bakomliggande orsaker och resultatet av dessa har därför genererat teorier som endast 

kategoriserar rebrandings. Vi kommer att exemplifiera detta längre fram för att visa hur 

rebranding hittills har förståtts. Som vi nämnt tidigare är vi mer intresserade av den interna 

aspekten och denna saknar vi i tidigare studier då dessa inte säger något om hur de interna 

processerna ser ut. Att döma av övriga författare är det också just sådana studier som 

efterlysts, och det är också denna kunskapsbas vi avser studera genom vårt narrativa 

perspektiv. 

 

1.3.1 Brand management 

 

För att visa hur brand management har förståtts hittills kommer vi här att kort redogöra för två 

olika begrepp som är centrala inom brand management; ”Brand Identity” och ”Brand 

Image”, samt visa hur dessa hänger ihop. 

 

Brand identity; ett varumärkes identitet, kan liknas vid en enskild människas dito. Det förser 

varumärket med ett syfte, en betydelse och mening. Det ska besvara frågor som: vilka är mina 

grundläggande värderingar? Vad står jag för? Hur vill jag bli uppfattad? Brand identity är ett 

centralt begrepp i ett varumärkes strategiska vision och David Aaker definierar det som: 

"Brand Identity is a unique set of brand associations that the strategist aspires to create or 

maintain. These associations represent what the brand stands for and imply a promise to 

customers from the organization members" (Aaker 1996, s. 68). 

 

Det finns fyra perspektiv att beakta när man arbetar med brand identity.  Ett företag bör se sitt 

varumärke som: (1) en produkt, (2) en organisation, (3) en person och (4) en symbol. Tanken 

är att de fyra perspektiven ska skilja sig åt samtidigt som de ger en möjlighet att överväga 
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vilka olika element som ska ingå den identitet man vill skapa, berika och klargöra (Aaker 

1996).  

 

 

Figur 1: Extended och core brand identity (Aaker 1996) 

 

Som framgår av modellen ovan delar man in identiteten i en kärna och en förlängd eller 

utvidgad del av denna kärna. Kärnan ska utgöras av den tidlösa betydelsen; essensen som 

varumärket står för. Kärnan är den del av varumärket som nästan alltid innehåller konstanta 

associationer över tid och olika marknader. Många framgångsrika varumärken har oftast en 

ganska oförändrad kärna. Det finns ett nära samband mellan företagskulturen och 

varumärkesidentiteten och vissa har till och med hävdat att om du lyckas etablera en 

framgångsrik kultur och värderingar i organisationen så faller varumärkesidentiteten på plats 

automatiskt. Det bör finnas ett nära samband mellan värderingarna i organisationen och "core 

identity". Den utvidgade delen fulländar bilden av varumärket och lägger till detaljer till den 

bild som varumärket förmedlar, kärnidentiteten innehåller sällan tillräckligt med information 

för att uppfylla alla funktioner som varumärkesidentiteten har som helhet. Om en 

kärnvärdering är att leverera kvalitet kan den utvidgade identiteten beskriva närmare hur den 

kvalitén levereras (Aaker 1996). 
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Brand image kan förklaras som den uppfattning människor har om ett varumärke vid ett givet 

tillfälle. Det är den verklighetsbild som intressenter har relaterat till produktattribut, 

användare, personlighet, funktionella och känslomässiga fördelar. Man kan säga att brand 

identity är den önskvärda uppfattning som en varumärkesstrateg bygger upp och imagen är 

den uppfattning som etablerar sig hos externa intressenter.  

 

Brand image är ett koncept som marknadsförare har ägnat mycket uppmärksamhet åt ända 

sedan 1950-talet då David Ogilvy deklarerade: "Every advertisement must be considered as a 

contribution to the complex symbol which is the brand image - as part of the long term 

investment in the reputation of the brand" (Aaker & Biel 1993). Brand image är ofta felaktigt 

förväxlad med brand equity. Det är dock inte helt oförståeligt då det finns samband mellan 

begreppen. David Aaker och Alexander Biel uttrycker det så här: "Brand Equity stands for a 

financial concept associated with the valutation placed on a brand. It is useful to recognize 

that the equity of a brand is driven by the brand image" (Aaker & Biel 1993). Brand image är 

alltså källan bakom ett varumärkes finansiella värde men imagen handlar fortfarande om den 

uppfattning människor har om ett varumärke och brand equity handlar istället om att 

uppskatta det finansiella värdet av ett varumärke, till exempel genom att beräkna de framtida 

intäkter som ett varumärke är kapabel att generera.  

 

Nedan presenterar vi en modell som visar varumärken utifrån ett kommunikationsperspektiv 

för att påvisa sambandet mellan de två begreppen, där information går från en sändare 

(företag) till mottagare (kunder).  
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Figur 2: Brand identity och brand image (Kapferer 2008) 

 

Identiteten ligger på sändarens sida vars syfte är att specificera varumärkets mening, avsikt 

och självbild. Imagen ligger på mottagarens sida då alla signaler som utgår från varumärket i 

form av produkter, tjänster och kommunikation tolkas av mottagaren som bildar en 

uppfattning om varumärket. Ur ett brand management perspektiv föregår identiteten imagen, 

det vill säga innan man kan bygga en image måste man veta vad man ska sända ut (Kapferer 

2008). Man kan således se det som att konceptet brand identity har ett inside-out 

förhållningssätt medan brand image har ett omvänt förhållningssätt, det vill säga outside-in.  

 

1.3.2 Evolutionary och revolutionary rebranding 

 

För att ge ett exempel på hur rebranding hittills har förståtts tänkte vi nu redogöra för en teori 

som kategoriserar rebrandings. Denna teori föreslår att en rebranding som helhet kan 

definieras som antingen revolutionär eller evolutionär (Muzellec & Lambkin 2006). 

Förändringar som rör till exempel namn och utseende, också kallat "Marketing aesthetics", 

kan resultera i en önskad förändring av varumärkets position. Men man ska notera att det 

finns flera tänkbara element att förändra (namn, logotyp och slogan är de mest uppenbara 

elementen) och för att det ska räknas som rebranding behöver man inte angripa alla eller ett 

visst antal element. Istället föreslår Muzellec och Lambkin (2006) att man betraktar 
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rebranding utifrån två grundläggande dimensioner, varav den ena är "marketing aesthetics" 

och den andra är "position". Utifrån dessa två dimensioner kan förändringen sedan 

klassificeras som antingen evolutionär (små förändringar) eller revolutionär (stora 

förändringar). Den estetiska dimensionen inrymmer till exempel en förändring i form av 

namnbyte och detta är ofta en ganska stor och omvälvande förändring av revolutionär typ. 

Den inrymmer också en kontinuerlig grafisk uppdatering av logotypen vilket oftast är en mer 

subtil och knappt märkbar förändring av evolutionär typ. Förändringar i den estetiska 

dimensionen kan antingen vara avsedda att flytta varumärkets position eller bevara den, och 

på grund av på externa förändringstryck som exempelvis lagändringar, konkurrenssituation, 

skift i efterfrågan med mera kan företag behöva förändra sig för bevara sin position och 

relation till konkurrenter. 

 

 

Figur 3: Evolutionary och revolutionary rebranding (Muzellec & Lambkin 2009) 

Som bilden ovan visar anser alltså Muzellec och Lambkin att varumärken kan genomgå 

mindre förändringar i båda dimensionerna men fortfarande av så liten grad att man kallar den 

evolutionär. För att en förändring ska räknas som evolutionär ska den vara så liten att den är 

knappt märkbar, som till exempel när ”VISA” putsar till sin logotyp för att ge den ett 

fräschare utseende. Revolutionära förändringar är direkt märkbara och de står för en 

fundamental förändring av varumärket. Ofta signaleras den här typen av förändringar med ett 

namnbyte, men den omfattar också normalt förändringar i flera andra element (Muzellec & 

Lambkin 2009). 
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1.4 Problemdiskussion 

 

Som vi kan se syftar denna modell endast till att beskriva hur pass omfattande en rebranding 

är för att på så vis kunna kategorisera den. Den säger emellertid ingenting om hur den interna 

processen som ligger bakom rebrandingen ser ut. Det är just denna interna process vi vill 

studera. För att relatera till den kommunikationsmodell vi tidigare presenterade, med identitet 

och image, har vi valt att placera oss på den interna sidan och fokusera på de 

identitetsskapande processerna och dess aktörer. 

 

Vi anser att både brand identity och brand image är högst relevanta för ett företag som ska 

rebranda sig så tillvida att de utgör en stor del i det beslutsunderlag som motiverar att 

rebrandingen inleds. Dock bygger dessa teorier på logik och rationalitet vilket vi inte anser 

korrelera med alla stegen i en rebranding process. Att initiera en rebranding kan ses som ett 

rationellt beslut men hur man därefter går till väga är ett betydligt mer outforskat och 

omdiskuterat område. Det är en ytterst komplex process och vi anser således att strukturella 

och managementinriktade teorier inte riktigt fångar den komplexiteten. Istället anser vi att 

man kan gå mer på djupet genom att fokusera på identitetsskapande genom historier som är 

ett mjukare och känsligare verktyg befriat från den trubbighet som kan skala bort intressanta 

detaljer.  

 

Vi har därför valt att utgå ifrån ett narrativt perspektiv i vår studie. Genom att göra detta 

hoppas vi kunna bidra med ett intressant perspektiv som på ett överskådligt sätt kan urskilja 

handlingen, de olika momenten och karaktärerna i en intern rebrandingprocess. Vilken 

handling kan en rebrandingprocess ha? Vilka vändningar kan ske? Och vilka nyckelpersoner 

finns det?  Att arbeta med internt identitestsskapande kan vara komplext då detta grundar sig i 

värderingar och liknande vilket inte är det lättaste att ändra hos folk. Vi anser att rationella 

modeller inte räcker till för att förstå den komplexitet en intern rebrandingprocess innebär och 

vi hoppas att det narrativa perspektivet kan bidra till en bättre förståelse för hur dessa ser ut. 

 

1.5 Problemformuleringar 

 

 Hur ser handlingen, enligt ett narrativt perspektiv, ut i en intern rebrandingprocess? 

 Vilka karaktärer, vändningar och hinder går att urskilja? 

 



 

17 
 

1.6 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att studera en intern rebrandingprocess ur ett narrativt perspektiv.  

Genom att fokusera på internt identitetsskapande hoppas vi kunna bidra med en djupare 

förståelse för interna rebrandingprocesser.  
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2. Metod 

___________________________________________________________________________ 

Då vi har använt oss av narrativer och storytelling som metodologiska vektyg börjar detta 

kapitel med en kort bakgrund till dessa begrepp. Vi argumenterar sedan för vår vetenskapliga 

ansats och redogör för hur vi har gått till väga med vår studie. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion där vi diskuterar reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten i vår 

studie. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Narrativer & Storytelling 

 

2.1.1 Narrativer 

 

Under 1980-talet blev organisationsberättelser ett legitimt ämne inom organisationsforskning. 

Sådana berättelser behandlades till en början som analytiska, men på sistone har man insett 

värdet i att berätta historier just som historier, och inte som vetenskapliga texter. 

Organisationsnarrativer som källa för kommunikation i organisationer är av stor betydelse för 

organisationsforskaren. Innehållet, samt hur dessa är konstruerade och reproducerade kräver 

tolkning (Czarniawska 1998). 

 

Narrativ som vetenskaplig kunskap väger inte särskilt tungt då den sällan bygger på logiska 

resonemang och har en låg grad av abstraktion. Narrativer ger oss kunskapen om hur 

människors handlingar och deras konsekvenser utvecklas över tid. Vissa hävdar att narrativer 

därför är den grundläggande formen om såväl kunskap om männsikor, som kommunikation. 

Det är omöjligt att förstå mänskligt beteende utan att förstå dess avsikter, och dessa är i sin tur 

omöjliga att förstå om man inte förstår sig på omgivningarna i vilka de tar plats (Czarniawska 

1998). 

 

Ett narrativ kan i sin vidaste mening definieras som en talad eller skriven presentation. En mer 

formell definition av ett narrativ kan vara ”a spoken or written text giving account of an event 

/action or series of events/actions, chronologically connected” (Cassinger 2010, s. 60).  

Enligt Czarniawska (1998) innehåller ett narrativ i sin mest grundläggande form tre olika 

element; en ursprunglig situation, en händelse och en situation som följd av händelsen. För att 
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ett narrativ ska ha någon betydelse krävs det en handling som binder samma dessa element till 

en meningsfull helhet. Det enklaste sättet att göra detta är genom att sätta händelserna i 

kronologisk ordning (Czarniawska 1998). 

 

Enligt Gabriel (2000) är historier narrativer som är känslomässigt och symboliskt laddade. 

Nackdelarna med sådana historier är att sanningen ibland kan hamna i skuggan för den 

poetiska effekten. De kan även innehålla inkonsekvenser och oklarheter, samt verka ologiska 

och tvetydiga. Gabriel hävdar att en historias sanning inte ligger i dess riktighet, utan i dess 

mening, och såtillvida kan dessa oklarheter, och till och med lögner, leda oss till en djupare 

förståelse. När man använder sig av storytelling som metod måste man vara förberedd att på 

att ge upp sin strävan om objektiv och tillförlitlig data och istället vara beredd på att 

personligen engagera sig med de känslor och meningar man stöter på (Gabriel 2000).  

 

Det finns olika infallsvinklar på hur man kan studera hur narrativa meningar är konstruerade. 

En av dem är genom interpretivismen som syftar till att analysera den symboliska meningen 

med historier. Forskarens uppgift blir således ”to unmask the hidden symbolism of stories, 

reading them as depositories of meaning and expressions of deeper psychic, interpersonal, 

and social realities” (Cassinger 2010, s. 62-63). Historier antas således representera 

historieberättarens motiv som denne själv inte är medveten om (Cassinger 2010). 

 

2.1.2 Sensemaking och emplotment 

 

Anledningen till att vi talar om narrativer och storytelling här är att dessa även kan användas 

ur en metodologisk synvinkel. Cassinger (2010) tar upp tre sätt på vilka narrativa meningar 

konstrueras. Dessa är genom strukturalism, interpretivism och sensemaking. Genom att 

studera narrativ ur ett sensemakingperspektiv använder man sig av historier och storytelling 

som instrument för sensemaking, som är ett sätt att göra tvetydiga situatuoner tydligare. 

Genom att anta ett sensemakingperspektiv möjliggör man en mer komplex syn över hur 

narrativ mening konstrueras eftersom berättelsen av en historia då blir ett sätt att skapa 

ordning i en till synes kaotisk värld. Mer konkret kan man säga att sensemaking består av ett 

antal egenskaper som definierar det som något som är; rotat i identitetskonstruktion, 

retroaktivt, socialt, pågående och drivs av rimligheter snarare än riktigheter (Cassinger 2010). 
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För att förstå hur narrativa meningar skapas räcker det dock inte enbart med sensemaking. För 

att kunna förstå hur en berättelse skapas, och hur denna förmedlar en mening, bör man även 

beakta hur berättelsen är emplotted. Emplotment kan förklaras som att skapa en historia 

genom att förse ett narrativ med en handling. För att ett narrativ ska bli en betydelsefull 

berättelse vill det alltså till att den förses med en handling. När det gäller handlingar kan man 

mer konkret säga att berättelser involverar en omvandling från ett stadie till ett annat. Viktigt 

att betona är att sättet på vilket händelser tillskrivs narrativer är beroende, inte bara på den 

som berättar historien, utan även på kulturen. Samma händelse kan alltså berättas på många 

olika sätt (Cassinger 2010). 

 

Emplotment är alltså ett sätt att förstå hur narrativa meningar skapas genom att tillskriva dessa 

en handling. Sensemaking och emplotment är såtillvida ganska lika varandra i det avseendet 

att de båda organiserar till synes olikartade händelser till en sammanhängande helhet. Syftet 

är alltså göra en till synes kaotisk värld begriplig genom att ”frama” den på olika sätt. 

Sensemaking blir såtillvida användbart när man, som vi, ska studera storytelling. 

Organisationsforskare har för övrigt också sett detta samband mellan sensemaking och 

berättelser (Cassinger 2010). 

 

2.2 Vetenskaplig ansats 

 

2.2.1 Interpretivism 

 

Interpretivismen uppstod som en kritik mot positivismens oförmåga att studera den sociala 

världen, och står såtillvida i kontrast till denna. Ett sätt att skilja dessa åt är att säga att 

positivimsen lägger stor fokus på förklaringen av mänskligt beteende medan interpretivismen 

istället fokuserar på förståelsen (Bryman & Bell 2007). 

 

Med detta som bakgrund anser vi att en interpretivistik ansats är lämpligast för oss i vår 

studie, då vi kommer att studera ett socialt kontext. Det faktum att rebranding är ett relativt 

outforskat område anser vi även detta vara något som gör en interpretivistisk ansats 

lämpligare för oss. Vi söker inte främst några förklaringar, utan snarare en djupare förståelse 

för fenomenet i fråga. 

 



 

21 
 

2.2.2 Induktion 

 

Vid en induktiv ansats börjar forskaren i empirin i hopp om att kunna generera hypoteser eller 

teorier. Induktion kombineras med fördel med interpretivism, som i sin tur är en lämplig 

epistemologisk ansats vid kvalitativa studier (Bryman & Bell 2007). Vi anser att ett induktivt 

förhållningssätt lämpar sig bäst för vår studie då det går bra ihop med den interpretivistiska 

ansatsen vi har tagit. Vi kommer även i vår uppsats nästan uteslutande arbeta med kvalitativa 

data, vilket gör det induktiva arbetssättet det mest lämpliga för oss. Då rebranding är ett 

relativt outforskat område syftar inte vår uppsats främst till att testa några hypoteser. Vi 

hoppas istället kunna generera en ny teori som fyller det tomrum som vi idag anser finnas i 

rebranding litteraturen.  

 

2.2.3 Kvalitativa data 

 

Enligt Stake (1995) finns det tre större skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa data. 

Dessa handlar om huruvida syftet är att förklara eller förstå, om forskarens roll är personlig 

eller opersonlig och huruvida kunskap blir upptäckt eller konstruerad. Skillnaden ligger också 

till en del i huruvida man söker orsaker eller händelser, då kvantitativa undersökningar strävar 

efter förklaringar och kontroll medan kvalitativa istället lägger fokus på förståelsen av 

komplexa inbördes förhållanden. Stake talar också om det unika i fallstudier och påpekar att 

trots att man inte kan generalisera är fallet fortfarande intressant, och att en, vad han kallar, 

"particularization" är viktig. Stake talar också om att kvalitativa undersökare använder sig av 

tolkningar och berättelser; "narratives", för att skapa en "experiental" (erfarenhetsrik) 

förståelse av fallet i fråga och betonar därför att tolkningen är en viktig del i kvalitativa 

undersökningar då resultaten kan ses, inte främst som just resultat, utan snarare som 

påstående. Dessa brukar arta sig i form av vad Stake kallar "thick descriptions". Dessa är inte 

objektiva utan snarare särskilda uppfattningar. Men som Stake påpekar behöver inte syftet 

med en undersökning vara att kartlägga och erövra världen, utan snarare att göra åskådningen 

av den mer sofistikerad (Stake 1995). 

 

Det övergripande syftet med vår studie är att göra en djupgående analys av Logicas 

rebrandingprocess och hur de anställda uppfattar denna. Som vi nämnde innan så söker vi inte 

främst någon förklaring. Vi söker istället en mer djupgående förståelse för fenomenet i fråga 

och vi anser det då mer lämpligt att arbeta med kvalitativa data istället för kvantitativa. 
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Vårt val att göra en kvalitativ studie går även hand i hand med våra epistemologiska val av 

såväl interpretivism som induktion då kvalitativa studier lägger stor vikt vid individer och hur 

dessa uppfattar sin omgivning (Bryman & Bell 2007).  

 

2.3 Research design 

 

2.3.1 Fallstudie  

 

Fallstudier har på senare år kommit att förknippas med kvalitativa data. Man kan säga att en 

fallstudie är en studie som syftar till att förstå utifrån de studerade individernas uppfattning 

och tolkning av sin situation. Vidare kännetecknas en fallstudie av att arbetsmetoden ofta är 

induktiv och att studien inte primärt syftar till generalisering (Jonsson 1999). Syftet med vår 

uppsats är att undersöka hur de anställda i Logica uppfattar rebrandingprocessen för att på så 

vis kunna skaffa oss en förståelse för den. Vi hävdar att en fallstudie är den mest lämpliga 

metoden för oss att uppnå vårt syfte. En fallstudie förefaller även lämplig i förhållande till 

våra epistemologiska val av såväl induktion och kvalitativa data. Vår studie syftar inte heller 

till att kunna generalisera. Detta betyder dock inte att man inte kan dra lärdom av vår studie 

då den kan bidra med så kallade "allmäniseringar". (Mer om detta i vår metoddiskussion). 

 

Vi har valt att lägga upp vår studie i form av intervjuer och observationer. Vi anser att detta är 

ett lämpligt val av oss då vi avser att skaffa oss en djupare förståelse av hur Logicas 

rebrandingprocess ser ut. Utifrån vårt syfte, våra valda teorier och existerande litteratur 

funderade vi ut vad det var vi egentligen ville ha ut av våra intervjuer, och konstruerade vårt 

intervjuunderlag baserat på detta. Vi funderade även på vilka personer i företaget vi skulle 

intervjua. Eftersom vi vill skaffa oss en övergripande bild av rebrandingprocessen valde vi att 

först göra en intervju med den som är ansvarig för rebrandingprojektet för att få dennes syn på 

saken, för att sedan göra ett par intervjuer med "vanliga" anställda för att även få reda på hur 

dessa ser på rebrandingen. 

 

2.3.2 Urval 

 

När man, som vi, har valt att göra en fallstudie blir urvalet lite annorlunda än i exempelvis 

kvantitativa studier av exemepelvis surveykaraktär. Man behöver inte tillfredsställa några 
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kriterier angående population, bortfall med mera. Därmed inte sagt att urvalsprocessen i en 

kvalitativ fallstudie är enkelt. Utmaningen ligger i att identifiera de studieobjekt som har mest 

att bidra med till ens studie (Rosengren & Arvidsson 2002). Uppgiften vid urval i en fallstudie 

är således att finna så mycket, och relevant information som möjligt kring det fenomen man 

studerar (Jonsson 1999). 

 

Hela idén för vår uppsats föddes nästan i företaget och därför kan vi egentligen inte tala om 

något urval när det gäller företaget. Av en källa inom Logica fick vi reda på att företaget 

befann sig mitt uppe i ett rebrandingprojekt. Då alla gruppmedlemmar är intresserade av 

varumärkesstrategi var vi överens om att det hade varit intressant att göra en studie av Logicas 

rebrandingprojekt. Efter att ha tagit del av koncerninterna dokument om rebrandingen och 

skaffat oss en bild av den, samt läst in oss på den befintliga litteraturen, stod det klart för oss 

att Logica skulle vara ett högst intressant studieobjekt. Dels för att deras typ av 

rebrandingprocess saknar empiriska studier, och dels för att vi fick möjligheten att studera 

dem under tiden rebrandingen genomfördes. Vi har således valt vårt fallföretag för att vi anser 

det representera den kunskap och den förståelse vi söker. 

 

Om vårt val av företag mest var en slump, har vårt urval av respondenter varit mer 

systematiskt. Vi vill i vår studie få förståelse för hur såväl de som ansvarar för 

rebrandingprojektet uppfattar det, som hur de anställda, som "utsätts" för rebrandingen förstår 

denna. Detta är i linje med hur Rosengren & Arvidsson (2002) beskriver urvalsprocessen i en 

fallstudie: "Vi väljer alltså först den vi tror bär på mycket information, samlar in 

informationen, och ställer oss sedan frågan: Vem kan nu ge mig en så annorlunda syn som 

möjligt på mitt ämne?" (Rosengren & Arvidsson 2002). 

 

När det gäller storytelling som metod hävdar Gabriel att det är viktigt fokusera på kvaliteten 

snarare än kvantiteten. Försök att få in så mycket empiri som möjligt blir ofta 

kontraproduktivt då man som forskare blir översvämmad med information och ofta tappar sitt 

eget tålamod, empati och den känsla som krävs för denna typ av arbete (Gabriel 2000). 
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2.4 Datainsamling 

 

2.4.1 Intervjuer 

 

Alvesson (1993) föreslår en reflektiv approach till intervjuer som grundar sig, inte i att 

förklara, utan hur vi kan skaffa oss en sofistikerad förståelse. Han hävdar att man måste förstå 

att det inte finns några perfekta metoder och huruvida en metod är bra eller dålig beror snarare 

på hur man använder sig av materialet. Det reflektiva synsätt som Alvesson föreslår innebär 

således att vi måste vara försiktiga när vi tolkar vårt intervjumaterial, då det innehåller många 

olika meningar. Eftersom sådana tolkningar kan grunda sig i analysen av det specifika 

kontextet, politiska motiv med mera, blir det svårt att använda sig av dessa i en konventionell 

analys. Det kvalitativa arbetssättet har många svårigheter och fallgropar, och därför räcker det 

inte med ett väl genomtänkt och utfört fältarbete, utan det kräver även löpande reflektioner. 

Detta leder till en föreställning om hur situationer och resultat kan bli förstådda, vilket i sin tur 

leder till en, vad Alvesson (1993) kallar för, "thicker understanding". 

 

När man som vi använder oss av storytelling som metod är det viktigt att förstå att historier är 

mycket ömtåliga, och att de kan uppstå lika snabbt som de dör ut. Forskarens uppträdande och 

reaktioner spelar såtillvida en avgörande roll när det gäller att samla historier. Visar man till 

exempel något tecken på att vara kritisk eller döma någon kommer det sannolikt att skrämma 

iväg historier. Man kan alltså inte som intervjuare vara ”vetenskapligt kall” och noggrann, då 

detta troligtvis inte framkallar särskilt många historier, utan måset istället se sig själv som en 

”fellow-traveller” som kan engagera sig känslomässigt samt visa intresse och empati. 

Motsägelser och oklarheter i en historia måste accepteras, och om man ber berättaren att 

klargöra något i historien ska detta göras på ett sätt som får berättaren att känna att det är av 

rent intresse, snarare än pedantiska krav, som man ber om en förtydlig (Gabriel 2000). 

 

Med detta som grund har vi valt att, i vår studie, utföra så kallade semistrukturerade 

intervjuer. Istället för att ha ett antal bestämda frågor, har vi istället haft en intervjuguide som 

vi har utgått från. Vi har således undvikit direkta frågor och istället ställt mer öppna frågor i 

hopp om att leda respondenterna in på deras egna uppfattningar. Intervjuerna vi har utfört kan 

därför ses mer som "styrda samtal". Vi har valt att inte använda bandspelare, diktafon eller 

dylikt under våra intervjuer. Vi är av uppfattningen att sådana hjälpmedel eventuellt hade 

hämmat våra respondenter, som då hade varit mer ”på sin vakt” eftersom de då hade sett 



 

25 
 

intervjuerna som just intervjuer och inte som de mer avslappnade diskussionerna vi vill 

åstadkomma. Som Gabriel uttrycker det: The presence of a tape recorder may seriously 

inhibit organizational participants from telling tales that may not be factually backed up or 

may comprise them with colleagues, subordinates, and superiors.” (Gabriel 2000). Vi är väl 

medvetna om riskerna med detta val; att missa viktiga saker. Därför har vi gjort vårt bästa för 

att undvika detta genom att vara två stycken under varje intervju. Båda intervjuarna har fört 

anteckningar under intervjun, och direkt efter har vi jämfört, diskuterat och transkriberat 

materialet medan vi har det färskt i minnet. Vi har sedan låtit det sjunka in ett par dagar för att 

sedan reflektera och återkomma till materialet. Mer om detta under ”Hermeneutik och 

tolkning”. 

 

2.4.2 Observation 

 

Vi har i vår studie även haft privilegiet att närvara vid en av fallföretagets olika workshops 

vilket resulterade i en observation från vår sida. Observationer kan ta många olika former och 

variera allt ifrån att man helt och hållet är involverad, till att man helt och hållet observerar 

(Bryman & Bell 2007). Vi valde det senare alternativet; ”complete observer”. Denna form av 

observation förutsätter att tillfället inte är alltför påträngande och att de som observeras inte 

behöver bry sig om den som observerar. Han/hon bör heller inte ge orders, ställa frågor eller 

frivilligt ge sig in i någon konversation (Bryman & Bell 2007). Det är viktigt att man som 

observant låter tillfället berätta sin historia, situation, problem och så vidare, för att skaffa sig 

relevanta fakta (Stake 1995). Detta stämmer bra överens med den observation vi utförde. 

Workshopen ägde rum i en stor sal med stolar uppställda i rader framför en mindre ”scen” 

med en stor bioduk för presentationssyfte. Vi hade innan workshopen började ställt in två 

stolar längst bak i ena hörnan av salen. Där satt vi tyst under hela observationen, lyssnade, 

iakttog, och förde anteckningar. De anteckningar vi gjorde under observationen kan beskrivas 

som ”jotted notes”. Dessa är inte fullständiga meningar utan snarare kortare noteringar, 

fraser, citat och nyckelord som sedan kräver redigering (Bryman & Bell 2007). Vissa kollade 

lite nyfiket bak emot oss i början men ingen tyckte bry sig särskilt mycket om vår närvaro. 

Precis som med intervjuerna satte vi oss ner direkt och jämförde och transkriberade våra 

anteckningar. Genom att göra detta anser vi åtminstone oss vara i närheten det som Stake 

kallar ”incontestable descriptions”; obestridliga anteckningar (Stake 1995). 
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2.4.3 Hermeneutik och tolkning 

 

Som både Stake (1995), Czarniawska (1998) och Alvesson (1993) påpekar så är tolkningar 

och reflektioner väldigt viktiga i den typen av kvalitativa undersökningar som vi utför. 

Hermeneutiken är en tolkningslära som går ut på att förstå, och inte bara begripa. 

Hermeneutiken skiljer sig därmed från positivismen, och anhängare av denna kritiserar ofta 

hermeneutikens oförmåga att kontrollera att man verkligen har tolkat rätt. Och det gör dem 

med all rätt; känslor och upplevelser är väldigt subjektiva och det går därför inte att ringa in 

dessa i ”rätt” eller ”fel”. Hermeneutiska tolkningar är osäkra och för att göra de säkrare är 

det viktigt att det man tolkar sätts in i rätt kontext. Tolkningarna blir således relativa 

sanningar som är viktiga när det gäller att, som i vårt fall, förstå människor och deras 

handlingar (Thurén 2007). Vi kommer att utgå ifrån hermeneutiska tolkningar i det avseendet 

att vi sätter såväl våra intervjuer som observationer i förhållande till det kontext vi studerar, 

och avsätter gott om tid för reflektion genom att gång på gång återkomma till vår empiri och 

diskutera denna med varandra. 

 

2.5 Metoddiskussion 

 

Både reliabilitet och validitet är viktiga kriterier att ta hänsyn till när man ska döma kvaliteten 

på kvantitativa studier. I kvalitativa studier har det däremot varit diskussioner om vilken 

relevans dessa kriterier egentligen har för studien. Eftersom mätning inte är något som 

kvalitativa studier lägger stor vikt vid är det lätt hänt att validiteten går förlorad i kvalitativa 

studier. Därför vill det till att man anpassar kriterierna, och sätter dem i relation till kvalitativa 

studier. Detta kan man göra genom att dela in både reliabiliteten och validiteten i extern och 

intern (Bryman & Bell 2007). Vi har därför valt att diskutera de metodologiska aspekterna av 

vår uppsats utifrån dessa kriterier. 

 

2.5.1 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten i en kvalitativ studie kan, som vi nämnde, delas in i både extern och intern. Den 

externa delen handlar om till vilken grad ens studie är replikerbar. Detta kriterie är ofta svårt, 

för att inte säga omöjligt, att uppnå vid kvalitativa studier eftersom det ofta är sociala miljöer 

som studeras, och dessa inte kan "frysas" (Bryman & Bell 2007). Vi är väl medvetna om att vi 
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förmodligen inte hade fått samma resultat om vi hade utfört vår studie igen vid ett senare 

tillfälle, vilket gör vår externa reliabilitet låg. 

 

Med den interna reliabiliteten menas till vilken grad man inom gruppen är överens om det 

man ser och hör (Bryman & Bell 2007). När man, som vi, har valt att basera vår empiriska 

grund på intervjuer blir detta en tolkningsfråga. Vi tycker dock att vår interna reliabilitet kan 

klassas som hög, då vi inte har haft några större meningsskiljaktigheter under studiens gång. 

Vi har ibland, främst under intervjuerna, kunnat tolka saker och ting olika. Detta har dock inte 

rört sig om några fundamentala saker som hade kunnat ändra studiens utfall, utan om mindre 

saker. Genom att hela tiden föra aktiva diskussioner med varandra har vi på så vis sett till att 

vi hela tiden har varit överens om det mesta. 

 

2.5.2 Validitet 

 

Den externa validiteten syftar till vilken grad studien är generaliserbar. Detta blir ofta ett 

problem i kvalitativa studier då dessa ofta är utformade i form av fallstudier (Bryman & Bell 

2007). Vi har som bekant gjort en fallstudie vilket innebär att vi inte kommer kunna 

generalisera utifrån vårt specifika fall. Våra externa validitet blir således förhållandevis låg. 

Men bara för att man har låg extern validitet innebär inte det att studien blir meningslös. 

Jonsson (1999) förklarar det: "Det är självklart att man inte kan generalisera okritiskt utifrån 

en undersökning av en enda miljö, en så kallad fallstudie. Man kan ofta göra en grov och 

subjektiv uppskattning av hur pass relevanta resultaten är. En aha-upplevelse av "så här är 

det ofta" är ett osäkert men viktigt fastställande av om resultaten är intressanta och giltiga." 

(Jonsson 1999). 
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3. Teori 

________________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenterar och redogör vi för de teorier som vi anser vara lämpliga i 

förhållande till våra problemformuleringar och vårt syfte. Vårt teorikapitel består av två 

huvudsakliga teoretiska inriktningar; Storytelling och Employee branding. Dessa teorier 

kommer sedan att användas när vi ska analysera vår empiri. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Prolog 

 

"Storytelling" är ett koncept som fått mycket uppmärksamhet på senare år. Klaus Fog, 

författare av boken ”Storytelling: Branding in Practice” hävdar att konceptet har vunnit ett 

betydande grepp i frågan hur framtida varumärken kommer skapas (Fog 2006). Vi har använt 

Fogs bok för att ge en bakgrund till ämnet och för att beskriva hur konceptet har aktualiserats 

inom företagssammanhang. Därefter går vi in på den praktiska betydelsen av storytelling samt 

hur företag kan använda sig av detta i brand management sammanhang. I samma avsnitt 

introducerar vi vår andra tyngdpunkt inom storytelling; Stephen Dennings bok “The Leaders 

Guide To Storytelling: Mastering the art and diciplines of business narrative”. I denna 

förklarar Denning hur ”Storytelling” och ”Management” är två skilda discipliner som ofta är 

väldigt främmande för varandra och hur han själv spenderade många år i gränslandet mellan 

dessa discipliner och då fick agera som medlare mellan ”storytellers” och ”managers” som 

aldrig lyckades kommunicera med varandra. Syftet med den boken är att visa hur dessa två 

discipliner kan dra nytta av varandra och framförallt att presentera storytelling som ett 

effektivt och hanterbart managementverktyg. Vi kompletterar vårt material från dessa två 

författare med material från bland annat Nicholas Ind, Van Riel och Emma Dennisdotter. 

Eftersom storytelling är ett omdiskuterat ämne har vår ambition varit att bygga ett brett 

teoriavsnitt som inte begränsar sig till en specifik skola. När vi har redogjort för våra teorier 

om storytelling övergår kapitlet till teorier om employee branding som handlar om hur man 

kan få anställda i en organisation att leva upp till ett varumärke och dess värderingar. 
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3.1.1 Corporate Storytelling 

 

När människan levde som jägare och samlare kretsade mycket av hennes sociala liv kring 

lägerelden. Det var här som de äldre i samhället lät myter och berättelser gå i arv och det är 

just detta som är storytelling i dess renaste form (Fog 2006). Tanken om storytelling som 

marknadsföringsmetod har sitt ursprung i USA och kom till Sverige på allvar i slutet på 1990-

talet (Dennisdotter 2008). Storytelling kan praktiseras i form av berättelser, myter, fabler - 

muntliga såväl som skriftliga och/eller i bilder. Enligt Aaker och Joachimstahler (i 

Dennisdotter 2008) har psykologer bevisat att tre gånger så mycket information kan förmedlas 

och lagras hos åhöraren om det berättas som en anekdot eller fabel, jämfört med om 

informationen presenteras som rena fakta. Således kan man säga att berättelser lämpar sig väl 

i marknadsföring som ett kraftfullt och genomträngande kommunikationsverktyg. Storytelling 

kan även användas som en form av branding. Fog menar att man kan urskilja ett cykliskt 

förhållande mellan storytelling, branding och en målgrupp. Själv uttrycker han det: ”Branding 

is the purpose, storytelling is the means” (Fog 2006).  

 

"Corporate Storytelling", också känt som "organisationsberättande" och "business narrative", 

är en variant av storytelling och eftersom vi studerar en organisations interna rebranding är 

det denna form av storytelling som vi är intresserade av. Den här formen av storytelling kan 

definieras som: "berättande i organisationer eller företag i både interna och externa 

sammanhang" (Dennisdotter 2008). 

 

Med lite fantasi kan man likna dagens företag med våra uråldriga stammar. De historier som 

cirkulerar i en modern organisation skapar tillsammans en bild av företagets kultur, 

värderingar, hjältar och fiender med mera. Genom att dela med oss av våra historier definierar 

vi vilka vi är och vad vi står för. Precis som de äldre i uråldriga stammar kan starka ledare i 

dagens företag särskilja sig som bra ”storytellers”; de kan bli röster som anställda lyssnar till, 

inspireras av och respekterar (Fog 2006).  

 

3.1.2 Varför ska man använda Corporate Storytelling? 

 

Syftet med corporate storytelling är att använda berättandets pedagogiska kraft för att sälja 

företagets mål, värderingar och vision både till företagets anställda och externa intressenter.  
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Man kan hävda att dagens samhälle är mer fragmenterat än någonsin tidigare, delvis på grund 

av bristen av dominerande auktoritet eller religion. Vi har större möjligheter än tidigare att 

välja vilka värderingar vi vill anamma och genom varumärken och symboler kan vi signalera 

vår identitet. En stor utmaning för dagens företag är att bygga in starka värden i deras 

varumärken och det är här storytelling kommer in i bilden. När företag och varumärken 

kommunicerar genom historier förser dem individer med medel att uttrycka sin identitet och 

sina värderingar. I längden blir varumärkets historia synonymt med hur vi definierar oss 

själva som individer och produkterna/tjänsterna blir symboler som berättar våra egna historier 

(Fog 2006). 

 

Fog uppmanar företag att tänka om och anamma storytelling för att bygga relationer baserade 

på känslor, både med kunder och anställda. Anledningen till detta är att anställda i tilltagande 

utsträckning efterfrågar en överensstämmelse mellan företagets värderingar och deras egna, så 

de kan identifiera sig och känna sig bekväma i sitt arbete. Detta gäller även för andra 

intressenter som exempelvis kunder och aktieägare (Fog 2006). 

 

Värderingsstyrning är ett populärt ord inom managementlitteratur men det är också ett 

relevant ord i vårt sammanhang då vårt fallföretag har valt att introducera ett antal nya 

kärnvärden. Det sätt som ett företag skildrar sina kärnvärden på kan vara den viktigaste 

särskiljande faktorn i konkurrensen företag emellan. De känslor och värden som anställda och 

kunder förknippar med en tjänst är ofta mer värdefulla än tjänsten i sig då det är detta som 

relationen dem emellan baseras på (Dennisdotter 2008). Dennisdotter uttrycker det: ”För att 

skapa en starkare gemenskap och därmed legitimera organisationens filosofi är det bra om 

kärnvärden betonas med det som särskiljer dem från andra företag eller organisationer”. 

 

Fördelarna med corporate storytelling är många då det kan användas till att skapa 

kundnöjdhet, mervärde, differentiera med mera. (Dennisdotter 2008). Sett till ett internt 

perspektiv finns det framförallt två funktioner att betona (Fog 2006): 

 

 Storytelling kan stärka företagskulturen och få de anställda att förstå 

företagsvärderingarna på ett lätt och övergripande sätt. 

 Storytelling kan visa vägen och vägleda anställda så de upprätthåller värderingarna. 
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3.2 Storytelling som management 

 

En av de största utmaningarna för ledningen i dagens företag är att övertyga anställda och 

aktieägare om nya tillvägagångssätt, till exempel en ny affärsmodell, ändringar i 

företagskulturen eller strategiska skift. Den traditionella inriktningen är att kontrollera och 

styra när man vill genomföra en förändring av den här typen, men denna tradition kommer, 

enligt Denning (2006), sannolikt inte att inspirera och uppmuntra anställda att ta egna initiativ 

och agera konstruktivt enligt ledningens mål. Storytelling kan däremot vara ett medel för att 

kommunicera komplexa idéer i ett mer lättillgängligt format som också inspirerar människor 

att agera (Denning 2006).  

 

3.2.1 Berättelsemönster 

 

Ett ”narrative pattern” är ett berättelsemönster. Det handlar inte bara om negativ eller positiv 

ton i berättelsen utan gäller även typ av innehåll, hur det presenteras och syftet med 

berättelsen. Olika berättelsemönster är användbara i olika situationer beroendet på syftet med 

en berättelse. Kunskap om vilket mönster som är lämpligt i förhållande till syftet med 

berättelsen blir därför av stor betydelse. Om man inte känner till de olika mönster som finns 

och istället snubblar över ett godtyckligt sådant är risken stor att man använder ett olämpligt 

mönster som innebär att berättelsen missar målet. Dessutom innebär detta att berättelser i 

organisationer inte alltid är uppbyggda kring den traditionella sagomodellen. En ”springboard 

story” vars syfte är att uppmuntra agerande saknar oftast en handling med vändpunkt. En 

berättelse som sprider kunskap om problem och lösningar saknar oftast en hjälte eller 

hjältinna och effektiva berättelser i dagens organisationer speglar såtillvida oftast en 

minimalistisk tolkning av traditionella berättelsestrukturer (Denning 2005). 

 

3.2.2 En samling berättelsemönster, ”The Storytelling Catalog” 

 

Denning presenterar vad han kallar "The Storytelling Catalog" vilket är en samling av olika 

berättelsetyper för sammanlagt åtta typer av ändamål. Nedan finns dessa berättelser och deras 

ändamål sammanfattade (Denning 2005). 
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Figur 4: "The Storytelling Catalog" (Denning 2005) 

Modellen ovan beskriver vilken typ av berättelse som är lämplig avseende ändamål, vad den 

bör innehålla och hur den bör berättas. ”The Storytelling Catalog" innehåller inte färdiga 

berättelser eller detaljerade mallar utan det är snarare en slags meny som beskriver vad man 

kan åstadkomma med olika typer av berättelser. När man använder den är tanken att man ska 

kunna väva ihop flera typer av berättelser för att få större effekt. Ett exempel på detta kan vara 

en presentation av en ny idé eller koncept. Den kan inledas med en berättelse som beskriver 
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ett gemensamt problem bland åhörarna och som således fångar man deras uppmärksamhet. 

Därefter fortsätter man med en "springboard story" som introducerar den nya iden och 

motiverar agerande. Avslutningsvis har man en "knowledge-sharing story” som diskuterar 

diverse problem som implementeringen kan innebära (Denning 2005). 

 

3.2.3 Fogs formel 

 

I likhet med Denning menar Fog (2006) att det inte finns en exakt formel för en bra berättelse. 

En sådan snäv tolkning skulle förmodligen göra mer skada än nytta då storytelling innehåller 

flera faktorer som justeras beroende på publik och situation. Däremot har Fog en annan 

formel än Dennings katalog och han menar att det finns fyra grundläggande element som kan 

anpassas beroende på vilken kontext berättelsen är avsedd för. Man kan också se dessa 

element som checklista när man utformar en berättelse för sitt företag så att man inte missar 

grundläggande förutsättningar för att lyckas. De fyra elementen är; ”Message”, ”Conflict”, 

”Charachters” och ”Plot” (Fog 2006).  

 

”The Message”, budskapet, är det som är syftet bakom berättelsen och anledningen till att vi 

berättar den. Man ska försöka hålla sig till ett budskap för att undvika missuppfattningar och 

oklarheter. 

 

”The Conflict”, konflikten, är den drivande kraften för alla berättelser, det är den som 

fängslar oss och som skapar spänning och intresse. Utan en konflikt har man ingen berättelse 

och anledningen till det är att vi som människor alltid strävar efter harmoni och balans. När 

harmoni övergår i obalans arbetar vi aktivt för att nå en lösning för att undvika känslor som 

stress eller ångest. När vi möter ett problem eller en konflikt försöker vi instinktivt nå en 

lösning. En berättelse blir levande när harmoni övergår i obalans och handlingen centrerar 

kring kampen om att återfå balans. Det är också genom konflikten som berättaren har sin 

möjlighet att nå ut med sitt budskap och värderingar. Man ska dock undvika fullkomligt kaos 

när man skapar konflikten då det riskerar att bli alldeles för rörigt för publiken och i slutändan 

lika tråkigt som total harmoni. 

 

”The Characters”, karaktärerna, är ytterligare ett grundläggande inslag i en berättelse. För att 

en konflikt ska utspela sig krävs ett antal karaktärer som interagerar. Det finns en klassisk 
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rollista, också kallad "sagomodellen", som består av: en hjälte, en motståndare, en supporter 

(som stöder hjälten), en välgörare och en förmånstagare. Det typiska för detta upplägg är att 

alla karaktärer har väldigt tydliga roller som kompletterar varandra och är aktiva genom hela 

berättelsen. Generellt sett behöver en bra berättelse en konflikt mellan en hjälte och en 

motståndare. Motståndaren kan anta många skepnader, både fysiska och psykologiska. Det 

kan vara ett statiskt objekt som ska besegras, till exempel ett berg eller ett hav. På ett djupare 

plan kan konflikten bottna i en uppgörelse med en känslomässig utmaning. I 

företagssammanhang kan det till exempel röra sig om missnöjda kunder, anställda som har 

tappat motivationen, eller en chef som är rädd för att förlora sitt jobb, missbrukar sin 

maktposition och utnyttjar andra anställda. 

 

"The Plot", handlingen, är normalt sett uppbyggd kring tre delar, en inledning, en mitt och ett 

slut. I inledningen introducerar man miljön och de flesta karaktärerna. Sedan uppstår 

konflikten eller förändringen och i slutet når man upplösningen av konflikten (Fog 2006). 

 

3.2.4 Typer av berättelser 

 

Berättelser kan delas in i olika kategorier beroende på dess handling. Gabriel (i Cassinger 

2010) föreslår en typologi som delar in organisationsberättelser i fyra kategorier baserade på 

”poetic modes” att ge mening åt handlingar. Dessa är; komiska, tragiska, episka och 

romantiska. Dessa olika berättelser involverar även särskilda karaktärer (hjältar, skurkar med 

mera), en speciell handling (succe, olycka, kärlek, trauma), ett predikament (en olycka, ett 

brott, en prövning med mera) och känslor (rädsla, kärlek, nostalgi). Värt att nämna är att dessa 

”poetic modes” ofta överlappar varandra när det kommer till storytelling i organisationer 

(Cassinger 2010). 

 

Handlingen i romantiska berättelser kretsar ofta kring en hjälte eller hjältinnas jakt för något 

förlorat och nästan heligt som exempelvis en skatt, kärlek eller lycka och för att nå målet 

måste han eller hon gå igenom ritualer och prövningar. I romantiska berättelser symboliserar 

hjälten eller hjältinnan den goda kraften medan skurken står för alla de onda krafterna i 

världen. I tragedier däremot så är det ödets lagar som styr människors liv. Dessa lagar visar 

sig själva genom den kris kring vilken handlingen kretsar. Tragiska berättelser är ofta ett sätt 

att uttrycka rädsla, ångest eller ilska. I komedier styrs inte människors liv av ödet, utan ses 
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som individer som är en del av något högre som mot slutet löses upp genom ett lyckligt slut. 

Vidare involverar komedier humoristiska komplikationer och en uppdelning av två samhällen; 

ett önskvärt och ett ofullständigt, och i slutet flyttas karaktärerna till ett nytt och bättre 

samhälle. Vidare kan komedier även innehålla en form av självironisk humor och 

karaktärerna antar ofta en lekfull och ironisk attityd gentemot olycka, och det är just denna 

attityd som hindrar komedin från att övergå i en tragedi (Cassinger 2010). 

 

Cavarero (i Cassinger 2010) hävdar att meningen med ens liv måste bli avslöjad genom 

berättelser som andra berättar om en, och att vi får ett grepp om vem vi själva är genom att vi 

känner igen oss i andras berättelser. För att förstå vem man är och för att ens handlingar ska 

bli meningsfulla krävs det alltså att ens liv måste ges mening av någon annan och på så vis bli 

återberättat, och det är också så identitet skapas. Hon hävdar vidare att ett livs mening skapas 

i förhållande till andra och deras berättelser och att vi som människor är ”narratable”, det vill 

säga att vi längtar efter att få vår egen berättelse berättad av någon annan. Anledningen till att 

vi tar upp denna relationsrelaterade del av storytelling är för att återigen belysa hur komplext 

storytelling är, genom att påvisa dess subjektivitet. En berättelse uppstår aldrig som isolerad 

utan är länkad till våra gemenskaper, vår kultur och vår historia (Cassinger 2010). 

 

Van Riel (i Ind 2007) har en något annorlunda formel än Fog och hävdar att en effektiv 

berättelse innehåller två nyckelelement, ”credibility” och ”novelty”. Det förstnämnda kan 

relateras till berättelsens ”authenticity” och ska besvara frågor som: Är den sann? Är den 

relevant för vad organisationen gör? Stödjer den andra budskap från organisationen? Det 

andra nyckelelementet, novelty, är relaterat till potentialen att differentiera organisationen och 

ska besvara frågor som: Hur demonstrerar den här berättelsen att vår organisation skiljer sig 

från våra konkurrenter? Desto mer egen en berättelse är, desto mer definierar den en 

individualism hos organisationens medlemmar som särskiljer dem från konkurrenterna. 

 

Ind har sina egna varianter på berättelser. ”Strategic stories” tenderar att associeras till 

grundare av organisationer eller en VD. ”Living the brand stories” kan uppstå varsomhelst i 

en organisation och huvudrollsinnehavaren kan vara vilken vardagshjälte som helst – 

exempelvis en i kabinpersonalen som erbjuder sin egen vegetariska måltid till en passagerare 

som glömt att förbeställa sin egen. Vid sidan av dessa berättelser finns även ”operational 

stories” som bygger på varumärket men är designade att demonstrera en historisk framgång 

(Ind 2007). 
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3.3 Konsten att berätta 

 

Föreställningen att storytelling är en unik färdighet som endast vissa personer behärskar är 

enligt Denning (2005) en myt. Människor lär sig grunderna för historieberättande som barn 

och vi förfinar dessa färdigheter under resten av livet. Det räcker med att iaktta en informell 

social situation, till exempel människor på ett cafe, en restaurang eller en fest, för att vi ska 

inse att så gott som alla människor behärskar grunderna i att berätta en historia. Man ska dock 

inte blanda ihop en informell situatuon med en formell då väldigt många individer upplever 

en helt annan utmaning i att tala inför publik. Denning (2005) menar därför också att 

storytelling i högsta grad är en ”performance art” och att övning ger färdighet. Managers som 

vill använda storytelling bör vara medvetna om att valet av rätt berättelse bara är hälften av 

arbetet och andra hälften är att presentera den rätt. Beroende på hur man framför en berättelse 

kan man påverka den känslomässiga tonaliteten och således genomslaget hos åhöraren. 

Generellt sett bör man sträva efter att berätta en historia som om man för ett samtal snarare än 

monolog och man bör även sträva efter en interaktion mellan berättare och åhörare. Denning 

delar in det praktiska framförandet av en historia under fyra huvudrubriker; ”style”, ”truth”, 

”preparation” och ”delivery” (Denning 2005).  

 

3.3.1 Berättarteknik 

 

Det finns många olika tänkbara stilar när man ska berätta en historia i en organisation. Ett 

förslag är att sträva efter en stil som är ren, enkel och direkt. Man kan också försöka berätta 

historien som om man pratade med en enskild individ snarare än till en grupp. Detta kan 

tillföra en känsla av spontanitet och att berättaren känner en angelägenhet att dela med sig av 

sina tankar till åhörarna. Det kan också ha den positiva effekten att innehållet inte upplevs 

som systematiskt arrangerat och redigerat inför presentationen.  Som åhörare får man följa 

med från en tanke till en annan och det har samma rytm som en vanlig dialog. Detta ska dock 

bara vara en känsla hos åhöraren som nyfiket lyssnar. I själva verket är berättaren väl förbered 

och innehållet är i högsta grad systematiskt arrangerat. Att inte referera till den ordning man 

presenterar innehållet i kan stärka illusionen att man spontant delar med sig av sina tankar. 

Man bör också undvika språkbruk med ovanliga ord som drar onödig uppmärksamhet till sig 

och överdrivna gestikuleringar. I slutändan är målet att åhöraren ska fokusera på innehållet 

och tänka ”gud va intressant!”, snarare än ”den där X är verkligen en fantastisk 

historieberättare!” (Denning 2005).  
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3.3.2 Sanning eller fiktion 

 

Dennisdotter menar att finns två huvudinriktningar inom corporate storytelling; den ena 

förespråkar sanna berättelser medan den andra anser att de lika väl kan vara helt fiktiva 

(Dennisdotter 2008). Ofta kan det föreligga en obalans mellan berättare och åhörare då 

berättaren som också är manager kan ha tillgång till information som inte är tillgänglig för 

åhörarna. Berättaren ska dock sträva efter att placera åhörarna i en mer jämlik position, som 

om de hade upplevt samma saker. Som berättare gör man ingen distinktion mellan enskilda 

åhörare och man påpekar inte att vissa kommer förstå mer av innehållet än andra även om 

detta är en oundviklig sanning, man behandlar dem ändå som jämlika. Som berättare placerar 

du åhörarna i en situation där du antar att de kan se vad du själv har sett och att de kan 

acceptera det. Komplexa frågor som egentligen hade kunnat vara föremål för oändligt långa 

diskussioner kan du presentera som solklara. Som berättare argumenterar du inte; du 

presenterar, och alla med ett sunt förnuft är antagna att hålla med dig (Denning 2005). 

 

Att berätta sanningen efter bästa förmåga är i sig ingen enkel uppgift. Det finns ett antal saker 

som kan gå snett. Man kan ifrågasätta sitt eget minne, ha svårt att uttrycka en speciell 

upplevelse, ha oklara insikter, känna en farhåga att man blivit vilseledd med mera. Även om 

berättaren själv inte skulle uppleva något av dessa bekymmer finns alltid risken att åhörare 

bekymrar sig om detta och i tysthet ifrågasätter berättaren. Det är bland annat dessa 

bekymmer som hindrar många personer från att berätta en historia, och i andra fall kan tvivel 

inta en central position hos åhöraren då detta är det enda som känns riktigt säkert. Att berätta 

sanningen efter bästa förmåga kan vara en befriande tanke som gör att berättaren kan fokusera 

på innehållet och presentationen istället för att avbryta handlingen med frågor som rör 

innehållets autenticitet (Denning 2005).  

 

Nicholas Ind (2007) hävdar att en baksida med berättelsers inflytande är tendensen hos 

åhörarna att tolka dem olika. Även om organisationen bakom en uppdiktad berättelse anser att 

den framhäver varumärkets värderingar kanske anställda kommer urskilja andra nyanser som 

ger dem en annan betydelse. I ett företagskontext blir styrkan i organisationens identitet det 

som till viss del avgör ifall anställda tolkar en berättelse på ett liknande eller annorlunda sätt. 

Ju större och mer splittrad en organisation är desto större är sannolikheten att det uppstår 

alternativa tolkningar (Ind 2007).  
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3.3.3 Verbal storytelling 

 

Förberedelserna för en berättelse kan vara omständiga och repetitiva medan själva 

presentationen går i ett svep. I förberedelsefasen har du som berättare en mängd alternativ att 

överväga men i själva presentationen finns det inget utrymme för detta; ingen tid för 

reflektion eller tveksamheter. Om du inte har tänkt igenom din berättelse eller tvivlar på 

någon del av innehållet kommer detta med största sannolikhet uppfattas av åhörarna och stå i 

vägen för budskapet. Men med ansträngning och disciplin kan vem som helst få ordning på 

detta grundläggande steg. I förberedelsefasen designar berättaren historien och bygger 

ryggraden till en berättelse. I presentationen kommer det alltid finnas en balans mellan 

spontanitet och struktur, och så bör det vara. När publiken tycks tappa intresse kan man gå 

vidare till ett intressantare parti för att hålla intresset uppe. (Denning 2005). 

 

I all verbal kommunikation beror en stor del av intrycken på ickeverbala aspekter som 

tonläge, ansiktsuttryck, gester med mera. För att komma närmare publiken och få bättre 

kontakt bör berättaren undvika anteckningar på papper. Eftersom berättaren bör försöka 

presentera historien som en individ i ett samtal kan det också vara bra om denne undviker att 

stå bakom ett podium med mikrofon då målet bör vara att ha så lite föremål som möjligt 

mellan berättare och publik. Under presentationens gång kan berättaren röra sig mot olika 

delar av publiken så att han/hon får kontakt med så många som möjligt. Detta kan också 

tolkas som en iver att få alla engagerade. Det är naturligt att använda gester för att förstärka 

nyckelelement under berättelsens gång och samma sak gäller tonläget som inte bör vara 

monotont. Berättaren bör dock komma ihåg att det är historien och budskapet som ska fastna 

hos publiken, inte berättarens manér (Denning 2005).  
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3.4 Employee branding 

 

Den engelska termen för internt varumärkesarbete brukar översättas som ”Employee 

Branding”. Miles & Mangold definierar begreppet som: “The process by which employees 

internalize the desired brand image and are motivated to project the image to customers and 

other organizational constituents” (Miles & Mangold 2004). 

 

3.4.1 Värderingar och empowerment 

 

Enligt Ind (2007) är det viktigt för varje organisation att ha ändamål och värderingar och han 

hävdar att organisationer skapar värde genom något han kallar för intellektuellt kapital. 

Intellektuellt kapital är en kombination av humankapital (den samlade kunskapen, värderingar 

och filosofier hos anställda; sådant som inte kan ägas av företaget) och strukturkapital 

(hårdvara, mjukvara, databaser med mera; sådant som kan ägas av företaget). Det är 

organisationsmedlemmarnas kollektiva kraft som skapar och bibehåller konkurrensfördelar. 

Därför bör organisationer lägga fokus på att uppmuntra alla anställda och maximera det 

intellektuella kapitalet. Detta bör göras genom coaching snarare än ledning, och genom 

deltagande snarare än kontroll. Det handlar om att ha en dialog och att ”leva varumärket”. 

Enligt Ind (2007) är det intellektuella kapitalet centralt när det kommer till utvärderingen av 

ett varumärke och att det därför blir viktigt för företag att anställa de som är mest lämpliga 

och sedan vårda deras talanger. Detta, menar Ind, kan endast uppnås genom att skapa en 

genensam känsla mot ändamål och värderingar som i sin tur skapar äkta commitment (Ind 

2007). 

 

Ind (2007) talar om att det finns ett stort behov av ”empowerment” av anställda inom 

organisationer. Det finns dem som argumenterar mot empowerment och tycker att det bär 

konnotationer från 1960-talets liberalism, som bär spår av anarki, och där ingen har något 

egentligt ansvar. När det gäller empowerment i en företagskontext kan dessa ”faror” dock 

undvikas genom att få de anställda att bli engagerade i företagets värderingar. Detta kan ses 

som ramarna inom vilka de anställda kan agera fritt och empowerment bör såtillvida inte ses 

som något farligt utan snarare som ett sätt att stimulera förändring (Ind 2007). 
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3.4.2 Brand champions 

 

Många företag har idag flera olika kontor som har sina egna kulturer och såtillvida utvecklar 

dessa ofta olika inställningar till varumärket. Att försöka engagera folk i varumärket i ett 

sådant kontext kan vara svårt. Ind (2007) hävdar att utmaningen med detta ligger i att inte 

underminera de lokala kulturerna, utan snarare lägga på ytterligare lager så att de anställda 

fortfarande kan känna sin lokala samhörighet, men samtidigt engagera dem i företagets större 

syfte. Detta kräver lokala representanter i alla olika enheter, såväl affärsmässiga som 

geografiska, i form av engagerade individer som är villiga att ”predika” för varumärket, och 

som har respekt för både sina kollegor och möjligheterna med branding. Dessa personer kallas 

brand champions och Ind (2007) förklarar deras roll som att: 

 

 Kommunicera ut varumärkesidén till sina kollegor 

 Uppmuntra engagemang 

 Komma med rekommendationer 

 Dela med sig av ”best practice” 

 

För att vara en bra brand champion bör en person vara entusiastisk och tro på att varumärket 

faktiskt kan påverka företagets lönsamhet. Andra viktiga attribut är att de har trovärdighet 

inom organisationen, är villiga att ta initiativ, genererar idéer och implementerar dessa. En bra 

brand champion bör även vara duktig på att involvera andra och uppmuntra till deltagande. 

Sist men inte minst bör en bra brand champion ha en god förståelse om branding och 

betydelsen av denna. Man behöver inte besitta någon djupare kunskap, utan snarare förstå 

betydelsen (Ind 2007). 

 

Men det finns också olika hinder som kan göra det svårare för dessa brand champions. 

Feedback är ett av dessa hinder. Eftersom en brand champion agerar som en mellanhand 

mellan de anställda och ledningen och förser ledningen med ideér är det viktigt för ledningen 

att ge feedback på dessa ideér och varför, eller varför inte, dessa implementeras. Ett annat 

hinder är brist på stöd från organisationen. När någon tar på sig rollen som en brand champion 

innebär det ofta att man vågar sig ut på nya områden, och det är därför viktigt att försäkra sig 

om att brand champions har organisationens stöd. Om ledningen har ett bristande intresse för 

varumärket kan detta också vara ett hinder som kan underminera brand champions om de 

signaler de skickar ut inte visar något intresse för varumärket. Andra hinder, som kanske ofta 
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glöms bort, är tid och pengar. Brand champions behöver till exempel tid på sig att utveckla sin 

roll och implementera ideér, och medan vissa initiativ kan spara företaget pengar är det också 

många som kräver investeringar (Ind 2007). 

 

En studie som studerat 495 olika organisationer bekräftade att ”companies that share 

information broadly and have broad programmes of employee involvment/.../perform 

significantly better than companies that run autocratically”(Ind 2007, s. 48). Det är viktigt att 

anta en approach som inkluderar alla anställda och som betonar företagets normer eftersom 

detta uppmuntrar folk till att bli ”brand communicators”. Hur pass mycket de anställda 

engagerar sig i varumärket kan sammanfattas i följande modell: 

 

 

Figur 5: The power of brand champions (Ind 2007) 

 

3.4.3 Brand workshops 

 

Ind (2007) föreslår att för att få ett aktivt engagemang, och för att skapa mening, borde varje 

enhet inom företaget genomgå en initial brand workshop. På dessa workshops bör varje 

anställd skriftligt, i en mening, beskriva organisationens huvudsakliga syfte. I företag som 

agerar inom mer komplexa kontext, kan dessa beskrivningar vara lärorika då man ser hur 

variationen på beskrivningarna lätt kan förvirra potentiella kunder. Dessa ”one-liners” leder 

sedan till en diskussion om varumärket och dess betydelse. Själva workshopen kan se 

annorlunda ut beroende på om man väljer att strukturera den strikt eller ha en mer öppen 

brainstorming karaktär. Den kan också innehålla bilder, ord, eller olika scenarion som kan 
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hjälpa folk att förstå varumärket bättre. Viktigt att betona är att denna inledande workshop 

inte får ses som en engångsföreteelse utan snarare som startskotten på en serie workshops som 

relaterar varumärket till företagets mål. När man kommit igång med dessa workshops kan 

man efter hand börja fokusera dem på mer specifika saker. Man kan exempelvis börja blicka 

in i framtiden, eller titta närmre på en specifik del av organisationen. Det viktiga är att 

varumärket, och vad det står för, hela tiden agerar som ledstjärna (Ind 2007).   

 

3.4.4 Varumärkets roll i organisationen 

 

Allt fler företag har idag sina mål och värderingar tydligt nerskrivna och allt fler tycks också 

anse att både managers och anställda är under press att leva upp till företagets värden. 

Samtidigt börjar företag också att dela upp sina värderingar i ”corporate values” och ”brand 

values”. Hur man än väljer att dela upp dessa bör man tänka på att se till att de influerar alla 

anställda, inte bara senior managers, och att de influerar den dagliga verksamheten samt 

interaktionen anställda emellan. En studie gjord av Booz Allen Hamilton/Aspen Institute 

kunde utifrån Brand Orientation Index (BOI), särskilja mellan fyra typer av företag när det 

kommer till vilken roll varumärket har i företaget (Ind 2007). 

 

 

Figur 6: Organization types (Ind 2007) 

Anledningen till att vi tar upp denna modell är att samma studie bekräftade ett samband 

mellan brand orientation och lönsamhet. Studien fastlår att ju mer brand oriented ett företag 

är, desto mer lönsamt är det. De företag som i studien fall in under Leaders visade till exempel 

upp dubbelt så höga rörelseresultat som de som hade lägst brand orientation (Ind 2007). 
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3.4.5 Kommunikation 

 

När man, som Logica, ska genomgå en rebranding tycks det alltså vara väldigt viktigt att ha 

tydliga mål och värderingar och framförallt att få alla anställda att acceptera och leva upp till 

dessa. För att detta ska vara möjligt vill det till att management övertygar de anställda om 

fördelarna med att ta varumärket på allvar. Ind (2007) hävdar att det är viktigt att inte 

överbetona kommunikationen av värdena till de anställda. Visst måste man börja i den änden, 

men att enbart kommunicera värdena garanterar inte att de anställda engagerar sig i dessa. 

Värdena måste upplevas, för att förhindra att ordet ”varumärke” endast för tankarna till 

reklam och logotyper. Värdena måste fyllas med mening och de anställda måste själva 

upptäcka hur värdena är relevanta i deras dagliga arbete. Till sist måste man se till att 

engagera alla i företaget för att uppnå synergieffekter. Detta kan göras genom workshops, 

nätverk, projektgrupper och möten. För att lyckas på lång sikt räcker det inte till med ett 

endast ett event eller liknande, utan det är den ständigt pågående och kumulativa effekten, 

med feedback, som är viktig (Ind 2007). Nedan följer en modell på hur Ind anser att 

varumärket bör kommuniceras ut i organisationen över tid. 

 

 

Figur 7: Overcoming silos: Synergies at work (or not) (Ind 2007) 

Intern kommunikation är viktigt för att engagera de anställda på två olika sätt. För det första 

kan den förmedla fördelarna med varumärket och uppmuntra till engagemang. Det finns alltid 

de som ser varumärket som något externt eller som något för marknadsavdelningen, istället 

för att se det som hela organisationen. Därför bör alla tillgängliga metoder; direktkontakt, 

internwebb, informationsmöten, interna publikationer med mera, hela tiden upprepa vikten av 

varumärket. Denna process går att underlätta genom att sprida resultat av studier som visar på 

varumärkets betydelse i förhållande till försäljning, lönsamhet med mera. Man kan också 
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sprida anekdoter och berättelser för att stärka ”varumärkesmytologin”. Ett företags 

internwebb kan vara särskilt användbart i processen att bibehålla intresset för varumärket. 

Möjligheterna att bygga ”communities” online bidrar till att varumärket blir ett 

diskussionsämne istället för något som man bara hör talas om (Ind 2007). 

 

Det andra sättet, på vilket intern kommunikation är viktig, grundar sig i det faktum att all 

extern kommunikation bör marknadsföras internt. Genom att göra det, försäkrar man sig om 

att den externa kommunikationen, i form av reklam eller direktmarknadsföring, har stöd av de 

anställda som då inte bara förstår den, men som även till en viss del varit involverade i 

budskapet (Ind 2007). 

 

3.4.6 Engaging managers 

 

Ind (2007) hävdar att aktiv support från senior management är ett måste för att lyckas med 

arbetet kring ett varumärke. Detta kan dock vara svårt då många av dessa managers inte 

tenderar att vara särskilt entusiastiskt inställda till varumärket då de endast ser själva 

affärsvärdet i och tycker det är för tidskrävande att engagera de anställda i varumärket. Detta 

är ett stort problem då varumärkets riktiga potential inte kan frigöras om inte de anställda 

lever varumärket; något som de inte kommer göra om senior management skickar signaler om 

att det inte är viktigt. Det blir därför viktigt att det, inom senior management, finns en brand 

champion som aktivt arbetar med att övertyga de anställda om fördelarna. Ind (2007) anser at 

det kanske bästa sättet att engagera management i att ”leva varumärket” är genom workshops. 

Genom workshops kan man samla ihop folk från olika enheter inom företaget och på så vis se 

till att varumärket får en genomslagskraft i hela organisationen. Målet med detta är att 

förankra varumärket i företagets beslutfattande och genom att göra detta skaffar man sig 

samtidigt en tydlig länk mellan varumärket och företagets strategi, vilket sänder bra signaler 

till de anställda (Ind 2007). 
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3.5 Sammanfattning 

 

Vi har nu gått igenom teorier från två ämnesområden; storytelling och employee branding.  

Vi avslutar nu vårt teoriakapitel med att beskriva kopplingen mellan dessa ämnen. 

  

Storytelling är ett sätt att förmedla information. Man kan göra komplexa idéer mer begripliga, 

man kan fängsla lyssnare och man kan fylla handlingar med mening. I företagskontext 

utvecklas storytelling till ett kraftfullt managementverktyg med stor potential och det finns 

teorier som har olika förslag på hur man kan frigöra denna potential, bland annat beroende på 

hur man konstruerar och presenterar en berättelse. Employee branding handlar om att betrakta 

de anställda i en organisation som en marknad. Målet är att sälja företagets värderingar till de 

anställda och få dem att internalisera dessa så att de agerar i en enlighet med dem. Storytelling 

kan betraktas som ett verktyg att uppnå målen med employee branding. Employee branding 

inrymmer även andra koncept och verktyg, som till exempel workshops, och dessa 

kompletterar varandra. Vi har uppfattat teorierna inom dessa två ämnen som centrala då man 

vill studera en intern rebranding då denna till stor del handlar om att just sälja en ny samling 

värderingar eller en ny identitet till de anställda. 
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4. Empiri 

________________________________________________________________ 

I detta kapitlet presenterar vi vårt fallföretag och redogör sedan för vårt empiriskt insamlade 

material bestående av intervjuer och en observation. 

________________________________________________________________ 

4.1 Presentation av fallföretaget 

 

1969 grundade Thord Wilkne och Hans Mellström företaget WM-data i Stockholm. 

Affärsiden gick ut på att tillhandahålla helhetslösningar inom IT-relaterade områden 

(www.affarsvarlden.se). Inledningsvis var verksamheten begränsad till Sverige och 1975 

öppnade de sina första regionala kontor i Jönköping och Norrköping. Åtta år efter att WM-

data grundades bildade man ett dotterbolag i Norge och man hade nu målsättningen att göra 

Norden till sin hemmamarknad. Under de följande åren bildade man även bolag i Danmark 

och Finland. 1985 introducerades WM-data på Stockolms fondbörs (www.logica.se). 

 

1987 genomförde WM-data ett antal företagsförvärv som innebar att man breddade 

tjänsteutbudet och ett år senare hade expansionen resulterat i att nästan hälften av Nordens 

750 största företag använde produkter eller tjänster från WM-data (www.logica.se). I början 

av 1990-talet konsolideras företaget inför en begynnande lågkonjunktur i Sverige men några 

år senare fortsatte WM-data att förvärva företag och bredda verksamheten. IT-krisen efter 

millennieskiftet slog betydligt hårdare mot WM-data än 90-talets lågkonjunktur. Våren 2001 

fick den dåvarande VD:n Lars Harrysson sparken och ersattes av marknadschefen och vice 

VD Christer Stjernfeldt (www.nyteknik.se). 

 

Christer Stjernfeldt lyckades återföra WM-data till toppen av nordisk IT-konsulting genom att 

sälja av en del enklare outsourcingverksamheter, strukturera om konsulttjänsterna och göra 

två nya företagsförvärv. År 2006 hade WM-data ca 9000 anställda och en omsättning på drygt 

10 miljarder kronor. Samma år började det cirkulera rykten om att det brittiska IT och 

telekombolaget Logica CMG var intresserade av att köpa WM-data. För Logica skulle detta 

vara en stor affär som med sina 30 000 anställda i så fall skulle växa med ca 30 procent till 

Europas sjunde största konsultbolag (www.nyteknik.se). 
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Christer Sjernfeldt var positivt inställd till affären och menade att Logica CMG var en ledande 

aktör på den internationella IT-marknaden som kunde stärka WM-datas konkurrenskraft. 

Tillsammans kunde företagen uppnå synergier i form av kostnadsbesparingar och 

effektiviserad produktutveckling. För medarbetare innebar affären en möjlighet att bredda sin 

kompetens och utvecklas i ett växande och dynamiskt företag. Christer Stjernfeldt beskrev 

affären som ”en ny och spännande fas i WM-datas långa och framgångsrika historia” 

(www.affarsvarlden.se). 

 

Under 2006 lade Logica CMG ett bud som accepterades av WM-datas styrelse. Till en början 

behöll WM-data sitt namn och sin logotyp och verkade som dotterbolag till Logica CMG med 

fokus på den nordiska verksamheten.  Men den 27 februari 2008 beslutade Logica CMG att 

ena koncernen under ett varumärke, man tog bort tilläggsnamnet CMG och WM-data 

tillsammans med resten av koncernen bytte namn till Logica (www.logica.se). Idag beskriver 

Logica sin verksamhet enligt följande. 

 

“Logica is a leading IT and business services company, employing 40,000 people. We enable 

business transformation for our customers through the innovative use of technology.” 

 

“Logica works closely with its customers to release their potential - enabling change that 

increases their efficiency, accelerates growth and manages risk.  We apply our deep industry 

knowledge, technical excellence and global delivery expertise to help our customers build 

leadership positions in their markets.” 

 

Samtidigt som Logicas internationella varumärke lanserades år 2008 skulle det visa sig att 

arbetet med varumärket var långt ifrån färdigt. Ungefär två år senare var man fullt uppe i den 

interna rebrandingprocess som vi har studerat. I följande avsnitt presenterar vi berättelserna 

som respondenterna har delat med sig av och vår egen beskrivning av workshopen vi iakttagit. 

 

4.2 Intervju nr.1 

 

När vi talar om bakgrunden till rebrandingen börjar respondenten berätta historien om hur 

WM-data 2004 blev uppköpta av det engelska bolaget LogicaCMG. Under de följande åren 

förvärvades ytterligare två stora företag inom IT-branschen. 2008 blir man Logica och den 
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nye vd:n Andy Green tillträder. Han stod nu inför problemet att förena fyra olika 

företagskulturer till en. Man såg ett behov av att omvandla sitt varumärke. 

 

Man började med att utveckla nya värdeord som var commited, innovative och open. Man 

anlitade även ett externt bolag i England som intervjuade såväl kunder som medarbetare på 

Logica, främst från human resources och marknadsavdelningen. Detta fick sedan tjäna som 

underlag till den rebranding som skulle komma till att ske. 

 

Logicas interna rebrandingprocess började i oktober 2009. Den övergripande ambitionen med 

rebrandingen var att skifta fokus från att ha varit ett IT-företag, till att bli en så kallad 

"business-technology-organization". Förändringen hade sin grund i att man vill betrakta hela 

organisationen, bestående av Logica, dess anställda, teknologin och dess kunder, som ett eko-

system. I relation till detta passade man även på att utveckla en ny ”strapline”. För att eko-

system ska vara balanserat krävs att man leverar värdefulla CVP och EVP. Logicas 

rebranding kretsar kring begreppen CVP (Client Value Proposition) och EVP (Employee 

Value Proposition). CVP handlar om hur man ska agera mot kunderna och vilket syfte man 

fyller. EVP lägger stor fokus på medarbetarna och betonar relationer och tillit. Respondenten 

jämför Logica med en av sina konkurrenter, Accenture, och talar om att deras sponsring av 

golfspelaren Tiger Woods kan vara väldigt talande med tanke på att det rör sig om en 

inviduell idrottare, och jämför detta med att Logica själva står mer för "team-känsla". 

 

Respondenten förklarar att ett varumärke är "känslor och förväntningar" och i samband med 

detta visar hon oss en powerpoint presentation där vi bland annat skymtar en omarbetad 

version av Maslows behovstrappa. Detta kopplar respondenten till det faktum att Logica nu 

planerar att anta en ny marknadsposition genom att vända sig till folk ”högre upp i 

hierarkin”, exempelvis CEO:s. 

 

I höstas var de så kallade ledarna på workshops och blev brand champions och gjorde även 

brand quiz och genomgick en e-learning. 

 

För att de övriga anställda ska anamma förändringen har man lanserat en 8-stegs process som 

förklarar hur de anställda ska se, höra, förstå och slutligen leva varumärket. Alla anställda i 

företaget måste sedan gå igenom dessa 8 steg för att bli så kallade brand champions. Dessa 

innefattar bland annat att man ska skriva tre åtagande som ska rikta sig mot sig själv, sina 
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medarbetare och till kund. Respondenten talar även om en kulturförändring samt nya värden, 

och förklarar detta som "ett tänk om hur vi ska leva". Parallellt med detta har de även haft 

diverse workshops; något som respondenten ser som ett roligt, lättsamt och skojigt sätt att 

förmedla rebrandingen. Ett exempel på ”övningar” som de haft under dessa workshops är så 

kallade ”elevator-pitches” som i grund och botten går ut på att du ska kunna ”pitcha” 

(presentera) dig själv och Logica på ett bra sätt under tiden du träffar någon som hastigast, 

som exempelvis i en hiss, därav namnet. 

 

Företaget har även en hel avdelning på sin internweb som enbart handlar om rebrandingen. 

Detta ser respondenten som ett sätt att ha verktyg tillgängliga för de anställda. Hon berättar 

även om en online-kalenderöppning under december månad på internwebben. 

 

Respondenten talar om för oss att ”WM-data har en historia om att vara dåliga på 

förändringar och faktum är att rebrandingen faktiskt redan har stött på en del motstånd då 

vissa säger att det är bara ett nytt luftslott". Hon säger dock att detta delvis kan vara beroende 

på det konsultkontext inom vilket de är verksamma inom. Att sträva efter att alla kunder ska 

ha full beläggning och samtidigt engagera de i rebrandingen är svårt och att utmaningen som 

ligger framför dem således blir att få folk att "leva brandet". Eller som respondenten själv 

uttrycker sig: "Nu börjar resan". 

 

4.3 Intervju nr.2 

 

Vår respondent börjar med att kort berätta lite om sin bakgrund och vi får reda på att han har 

ett förflutet inom SonyEricsson. Han berättar vidare att han, även där, var med om en 

rebranding, och förklarar samtidigt att den var helt annorlunda än den som han för tillfället 

var med om på Logica. Han beskriver dem största skillnaderna som att Logica agerar inom ett 

konsultkontext och att det därför inte finns lika mycket resurser i form av pengar, som det 

fanns på SonyEricsson. Detta förklarar han genom att konsulterna på Logica är deras 

viktigaste marknadsföring medan man i produktföretag istället lägger pengarna på mer 

traditionell marknadsföring i form av diverse kampanjer. 

 

Angående bakgrunden till rebrandingen talar respondenten om för oss att denna har att göra 

med de ”mergers” som ägt rum under 2000-talet då ett antal bolag gått ihop till ett. Han 
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berättar att WM-datas dåvarande vd av en slump träffade den nuvarande vd:n Andy Green, 

och att det i slutändan resulterade i att dåvarande LogicaCMG köpte upp WM-data.  

 

Efter sammanslagningen upplevde man dock snart en växtverk i form av att marginalerna inte 

längre var tillräckliga. Man kände sig således sårbar, och företagets olika bolag var högst 

individuella. Respondenten uttrycker det som att organisationen var feodalstyrd och 

kompetenserna var väldigt spridda i de olika bolagen och länderna, vilket gjorde att dem inte 

hade något tydligt marknadsbudskap. Då det kan ta lång tid att jämna ut kompetenserna i en 

internationell organisation valde man att istället skapa ett enhetligt varumärke. Den då nye 

vd:n Andy Green kom därför upp med en plan om en helt ny vision som skulle skapa ”Ett 

Logica” både produkt och känslomässigt. Målet med det nya varumärket var dels att fylla det 

med betydelse för de anställda i form av ett EVP (Employee Value Proposition), och dels att 

nischa sig gentemot kunder i form av ett CVP (Customer Value Proposition). Man gjorde en 

utvärdering av organisationen som den var och man hittade olika typer av styrkor som man 

ville sammanfoga i det nya varumärket. WM-data hade alltid varit en lokal aktör som kunde 

arbeta nära kunden och tillsammans med denna diskutera fram lösningar på problem, detta 

blev basen i det nya varumärket för vad man kallar ”client intimacy” och det är något man 

värderar högt idag.  

 

För över två år formulerade den då nytillsatte vd:n Andy Green Logicas vision i en, vad 

respondenten kallar det för, ”roadmap” eller ”journey” som var en plan för hur företaget 

skulle utvecklas. Denna roadmap kommunicerades ut i organisationen och utmaningen låg sen 

i att skapa ett varumärke som skulle stödja denna vision. Respondenten talar mycket om just 

behovet av kommunikation och berättar att denna både har ökat och blivit mycket bättre sedan 

Andy Green tillträdde. Han berättar vidare att detta faktiskt beror på Andy som individ och vi 

får också reda på att Andy har en egen blogg som han skriver i i princip varje dag eller 

åtminstone tre dagar i veckan. Ett ytterliggare exempel på att kommunikationen förbättrats 

väsentligt är att respondenten berättar att han kan maila sin Sverigechef och få svar redan 

samma dag. Han beskriver denna förbättrade kommunikation som ett resultat av den 

matrisorganisation som Andy Green inrättade när han blev tillsatt. 

 

När det gäller rebrandingen i praktiken berättar respondenten att de inte har de stora pengarna, 

som exempelvis Sony Ericsson, men att de istället satsar på ett internt varumärkesprogram 

som består av ett flerstegsprogram bestående av bland annat e-learning, workshops, tester 
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med mera för att de anställda ska bli ”Brand Champions” och såtillvida 

”varumärkescertifierade”. Den interna rebrandingen är dock uppbackad av externa 

punktinsatser i form av säljaktiviteter och marknadsföring i diverse branschtidningar. 

Respondenten betonar återigen det faktum att vd:n Andy Green är en karismatisk och 

utåtriktad person och förklarar att han är väldigt duktig på att motivera folk och på så vis 

skapa incitament för de anställda. Han har till exempel även en populär videoblogg som de 

anställda kan följa. Respondenten är dock noga med att poängtera att allt inte kretsar kring 

Andy, och att det finns många andra nyckelpersoner som bidrar med att kommunicera ut 

rebrandingens budskap. ”Dessa består främst av chefer på nationell nivå, men även så kallade 

”staff managers” på lokal nivå som haft krav på sig att se till att alla deras anställda blir 

varumärkescertifierade.” 

 

När det gäller utmaningarna med rebrandingprocessen berättar respondenten att det största 

bekymret, såsom han upplevt det, har haft med helhetsperspektivet att göra. Han berättar även 

att den nya organisationen, som kommit som en följd av rebrandingen, har gjort att det blir 

mer nationella utbyten, vilket i sin tur har fått anställda att känna sig aningen hotade. 

Anställda har också, på grund av en ökad specialisering, fått ett större ansvar, vilket har lett 

till att ”vissa känner att de drunknar”. Vidare berättar respondenten att ”det finns fortfarande 

folk kvar från det gamla gardet som tycker att det var bättre förr” och att utmaningen i 

rebrandingprocessen därvid ligger i kommunikationen och han betonar vikten av tydliga 

förklaringar och motiveringar. För att lyckas med en rebranding menar han att krävs det att 

man inte är rädd för förändringar och öppen som människa. Respondenten berättar att det 

finns folk som varit så pass skeptiska till rebrandingen att de faktiskt lämnat Logica för att 

starta eget. Han betonar återigen det faktum att de är ett konsultföretag och förklarar att 

förändringstakten i branschen är väldigt hög och att det därför krävs något extra. 

 

4.4 Intervju nr. 3 

 

Vi börjar att tala om bakgrunden till rebrandingen och respondenten förklarar att rebrandingen 

för honom innebär att injicera varumärket med friskt blod och nytt liv och han var noga med 

att poängtera att detta behövs göras emellanåt. För honom började resan med det nya 

varumärket redan 2008 och den rebranding som nu sker handlar om att förstärka och 

förtydliga varumärket. Respondenten talar mycket om ”The Logica Story” och förklarar 
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denna som en slags affärsplan som innefattar svåväl strategi som vision. Han nämner också att 

han tycker att den stämmer bra överens med både varumärket och Logicas värderingar, och att 

dessa ”är väl synkade med varandra”. Respondenten arbetar som ”staff-manager” på Logica 

vilket innebär att han är ledare för en grupp. Han berättar vidare att alla staff managers fick 

genomgå rebrandingutbildningen; de åtta stegen, innan alla andra, och att det sedan var deras 

ansvar att se till att alla i ens grupp gick igenom dessa steg och blev ”brand champions”. Som 

staff manager höll vår respondent även i ett antal workshops om det nya varumärket. 

Respondneten beskriver feedbacken från dessa workshops som positiv och menar att det lett 

till att ”alla känner igen det nya varumärket” och de nya kärnvärdena bakom det. Allt verkar 

dock inte vara frid och fröjd då han samtidigt nämner att de ibland ”saknar laganda” och att de 

således måste jobba för att se till att ”få alla i samma båt”. Detta tror respondenten kan ha att 

göra med den rådande lågkonjunkturen som inneburit många nedskärningar. Ett annat intryck 

vår respondent ger är att rebrandingprocessen tycks ha haft större genomslagskraft utomlands 

än i Sverige. Han uttrycker sig som att ”i Sverige var vi ambitiösa i början och slog på stora 

trumman, men sedan dess har det inte hänt så mycket”. Han poängterar att det är viktigt att 

”ha aktiviteter bakom värderingarna” för att hela tiden påminna de anställda om varumärket. 

Han uttrycker sig att ”varumärket är ett företags DNA och för att hålla varumärket vid liv, 

och inte låta det självdö, krävs det kontinuerliga aktiviteter för att injicera friskt blod”. 

Respondenten nämner även att det har varit lättare att se övergången till det nya varumärket i 

de större städerna Malmö, Stockholm och Göteborg medan det gamla WM-data varumärket 

lever kvar på de mindre orterna. Han förklarar detta genom att dessa kontor har en mycket 

lokal anknytning och att de inte kan relatera till det nya varumärket på samma sätt som i de 

större städerna. Vår respondent är dock noga med att påpeka att ”alla har samma 

förutsättningar och samma verktyg”. När vi talar om nyckelpersoner i rebrandingprocessen 

nämner vår respondent vd:n Andy Green och den svenske vd:n Stefan Gardefjord och 

uttrycker sig att ”det är dessa som ska bära fanan”. Eftersom vår respondent är staff manager 

och har hållt i workshops frågar vi honom om han inte ser sig själv som en nyckelperson, 

varvid han säger att ”alla är nyckelpersoner”. Han nämner dock att det även finns ”Super 

Brand Champions” som är vädigt engagerade i varumärket och som även bloggar om det. På 

tal om bloggar nämner vår respondent även vd:n Andys blogg och säger att denna är väldigt 

uppskattad. Något som han för övrigt anser vara viktigt då ett av deras nya kärnvärden är 

”open”. ”Vi måste agera i enlighet med våra värdeord och därför måste vi vara öppna och 

inte tysta”.  
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4.5 Observation 

 

Följande är en beskrivning av en workshop vi hade möjlighet att närvara vid. 

 

Personen som håller i workshopen, låt oss kalla honom för ”Kalle”, jobbar idag som staff-

manager på Logica och har arbetat med rebranding i många år, bland annat på SonyEricsson. 

Detta blir hans fjärde resa med ett varumärke. Logica har arbetat med sitt varumärke tidigare 

men man har inte riktigt nått upp till den grad av förändring som man strävat efter. Kalle 

började på Logica 2008 och har sedan dess varit inblandad i arbetet med den nya 

varumärkesstrategin. 

 

Målet med Logicas nya varumärke är att det ska vara starkt snarare än vida känt och det är 

Logicas potentiella kunder och nuvarande partners som i första hand ska uppleva 

förändringen. 

 

Ett varumärke är något som framkallar känslor och Logica vill förändra uppfattningen som 

kunder har och man vill leva upp till de nya värdena. Ett starkt varumärke har potentialen att 

visa kunder hur Logica skiljer sig från sina konkurrenter. 

 

En nyligen genomförd undersökning hos Logicas kunder visar att de har väldigt lite positivt 

att säga om företaget i nuläget, det största problemet är att kunderna saknar en uppfattning om 

varumärket; man har ingen image. 

 

Syftet med Logicas rebranding är att först bygga ett starkt internt varumärke och sedan 

lansera det externt mot företagets intressenter. Det lätta steget i processen är att placera ett 

stort ansvar på medarbetarna och det svåra är att få ledningen att ”leva varumärket”. Det man 

vill att medarbetarna ska göra är:  

 

 Sticka ut 

 Våga utmana och presentera ”galna” idéer 

 Bry sig och vara engagerade 
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Ett viktigt steg i processen är att arbeta med ”client intimacy” vilket går ut på att man vill: 

 

 Utveckla långa hållbara relationer med utvalda kunder. Logica är för stort för små 

företag och det är inte lönsamt att arbeta mot dessa och istället ska man därför rikta in 

sig på stora företag. 

 Man vill successivt förflytta kundbasen 

 Man vill utveckla anpassade lösningar 

 Kunden ska hela tiden vara i centrum 

 

En karta som visar Logicas affärskoncept i förhållande till deras konkurrenter visar att Logica 

strävar efter ”Client intimacy” framför ”Operational excellence” och ”Best product”. 

Konkurrenter är bland annat Accenture. 

 

VP (value proposition) = Ett löfte att leva efter strategi och värdeord. CVP = Vad kan kunden 

förvänta sig, EVP = Vad kan de anställda förvänta sig. Nedan följer en modell som visades 

under workshopen: 

 

 

 
Figur 8: EVP och CVP enligt Logica 

Man har även ett koncept man kallar ”employee lifecycle” som går ut på att man i största 

möjliga mån har ett flöde av nöjda medarbetare. ”Det är orimligt att varenda anställd trivs 

och stannar i företaget, men vi kan fortfarande göra vårt bästa för att hålla en så god relation 

som möjligt”. Från det att man börjar på Logica till dess att man går i pension är målet att 

medarbetare har en positiv bild av företaget. Oavsett var man befinner sig, om man är på väg 

in eller ut i företaget, är man med och påverkar Logicas image. 
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Anmärkningsvärda kommentarer under workshopen: 

 

”Hela konceptet är verkligen bra och vettigt rakt igenom, vi (konsulter) kommer inte ha några 

problem att leva upp till det nya varumärket, men det ska bli intressant att se hur ledningen 

klarar av detta. Vår VD är verkligen toppen, problemet är det tröga skiktet i mitten.” 

 

”Ibland tycker jag vi (konsulter) saknar verktygen att leva upp till varumärket. Hur ska jag 

till exempel bete mig när nätverket är trögt?” 
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5. Analys 

________________________________________________________________ 

I det här kapitlet analyserar vi vår empiri i förhållande till de teorier vi har behandlat för att 

påvisa likheter och skillander som kan utgöra grunden för eventuella slutsatser. 

________________________________________________________________ 

 

5.1 Prolog 

 

Logicas företagshistoria innehåller ett antal företagsförvärv. Ett av dessa är WM-data som vid 

tidpunkten då Logica köpte företaget hade hunnit bli nästan 40 år gammalt. WM-data var 

redan ett starkt varumärke med en tillhörande företagskultur som då skulle ingå i en större 

organisation. Resultatet av detta var att WM-datas kultur fortsatte att existera under namnet 

och varumärket Logica. Flera andra företagsförvärv fortsatte att leva kvar i form av kulturella 

fragment och Logicas organisation var i detta avseende väldigt splittrad. Fog (2006) talar om 

att dagens samhälle är fragmenterat men vi kan istället relatera detta till Logica. För Logicas 

VD, Andy Green, var detta ett problem då det blev allt svårare att sälja Logica gentemot 

intressenter då man saknade en enhetlig marknadsplan. Istället för att börja jämna ut 

kompetenserna runtom i organisationen bestämde man sig för att ena företaget under ett nytt 

varumärke och därmed inleddes arbetet med rebrandingen. Man kan också påstå att 

företagsförvärven i Logicas historia utgör vändpunkter, tvära kast som dragit isär kulturen i 

organisationen. Muzellec och Lambkin (2006) menar att förändringar i ägarstruktur är en av 

fyra övergripande orsaker till att företag genomför en rebranding. Detta stämmer väl in på 

Logicas företagsförvärv. 

 

Men det finns betydligt mer att beskriva än en förändring i ägarstruktur. Denning (2005) har 

poängterat att en berättare i förberedelserna står inför en myriad av alternativ och vi kan nu 

identifiera oss med detta bekymmer då det egentligen finns mängder av olika tolkningar och 

kopplingar som vi kan dra utifrån vårt material. Gabriel (i Cassinger 2010) föreslår att man 

delar in organisationsberättelser efter "poetic mode" och när vi överblickar vårt material har vi 

enligt oss en uppenbart romantisk berättelse i Logicas fall. Vi har en hjälte i form av Andy 

Green på jakt efter ett "enat" Logica men för att nå dit behöver han och de anställda genomgå 

en prövning, eller ritual i form av en rebranding. På vägen möter de skurkar eller onda krafter. 

Skurkarna är framförallt anställda som är kritiskt inställda till förändringar och onda krafter är 
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mer abstrakta problem som till exempel tidsbrist som uppstår när man dels ska sköta sitt 

arbete och ägna sig åt rebranding-initiativet: 

 

”det finns fortfarande folk kvar från det gamla gardet som tycker att det var bättre förr” 

 

Sett till Inds (2007) modell om varumärkets roll i företaget kan vi av respondenterna utlysa att 

Logica innan rebrandingen kunde ses som ”Sceptics” då flera respondenter uttryckte sig om 

att det, efter uppköp och sammanslagningar, inte fanns något enhetligt varumärke, vilket tyder 

på att de vid detta tillfället kanske endast såg varumärket som en logotyp, vilket modellen 

föreslår. I och med rebrandingen har det dock blivit tydligt att de vill förflytta sig till att bli 

”Leaders” som kännetecknas av att varumärket utgör kärnan i hela verksamheten. Ett tydligt 

tecken på detta var att Kalle, som höll i workshopen, uppmanade de anställda att hela tiden ha 

varumärket i åtanke och föreslog att varumärket ska fungera som en slags ledstjärna som 

guidar alla beslut de tar. En av respondenterna talade också mycket om rebrandingen ur ett 

kundperspektiv och berättade att rebrandingen även kunde ses som en differentiering 

gentemot konkurrenter, vilket tyder på att Logica även har en extern fokus med rebrandingen 

vilket placerar dem även i ”Salesmen” kategorin som kännetecknas av att varumärket 

används som ett försäljningsverktyg.  

 

Definitionen av Employee Branding: "The process by which employees internalize the desired 

brand image and are motivated to project the image to customers and other organizational 

constituents” (Miles & Mangold 2004) är en träffande beskrivning av vad rebranding går ut 

på, men vi vill också poängtera att det är en löpande process. Det vi har studerat i Logica är 

inte något som skett över en natt utan en långsam process som ännu inte är avslutad. 

 

5.2 Handling 

 

Enligt Czarniawska (1998) innehåller ett narrativ i sin mest grundläggande form tre element, 

en ursprunglig situation, en händelse och en situation som följd av händelsen. Bakgrunden till 

rebrandingen är det som vi kort har presenterat i prologen i det här avsnittet, det är förloppet 

som har skapat den ursprungliga situationen. Rebrandingen blir en händelse och av denna 

följer en situation. För att ett narrativ ska ha en mening krävs det en handling som binder 

samman dessa element till en helhet. Under en intervju berättade respondenten hur den 
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nytillsatte vd:n Andy Green hela två år innan rebrandingen initierades formulerade en 

”roadmap” som innehöll en beskrivningen/vision över vad han ville genomföra inom Logica, 

och att denna vision kommunicerades ut till alla i organisationen. I efterhand har man 

genomfört rebrandingen mot bakgrund av att man uppfyller visionen som länge funnits 

uttalad i denna roadmap. Vi kommer återkomma till Andy Green som person senare i 

analysen men det är intressant hur denna roadmap kan tänkas vara en berättelse som fyller 

rebrandingen med mening bland anställda. Cavarero (i Cassinger 2010) hävdar att meningen 

med ens handlingar kan avslöjas genom att man identifierar sig i andras berättelser. De 

anställda blir således karaktärer i Andys vision och rebrandingen blir en utmaning som måste 

övervinnas. Vi antar inte att detta skulle vara något de anställda själva reflekterar över, men 

det behöver dom inte nödvändigtvis göra. Bara de inser att de är med och är delaktiga i att 

förverkliga en plan och att det dom gör har en betydelse är i sig värdefullt. Denning (2005) 

har påpekat att en av de största utmaningarna för företag är att övertyga anställda om nya 

tillvägagångssätt, affärsmodeller och förändringar i företagskulturer och att den traditionella 

inriktningen är att kontrollera och styra ner till detalj, men att detta sällan låter anställda agera 

konstruktivt på vägen. Storytelling kan dock kommunicera komplexa idéer i ett mer 

lättillgängligt format vilket vi också kan tänka oss att denna roadmap har gjort. 

 

5.3 Karaktärerna 

 

Logicas rebrandingprocess innehåller ett antal karaktärer. vd:n Andy Green är en hjälte, under 

intervjuerna verkade respondenterna hysa en väldig respekt och beundran till denna person. 

Kalle som höll i workshopen skulle också kunna beskriva som en hjälte då han likt Andy 

arbetade mot ett mål, verkade ha de anställdas respekt och bekämpade hinder samtidigt som 

han utbildade och vägledde sina kollegor. Men Kalles roll blir ännu tydligare om man ser 

honom som en "välgörare" för Andy's vision. Kalle verkade hysa samma respekt för Andy 

som sina kollegor och det känns onödigt för oss att förvirra situationen genom att kalla flera 

personer för hjälte när respondenterna så tydligt visat oss vilken individ som sticker ut i 

organisationen. Kalle och andra staff managers i organisationen är "välgörare". Dessa blir 

extremt viktiga och är i högsta grad nyckelpersoner i rebrandingen. För att förstå detta bättre 

kan vi släppa in teori från employee branding. Om vi använder Inds (2007) modell för hur 

mycket de anställda i organisationen engagerar sig i varumärket kan vi se att det inom Logica 

finns ett fåtal brand champions enligt Inds definition av dessa. Ser vi till modellen är dessa 
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brand champions storytellers som sprider idén om varumärket. I Logicas fall är det kanske 

tydligaste exemplet på en sådan brand champion och storyteller Andy Green som 

respondenterna verkar ha en rakt igenom positiv inställning till, men även Kalle är en brand 

champion och storyteller som vi dessutom kunde iaktta i sitt arbete under workshopen. I 

många avseenden betedde sig Kalle, under workshopen, på det vis som Denning (2005) 

föreslår. Han hade inga hinder mellan sig och åhörarna, han rörde sig mot olika delar av 

publiken och han talade fritt. Det var inget avvikande eller distraherande i hans tal och 

kontakten mellan honom och publiken var som i en dialog. Denning (2005) har också 

poängterat att en berättare ofta har tillgång till betydligt mer information än åhörarna och 

under workshopen stod det klart att Kalle var varumärkesexperten i sammanhanget och att 

han delade med sig av sina erfarenheter. Hur mycket åhörarna redan kände till av det som han 

presenterade kan ha varierat i stor utsträckning, men det kändes som att Kalle gjorde sitt bästa 

för att övertyga lyssnarna om att rebrandingen kommer att fungera. Att han har varit med om 

något liknande själv och att det är upp till dem själva att lägga ribban och prestera därefter. 

När åhörarna ibland uttalade en skepsis så var denna tydligt riktad mot innehållet i 

presentationen och inte mot Kalle som person. Tvärtom kändes det som att Kalle hade väldigt 

god hand med de anställda och när han hämtade feedback från åhörarna kunde han alla vid 

namn.  

 

Ind (2007) talar om att en bra brand champion bör vara entusiastisk, trovärdig, uppmuntrande 

och tro på varumärket. Detta är egenskaper som stämmer bra in på Kalle som höll i den 

workshop vi observerade. Då Logica och Ind använder begreppet brand champion på olika 

sätt kan det vara värt att göra en distinktion mellan dessa. Medan Ind ser en brand champion 

som någon som är engagerad i varumärket och sprider detta engagemang har Logica ett 

system där målet är att alla i organisationen ska bli brand champions genom att genomgå ett 

8-stegs program för att bli ”varumärkescertifierade”. Det finns dock ändå likheter mellan 

Inds syn på brand champions och Logicas. En av respondenterna berättar för oss att de 8 

stegen syftar till att ”se, höra, förstå och leva” det nya varumärket. Ind påpekar också det 

faktum att det viktigaste inte är att ha specifik kunskap om varumärket i sig, utan snarare att 

ha en förståelse för varumärkets betydelse, vilket förefaller vara det som Logicas 8-stegs 

program syftar till. 

 



 

60 
 

Det är lätt att rikta fokus på Andy Green men en respondent är noga med att påpeka att allt 

inte kretsar kring Andy utan att det finns andra nyckelpersoner som hjälper till att 

kommunicera ut rebrandingens budskap: 

 

”Dessa består främst av chefer på nationell nivå, men även så kallade staff managers på lokal 

nivå som haft krav på sig att se till att alla deras anställda blir varumärkescertifierade.” 

 

Andra exempel på sådana brand champions enligt modellen kan vara personerna på de olika 

kontoren som frivilligt tagit på sig uppdraget att genomgå Logicas interna rebrandingprogram 

först av alla, och sedan hållt i workshops för övriga anställda. Majoriteten av de anställda i 

Logica anser vi dock kunna klassas som ”Brand agnostics” och ”Brand cynics”, varvid de 

flesta nog faktiskt faller in under den förstnämnda kategorin. Dessa är personer som är 

intresserade av varumärket men inte särskilt engagerade, vilket är det intryck vi fick av såväl 

workshopen och intervjuerna. Sen finns det ju självklart också en hel del brand cynics, som 

inte är involverade i varumärket alls, och av intervjuerna att döma finns det till och med 

någon enstaka ”Brand saboteur” som arbetar aktivt mot varumärket. När diskussionerna 

under våra intervjuer har kommit in på om det är någon som ställer sig negativ till varumärket 

berättar en respondent om en viss skepsis mot förändringar. En annan respondent berättar att 

folk till och med har varit så skeptiska till rebrandingen att de lämnat Logica och startat eget.  

 

”WM-data har en historia om att vara dåliga på förändringar och faktum är att rebrandingen 

faktiskt redan har stött på en del motstånd då vissa säger att det är bara ett nytt luftslott". 

 

Av studien kan vi också utläsa att det fanns ett bristande intresse hos vissa, och att detta 

bristande intresse uppstod hos dem som inte förstod varför det skulle genomföras en 

rebranding, och vad som var meningen med den. Våra respondenter berättar för oss att det 

ofta var de äldre i företaget; ”det gamla gardet”, som ställde sig frågande till rebrandingen. 

Kritiker och framförallt sabotörer är såklart skurkar som bromsar och underminerar 

rebrandingen. En respondent förklarade för oss att i Sverige så var skepsisen mot 

rebrandingen starkare desto längre bort från huvudkontoret man kom. På små kontor ute på 

landsbyggden fanns det en väldigt stark lagkänsla som verkade omöjlig för ledningen på 

huvudkotoret penetrera med ett initiativ som denna rebradning. Utan en välgörare och brand 

champion på ett litet lokalt kontor verkar det som att man har en samling syniker som aldrig 

kommer bry sig om att anamma varumärket. 
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Precis som Fog (2006) talade om kulturer och fragmenterade samhällen talar Ind (2007) om 

det faktum att många stora företag idag har många olika kontor och såtillvida många olika 

kulturer. Flera respondenter talade också om att det, efter flera sammanslagningar och 

uppköp, fanns ett behov av att ena kulturen under ett nytt varumärke. Ind menar dock att det, i 

sådana företag, är viktigt att inte underminera de olika lokala kulturerna, och föreslår att man 

istället bör se det som att lägga på ett lager på dessa kulturer och utnyttja den lokala 

samhörigheten. Här kan vi se en del likheter med Logicas rebranding då de satsar på lokala 

brand champions på varje kontor istället för en mer generell, top-down inriktad 

implementering. De anställda på Logica känner då att initiativet kommer från någon ”från vår 

egen grupp”, vilket kan göra att budskapet blir bättre mottaget och får högre trovärdighet. 

Detta anser vi tyda på att rationella, logiska och top-down inriktade management metoder inte 

alltid fungerar bäst. 

 

Denning (2005) menar att storytelling inte är en unik färdighet och att i stort sett alla 

människor kan berätta historier. Dock påpekar han att det är en färdighet som kan förfinas. 

Genom att analysera innehållet i en berättelse och presentera det som tjänar tillfället bäst kan 

en manager utnyttja kraften i berättelser till att leda och styra anställda i en organisation. När 

vi har genomfört våra intervjuer har våra respondenter vid många tillfällen haft längre 

utläggningar då de beskrivit olika situationer i företaget. De har själva berättat historier för oss 

om bland annat bakgrunden till rebrandingen och varför initiativet har genomförts. Man kan 

beskriva dessa situationer som relativt informella och avslappande och så långt bekräftar detta 

att människor normalt sett kan berätta historier. I vårt fall var det förvånansvärt hur väl 

respondenterna kunde återge långa förlopp och hålla en röd tråd genom hela berättelsen. 

Ingen av respondenterna hade haft möjlighet att förbereda sig på det exakta innehållet då vi 

inte hade mailat ut några frågor i förväg.  Vår uppfattning är att de i stort sett berättade direkt 

från deras minnen. Visserligen kan en del av detta ha varit inövat sen tidigare och att de helt 

enkelt återanvände något som de redan hade använt i ett annat sammanhang. Hursomhelst 

framhävde respondenterna lite olika orsaker till rebranding. En respondent  uttryckte 

kulturskillnaderna inom organisationen som den huvudsakliga orsaken medan en annan var 

mer inne på att Logica var på väg mot ett oklart marknadsbudskap. Ingen av respondenterna 

gav dock den minsta antydan till att vara osäker på någon del i sin berättelse utan det kändes 

alltid som att vi fick ta del av deras sanningar. Att innehållet på sina håll inte var helt 

överensstämmande mellan respondenterna kan vi relatera till Ind (2007) som menar att i stora 

organisationer är risken för olika tolkningar stor. Speciellt om den, som i Logicas fall,  
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innehåller en splittrad kultur. Det finns ett mått av subjektivitet både i informationen som 

anställda tar åt sig och den som de för vidare. Detta skulle kunna vara ett problem i en 

organisation som Logica som genomför en rebranding för att ena kulturer. Vi stötte inte på 

några grava "feltolkningar" i den meningen att respondenter verkade ha vitt skilda 

uppfattningar om centrala element i rebrandingen. Men om man här istället drar en parallell 

till workshopen där det var en samling av säkerligen 50 anställda kan man tänka sig att 

tolkningarna av innehållet som presenterades kan ha sett ganska olika ut mellan anställda. 

Vissa kommentarer pekade på en skepsis mot det som presenterades och Denning (2005) har 

varnat för att det alltid finns en risk att åhörare i tysthet ifrågasätter en berättare då 

ifrågasättandet i sig kan förefalla mycket rimligare än att ta till sig innehållet.  

 

5.4 Workshopen - en vändpunkt? 

 

Ind (2007) föreslår att workshops kan vara ett bra sätt att arbeta med varumärket på. Under 

den rebranding som Logica genomgått har de använt sig av just sådana workshops. Ind 

betonar det långsiktiga perspektivet och föreslår att man inleder med en initial workshop för 

att skapa engagemang, men att det är viktigt att denna följs upp med fler workshops för att 

undvika att det blir en engångsföreteelse. Logica har i likhet med detta haft flera workshops 

och uppenbarligen har detta haft en positiv effekt då en respondent utrycker att workshopsen 

är ”ett roligt, lättsamt och skojigt sätt att förmedla rebrandingen”. Denna beskrivning 

stämmer också överens med de intryck vi fick under den workshop vi observerade. Men en 

respondent har också påpekat med besvikelse att det verkade som Logica under en kortare tid 

satsade på rebrandingen. Man höll en serie workshops och andra typer av gruppaktiviteter 

som nu såg ut att försvinna eller i alla fall mattas av.  

 

”i Sverige var vi ambitiösa i början och slog på stora trumman, men sedan dess har det inte 

hänt så mycket” 

 

Respondenten var övertygad om att detta var väldigt negativt och att risken var stor att man 

skulle falla tillbaka i gamla vanor. Vi kan se på workshopen som situation då handlingen i 

rebrandingen stegras och konfliktnivån riskerar att gå upp. Det är en situation då "champions" 

och "cynics" har en möjlighet att konfrontera varandra, de som i tysthet ifrågasätter initativet 
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kan iaktta konfrontationen och om "de goda" är övertygande nog kanske detta kan vara en 

situation att bekämpa en del av skepsismen till initiativet. 

 

Varje anställd på Logica har även fått skriva ner tre åtagande, utifrån varumärket, till sig själv, 

sina medarbetare och till kunderna, och enligt Ind kan det vara effektivt att låta anställda 

formulera sådana värderingar skriftligen. Vad detta har för effekt för Logica och dess 

anställda i förhållande till rebrandingen är i skrivande stund för tidigt att börja spekulera i, 

men bara att se så pass stor korrelation mellan det de gör och vår valda teori fann vi intressant. 

 

Under workshopen kunde vi observera ett intressant förlopp då den inleddes med en 

presentation av vad som var signifikant för starka varumärken och några exempel på världens, 

för tillfället, mest framgångsrika sådana. Därefter tog man upp en undersökning rörande de 

anställdas och framförallt kundernas uppfattning om Logicas varumärke, och hur resultatet av 

denna var mindre bra då många ansåg att Logica saknade en tydlig identitet. Lösningen på 

detta var i sin tur åtgärderna i form av allt som rörde rebrandingen (workshops, brand 

champions, e-learning med mera). I efterhand tycks den här presentationen ha mycket 

gemensamt med det Denning (2005) föreslår som ett strategiskt upplägg när man vill lansera 

en ny idé. Man inleder med ett gemensamt problem för att engagera åhörarna för att sedan 

introducera en lösning för att motivera agerande, och avslutar med en diskussion om hur 

individerna, i detta fall de anställda, ställer sig till förslaget och olika problem och hinder som 

kan uppstå på vägen.  

 

Om man går in på innehållet mer i detalj föreslår Denning (2005) att om ditt ändamål är 

”sparking action”, det vill säga uppmuntra agerande, bör du i detta fall berätta om en 

situation som inte bara beskriver en framgångsrik rebranding men som även kan relateras till 

åhörarnas egen situation. Kalle, som höll i workshopen, beskrev en rebranding på Sony 

Ericsson för ett antal år sedan och poängterade att i Logicas fall var förutsättningarna 

annorlunda. Således fanns det ett större mått av ”knowledge sharing” i Kalles berättelse och 

mindre av det innehåll som Denning efterlyser om du vill uppmuntra agerande. I det material 

som vi har läst från Denning så har han aldrig direkt kopplat sin ”Storytelling Catalog” till 

just rebranding men när går igenom de typer av berättelser som finns och de ändamål som han 

föreslår är det väldigt intressant hur mycket av innehållet i katalogen som kan kopplas till de 

utmaningar som en rebranding innebär. Att kommunicera en identitet, förmedla värderingar, 

uppmuntra samarbete och individuellt agerande samt vägleda anställda är precis vad Logica 
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både behöver och försöker uppnå när de genomför sin rebranding. Till viss del verkar det som 

att man är inne på rätt spår men exemplet ovan med workshopen vittnar också om ett 

utrymme att anamma mer av Dennings metoder. 

 

5.5 The Message 

 

Dennisdotter (2008) har poängterat att de kärnvärden som ett företag framhäver och 

förespråkar kan vara en särskiljande faktor i konkurrensen mellan företag samtidigt som det 

kan legitimera organisationens filosofi och stärka gemenskapen i företaget. Om man betraktar 

en rebranding som en berättelse blir de värden som kommuniceras budskapet i berättelsen, det 

är detta som åhörarna ska anamma. Logica har introducerat en ny strapline som lyder ”Be 

brilliant together”. Bakgrunden till denna är att Logica har profilerat sig som, och vill även i 

fortsättningen vara, ett företag som arbetar med kundnära lösningar. Oftast uttrycker man det 

som ”client intimacy” och Logicas profilering i förhållande till sina konkurrenter har här en 

väldigt stark överensstämmelse med det som Dennisdotter förespråkar. Vi har både under en 

av våra intervjuer och under workshopen sett en modell som visar hur Logicas konkurrenter 

istället strävar efter bland annat "product excellence". Det finns således något specifikt som 

betonas och Dennisdotter (2008) menar att detta kan vara något som stärker och förenar 

anställda inom en organisation. När det gäller värden påpekar Ind (2007) att det är viktigt att 

dessa inte enbart kommuniceras, utan för att få någon betydelse måste de fyllas med mening 

och upplevas av de anställda. Här kan man dra en parallell till historier och berättelser som 

även dessa måste fyllas med mening för att bli användbara.  

 

Fog (2006) uppmanar företag att använda storytelling för att bygga relationer baserade på 

känslor då anställda allt mer efterfrågar en överensstämmelse mellan sina egna värderingar 

och företaget de arbetar för. Logica har introducerat nya värdeord som är commited, 

innovative och open. Varje värdeord är i sin tur riktat mot tre grupper: kunderna, de anställda 

inom Logica och Logica som företag. För att dessa ord ska få en starkare betydelse och inte 

riskera att bli, som en respondent uttryckte det, ett nytt luftslott skulle man här kunna föreslå 

att ledningen underbygger dessa ord med någon form av berättelse från Dennings (2005) The 

Storytelling Catalog, exempelvis en vars syfte är just ”transmitting values”. Under våra 

intervjuer och observationer har vi dock inte noterat någon sådan berättelse. Ind (2007) 

hävdar att ”Living the brand” berättelser kan uppstå varsomhelst i en organisation men 
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eftersom en av våra respondenter till och med nämnde att WM-data har haft en tradition av att 

inte vara speciellt mottagliga för ”den här typen av initiativ” känns det mindre sannolikt att 

medarbetarna själva kommer ta till sig kärnvärdena och sedan börja uttrycka och sprida 

berättelser som fyller dessa värdeord med mening. 

 

”Vi måste agera i enlighet med våra värdeord och därför måste vi vara öppna och inte tysta” 

 

Precis som Fog (2006) betonar Ind (2007) också vikten av att sträva efter en 

överensstämmelse mellan de anställdas värderingar och företagets värderingar. Han menar att 

man måste få de anställda att bli engagerade i företagets värderingar för att kunna stimlera 

förändring. Eftersom rebrandingen är en förändring anser vi att detta är relevant för Logica. I 

och med rebrandingen har Logica gjort stora satsningar på nya värdeord. En respondent 

uttrycker sina tankar om dessa som: "ett tänk om hur vi ska leva”. Målet med det nya 

varumärket var också att fylla det med betydelse och man utvecklade EVP (Employee value 

proposition) och CVP (Customer value proposition) vilket kan ses som ett sätt att engagera de 

anställda, och i enlighet med vad Fog och Ind föreslår kan detta underlätta för förändringar 

inom organisationen. 

 

Ind (2007) talar också om vikten av att föra en dialog och att få de anställda att ”leva 

varumärket” genom att skapa en gemensam känsla och "committment". Genom att skapa 

gemensamma aktiviteter, såsom workshops med mera, försöker Logica skapa denna 

gemensamma känsla. Genom att ha EVP och genom att alla anställda får skriva ner tre 

antaganden skapar man även commitment till såväl organisationen som övriga medarbetare. 

 

”varumärket är ett företags DNA och för att hålla varumärket vid liv, och inte låta det 

självdö, krävs det kontinuerliga aktiviteter för att injicera friskt blod” 

 

Ind (2007) talar om behovet av värderingar i en organisation som genomgår en rebranding 

och betonar vikten av att coacha folk, snarare att leda dem, och att engagera folk genom 

deltagande istället för kontroll. Här kan vi se likheter med Logica då deras rebrandingprocess 

innehåller flertalet moment som är uppbyggda på deltagande. Workshopsen anser vi vara ett 

bra exempel på hur Logica har undvikit känslan av ett top-down inriktat initiativ från 

ledningen då de istället har fokuserat på gemensam interaktion som är mer i linje med den 
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coaching som Ind föreslår. Deltagande verkar överlag vara en viktig del i Logicas rebranding 

då mycket i deras rebrandingprocess bygger på just deltagande och interaktion. 

 

5.6 Slutet gott, allting gott? 

 

När det gäller svårigheterna med att genomföra en rebranding betonar Ind (2007) att feedback 

är viktigt och likaså behovet av att få managers att visa intresse och bli engagerade. Vid den 

workshop vi var med på uttryckte en del sitt missnöje med detta. En person sa till exempel: 

”Vår VD är verkligen toppen, problemet är det tröga skiktet i mitten.”, vilket kan tyda på att 

det finns managers i mitten av organisationen som inte är särskilt intresserade, som därför 

innebär ett bekymmer för resten av organisationen. Ett annat problem med rebrandingen som 

vi tycker oss ha identifierat är tid, då flera respondenter klagade på bristen av denna. Detta går 

att relatera till att de är ett konsultföretag då respondenterna sa att det faktum att de ska vara 

belagda så mycket som möjligt ofta gjorde att information som hade med rebrandingen att 

göra kom i andra hand. Denna tidsbrist kunde även ta sig en annan skepnad i form av 

avsaknaden av exempelvis snabba nätverk. En respondent uttrycker sig:  

 

”Ibland tycker jag att vi (konsulter) saknar verktygen att leva upp till varumärket. Hur ska 

jag till exempel bete mig när nätverket är trögt?” 

 

Att döma av detta kan alltså även tid ses som ett verktyg som blir viktigt att tillhandahålla sina 

anställda vid en rebranding. 

 

När vi ändå är inne på faktorer som verkar vara kontextspecifika kan det även vara värt att ta 

upp frågan om pengar. En av våra respondenter hade tidigare varit anställd vid SonyEricsson 

och hade även där genomgått en rebranding. Han berättade att den var mycket annorlunda än 

den som nu skedde i Logica och ansåg att det hade att göra med det faktum att Logica agerar 

inom ett konsultkontext och att det därför inte fanns lika mycket resurser i form av pengar att 

röra sig med när det gäller traditionell marknadsföring. Detta stämmer bra överens med vad 

Alvesson föreslår om att konsulterna själva blir den viktigaste marknadsföringen i sådana 

företag, varvid det också blir av större vikt att jobba med de anställdas identiteter. Detta kan i 

sin tur knytas till den sensemaking som Czarniawska (1998) talar om. Detta stämmer bra 

överens då respondenten berättar att rebrandingen i Logica grundar sig i ett internt 
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varumärkesprogram istället för i pengar, som den gjorde på Sony Ericsson. Vi har såtillvida 

också lyckats identifiera att både tid och pengar kan vara potentiella utmaningar vid en 

rebranding, vilket Ind (2007) också föreslår. 

 

Det som kanske är viktigast att påpeka är att en intern rebrandringprocess är en löpande 

process vilket gör att det kan vara svårt att fastslå när en rebrandingberättelse börjar och när 

den slutar. Som en respondent sa: ”Nu börjar resan”. 
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6. Slutsats 

________________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenterar vi de slutsater vi kan dra ifrån vår studie samt förklarar vårt 

bidrag. Kapitlet avslutas med förslag för vidare studier. 

________________________________________________________________ 

 

För att sammanfatta vår studie och samtidigt svara på våra forskningsfrågor kan man 

konstatera att en intern rebranding i allra högsta grad kan ses som en narrativ process. Ett 

narrativ kan anta olika former och den rebrandingprocess vi har studerat kan ses som en 

romantisk historia. I denna historia har vi även lyckats identifiera en handling, olika 

karaktärer, hinder och vändpunkter. Handlingen kretsar kring företaget Logica som står inför 

en rebranding och som, för att lyckas med denna, måste genomgå ett antal prövningar och 

ritualer. Inom handlingen finns det olika karaktärer som har tagit sin skepnad i form av hjältar 

och skurkar. Den största hjälten har visat sig vara företagets vd, men precis som många hjältar 

är han inte ensam. Till sin hjälp har han haft välgörare i form av brand champions som har 

hjälpt honom att överkomma hinder. Det har också funnits skurkar i historien som har visat 

sig i form av anställda som varit negativt inställda till rebrandingen. En annan skurk har även 

varit tiden som visade sig vara en fiende för många konsulter. En större händelse i historien är 

workshopen. Denna blev en vändpunkt då de anställda fick möjlighet att dela med sig av sina 

tankar och funderingar kring rebrandingen vilket gjorde att många ”klev in” i sina diverse 

roller. De anställda har även stött på en del hinder och prövningar på vägens gång. Dessa har 

visat sig i form av e-learnings och tester och har varit obligatoriska för de anställda för att nå 

målet. 

 

Tidigare teori inom rebranding har framförallt syftat till att kategorisera en rebrandings 

åtgärder som antingen evolutionära eller revolutionära beroende på graden av förändring. 

Dessa har nästan enbart utgått från externa faktorer och således inte förklarat något om den 

interna förändringen. När vi istället har vänt oss till teori inom brand management och, mer 

specifikt, brand identity, som är ett inside-out perspektiv, har vi konstaterat att detta mycket 

väl beskriver den interna varumärkesidentiteten och hur den kan betraktas utifrån olika 

perspektiv. Eftersom en rebranding kan innebära att man skriver om instruktionerna för den 

interna identiteten uppstår det ett tomrum eller glapp. Detta är en turbulent situation som 

tidigare teorier inte behandlar och som vi har försökt skildra i den här uppsatsen. 
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Vi har belyst ämnet rebranding ur ett narrativt perspektiv och genom att göra detta hoppas vi 

att vi inte bara bidragit med en annorlunda approach till rebranding. Eftersom narratives kan 

vara ett sätt att förstå identiteter genom, och vi har identifierat anställda i Logica som 

karaktärer i en berättelse, har vi visat hur anställda kan förstå sig själva och fylla sina 

handlingar med mening. Genom att betrakta en konsult i Logica som champion eller cyniker, 

som ond eller god, samt hur denne intergarerar med andra anställda har vi försökt komma 

närmare frågan hur den interna varumärkesidentiteten skapas. Denna fråga kan i sin tur 

beskrivas som "hur anställda tolkar och förstår sig själva". Teorin från storytelling har visat 

oss att det inte bara finns olika typer av berättelser man kan tolka en situation utifrån men att 

de även kan användas som ett verktyg för att vägleda anställda och få dem att förstå sina 

roller. Det här resonemanget i sig är inte nytt. Ricoeur (i Elliott & Woodruffe 2005) menar att 

teorin om "narrative identity" går ut på att människor efterfrågar berättelser för att vi förstår 

oss själva genom de berättelser vi kan (eller inte kan) berätta. Den här teorin har tidigare 

använts för att utforska konsumenters konsumtionsbeteende men vi har istället använt den för 

att studera en intern rebranding. När Logica genomförde sin rebranding är vi medvetna om att 

ledningen hade räknat med en viss skepsis bland de anställda och de vet förmodligen ungefär 

vilka det rörde sig om. Vi kan inte påstå att vi har löst detta problem genom att kalla vissa för 

hjältar och andra för skurkar. Men det som en rebranding innebär; att anställda ska anamma 

ett nytt tänk -  ett nytt sätt att bete sig och således en ny identitet, anser vi att man kan studera 

väldigt väl med vårt angreppsätt. Vi tror därför att vi kan ha bidragit med insikter vi inte hade 

fått om vi hade utgått från ett mer managementinriktat angreppssätt då vårt perspektiv har 

tillåtit oss att fokusera på mjukare variabler såsom identitetsskapande och värderingar.  

 

Utgångunkten för vår studie var att studera en rebranding med mjukare modeller än de 

traditionella, logiska och strikta management teorierna. Därför vände vi oss till storytelling 

och narratives och detta har utgjort det mjukare verktyg vi letade efter. Samtidigt valde vi till 

slut att kombinera teori om storytelling med teori om employee branding eftersom den 

sistnämnda stämde så pass väl överens med det som en rebranding innebär, dessutom fanns 

det en en naturlig koppling mellan teorierna då employee branding delvis innehöll 

storytelling. Vad vi försöker säga är att det trots allt har funnits ett mått av rationell och logisk 

managementlitteratur i vårt arbete i form av just employee branding. Därtill kan vi konstatera 

att det har funnits en överensstämmelse med vad teorin om employee branding föreslår och 

det som Logica faktiskt gör. Samtidigt tycker vi att det finns ett större utrymme för Logica att 

anamma det som teorier om storytelling föreslår, dels som managementverktyg att 
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kommunicera och vägleda samt som modell att förstå hur den interna varmärkesidentiteten 

konstrueras. 

 

Vi tror även att vi har fått fram mycket värdefull information tack vare vårt metodologiska val 

av storytelling. Detta tillät oss att vara väldigt öppna för alla intryck. Hade vi istället valt ett 

mer strikt tillvägagångssätt med exempelvis frågeformulär hade vi förmodligen gått miste om 

mycket intressant information. Våra intervjuer har inte haft karaktären av specifika frågor 

utan vi har snarare strävat efter att få våra respondenter att berätta sin historia. Detta anser vi 

att vi har lyckats bra med men det bör påpekas att det inte är helt oproblematiskt då det gäller 

att vara nogrann med tolkningar vilket ställer höga krav på intervjuaren. Lyckas man bra med 

detta anser vi dock att storytelling som intervjuteknik lämpar sig väldigt bra som 

metodologiskt förhållningssätt när man ska studera liknande händelser. 

 

En slutsats från vår studie är att managers vid en intern rebranding kan behöva skifta fokus 

från logiska, rationella och top-down inriktade modeller till att arbeta med mjukare variabler 

såsom värderingar och identitetsskapande. I en rebranding blir det väldigt viktigt att arbeta 

med just dessa saker vilket innebär en utmaning då dessa är känsliga variabler att arbeta med. 

Att förändra de anställdas värderingar är en mer komplex uppgift än en förändring i 

exempelvis arbetsrutiner, och detta arbete kräver därför också känsligare verktyg. Här har det 

visat sig att storytelling kan lämpa sig bra då det har en förmåga att förmedla svåra och djupa 

budskap i ett lättsamt format.  

 

Av vår studie att döma tycks det också vara viktigt att se en intern rebrandingprocess ur ett 

långsiktigt perspektiv och inte som en engångsföreteelse. Detta kräver dock ett aktivt och 

pågående arbete med varumärket. Feedback och kommunikation har också visat sig vara 

faktorer som kan spela en central roll i en rebranding. Mer generellt visar vår studie på 

behovet av att engagera alla i organisationen och att se denna som en helhet. Även här kan 

storytelling tjäna som ett effektivt verktyg. 

 

Vi menar att man kan beskriva rebrandingen som en kursändring i företagets brand 

management och i ett vidare perspektiv kan man se det som ett skifte eller vändpunkt i 

organisationshistorian. En rebranding kanske kan betraktas som avslutad då den nya 

identiteten har etablerat sig och man återgår till ett normaltillstånd med traditionell brand 

management. Vid det här skedet är man inte längre beroende av workshops och andra typer av 
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riktade insatser. Vi nämnde tidigare att en av våra respondenter med besvikelse påpekade att 

Logica redan hade börjat tona ner arbetet med varumärket vilket i respondentens ögon var 

alldeles för tidigt.  

 

Som vi ser är det alltså en del som fortfarande är oklart och vår studie lämnar en hel del frågor 

efter sig. Något vi inte har lyckats avgöra är när en rebranding egentligen början och kanske 

framförallt när den slutar. Hur ser det till exempel ut i Logica om två år? Pågår rebrandingen 

fortfarande då? Eller kan man kanske tänka sig att det går i cykler och att de befinner sig i en 

uppföljning till den rebrandignprocess vi har studerat? Detta är exempel på frågor som 

behandlar var gränsen mellan rebranding och brand management går någonstans. Vi har även 

funderat på hur det ser ut i det längre perspektivet. Kan man till exempel se ett företags 

livslängd som en enda lång berättelse där olika rebrandings utgör olika vändpunkter i 

företagets historia? Dessa är exempel på frågor som vi lämnar efter oss.  
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8. Bilagor 

 

8.1 Intervjuguide 

 

Nedan följer det underlag vi har haft med oss när vi har utfört våra intervjuer. Även om 

mycket är formulerat som direkta frågor är det värt att nämna att de inte har ställts som 

sådana. Som vi nämnde i vårt metodkapitel har vi istället försökt att få samtalet att, på ett 

naturligt sätt, styras in på rätt spår. 

 

Inledning: Bakgrund, syfte, motiv, initiativ 

 

Kan du berätta lite om bakgrunden till ert beslut att förändra varumärket? (Orsak bakom re-

branding initiativ) – Finns det någon koppling till finanskrisen (förändrade förutsättningar i 

omgivningen) Motiv? Intressenter? 

 

Hur har ni arbetat fram förändringarna av varumärket? Har ni anlitat någon utomstående 

marknads/kommunikationsbyrå? Vem tog initiativet? 

 

Skulle du säga att ni bygger ett nytt varumärke eller förändrar den profil ni redan har? 

Finns det några drag från gamla varumärket? Vilka är de eventuella nya dragen?  

 

Vilka förändringar hoppas ni kunna uppnå med rebrandingen? Image? Associationer? 

Hoppas ni kunna inta en ny marknadsposition i och med rebrandingen? Eller är det strikt 

internt? 

 

Rebrandingen i praktiken: Hur går det egentligen till? 

 

Hur ser er interna rebranding ut? Hur går ni tillväga? Olika moment? 

Vilka förändringar har uppstått för den enskilda anställde? Har dennes arbetsdag förändrats? 

Vilka möjligheter ger ni de anställda att själva aktivt deltaga i rebrandingen? 

Vilka skulle du identifiera som nyckelpersonerna/ledarna i förändringsprocessen? 

Hur kommunicerar ni förändringen/marknadsför den gentemot olika intressenter? 

 



 

76 
 

Uppföljning 

 

Har ni något sätt att mäta effekten av förändringen – medarbetare/aktieägare?Vad är ert mått 

på en lyckad rebranding? 

 

Vad gör ni om förändringarna inte har den effekten som ni hoppas? Har ni hittills stött på 

några svårigheter/problem? Vilka ser du som de största utmaningarna? Någon som ställt sig 

negativ till rebrandingen? 

 

 

 

 

 

 


