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Sammanfattning 

Titel: Internt varumärkesbyggande – En studie om internt varumärkesbyggande i 

franchisetagarverksamheter. 

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. 

Kurs: KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. VT 2017. 

Nivå: Kandidat 

Författare: Cassandra Bergqvist & Victoria Persson  

Handledare: Malin Espersson 

Problem: För en franchiseverksamhet är varumärket en central tillgång samtidigt som det 

finns svårigheter i att bygga varumärket i hela kedjan. Det finns förhållandevis lite forskning 

kring hur ledare inom franchisetagarverksamheter bedriver internt varumärkesbyggande av 

franchisekedjans Corporate brand. Utifrån detta är det motiverat att studera hur ledare inom 

franchisetagarföretag praktiskt arbetar med internt varumärkesbyggande av verksamhetens 

vision, kärnvärden och företagskultur som tillsammans utgör företags Corporate brand. 

Syfte: Studiens syfte är att skapa förståelse för hur varumärke byggs internt i en 

franchiseorganisation.  

Frågeställning: Hur arbetar ledare inom franchisetagarverksamheter, utifrån ett 

ledningsperspektiv, med internt varumärkesbyggande av kedjans Corporate brand? 

Metod: Studien har en kvalitativ ansats där det empiriska materialet samlats in genom tio 

djupintervjuer av semistrukturerad karaktär. 

Teori: Inom området Corporate brand och internt varumärkesbyggande. Teori även inom 

organisationsformen franchise.  

Resultat & slutsats: De aktiviteter ledarna i franchisetagarverksamheterna bedriver i det 

interna varumärkesbyggandet återfinns i och stämmer väl överens med teorin gällande internt 

varumärkesbyggande generellt. Det finns inget som tyder på att det finns en skillnad mellan 

vilka aktiviteter ledare genomför vid internt varumärkesbyggande i franchise jämfört med 

övriga organisationsformer. En spridning kunde dock identifieras gällande i vilken omfattning 

ledarna arbetar med det interna varumärkesbyggandet. Vissa ledare frångår varumärkesarbetet 

kring delar av, eller hela, kedjans Corporate brand. Detta som en följd av sin personliga 

inställningar till varumärkesplattformen. Ledarna inom franchisetagarverksamheterna följer i 

varierande utsträckning franchisegivarens riktlinjer och är olika lojala mot kedjans koncept, 

vilket skapar en problematik i varumärkesbyggandet.  

Nyckelord: Corporate Brand, Internt varumärkesbyggande, Franchise, Fastighetsbyrån  
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Förord 
 

Arbetet med denna uppsats har varit mycket lärorikt för oss. Under de olika momenten har vi 

fått möjlighet att applicera de kunskaper och färdigheter vi tillägnat oss under vår utbildning, 

vilket varit mycket givande.  

 

Vi vill tacka alla som bidragit till vår kandidatuppsats.  

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter som har tagit sig tid att ställt 

upp på intervjuer och samtal. Genom att ni generöst bidragit med era kunskaper, reflektioner 

och erfarenheter gav ni oss värdefullt material till vår studie.  

Varmaste tack för att ni medverkat!  

 

Vi vill även rikta ett särskilt tack till vår handledare Malin Espersson. Dina goda råd och 

rekommendationer har varit ett värdefullt stöd. Din handledning har på ett konstruktivt sätt 

väglett oss i rätt riktning och varit till stor hjälp. 

 

Slutligen hoppas vi att du som läsare uppskattar vår uppsats.  

Trevlig läsning! 

 

 

 
 
  

Helsingborg, 2017-05-24 
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1. Introduktion 
___________________________________________________________________________

I följande avsnitt presenteras en kort bakgrund till studiens ämne - internt 

varumärkesbyggande. Därefter följer problemdiskussion om det aktuella forskningsläget 

kring internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter, för att åskådliggöra 

behovet av forskning inom ämnet. Det valda uppsatsämnet konkretiseras i studiens 

frågeställning och syfte. Avslutningsvis presenteras studiens avgränsningar och uppsatsens 

disposition. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Problembakgrund 

Att driva företag på 2000-talet skiljer sig från tidigare decennier. För att företag ska kunna 

konkurrera på dagens marknad krävs det mer än en produkt eller tjänst för att överleva och nå 

framgång. Det krävs ett komplement till den huvudsakliga verksamheten i form av ett starkt 

varumärke. En verksamhets framgång kännetecknas idag lika mycket av dess varumärke som 

vad det producerar (Keller & Richie 2006, s. 74). Detta har bidragit till att varumärken och 

varumärkesbyggande fått ett allt större fokus bland forskare (Pitt, Napoli & Van Der Merwe 

2003, s. 411). Forskning visar att ett företags mest värdefulla tillgång idag är dess varumärke 

(Wallström, Karlsson & Salehi-Sangari 2008, s. 40). Orsaken till varumärkets ökade 

betydelse för företags överlevnad beror på en kraftigt ökad varumärkesspridning, medias 

fragmentering, ökad informationsteknik, ökad konkurrens och kostnader samt förändrade 

konsumentvärderingar (Pitt, Napoli & Van Der Merwe 2003, s. 412). I en turbulent värld 

skapar ett starkt varumärke flera fördelar som ökad försäljning, förbättrat rykte samt ökad 

lojalitet bland anställda och kunder. För att bygga ett starkt varumärke krävs att företagets 

anställda förstår och är hängivna varumärket, samt känner sig delaktiga i varumärket och vad 

det står för (Hammond 2008, s. 8ff).  

 

En viktig del i företags varumärkesbyggande är marknadsföringsarbetet med att kommunicera 

varumärket till slutkunden. Minst lika viktigt är dock marknadsföringsarbetet gentemot 

verksamhetens anställda, då det till stor del är genom dem som varumärket förmedlas till 

kunden (Mitchell 2002, s. 99). För att utveckla ett starkt varumärke har internt 

varumärkesbyggande växt fram som en central process hos företag. Internt 

varumärkesbyggande syftar till den interna ledningsprocess genom vilken företaget arbetar 
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med att få de anställda att förstå varumärket, förbinda sig till det och förbättra relationen 

mellan varumärket och organisationen (Merrilees & Frazer 2013, s. 159). Flera forskare (bl.a. 

Mitchell 2002, s. 99f; Vallaster & de Chernatony 2006, s. 771) menar att processens främsta 

mål är att försöka få verksamhetens interna intressenter att ”leva ut” varumärket. Processen är 

väsentlig då ett företags varumärke ska återspeglas i personalens ageranden (Matanda & 

Ndubisi 2013, s. 1030). Det är medarbetarna som kommunicera företagets varumärke till 

konsumenterna och personalens beteende kan således påverka konsumenternas 

varumärkesuppfattning positivt eller negativt. Om personalen inte levererar företagets 

varumärkeslöften minskar trovärdigheten för verksamheten och varumärket. Således är internt 

varumärkesbyggande avgörande för att få personalen att bete sig i linje med varumärkets 

värderingar (Harris & de Chernatony, 2001, s. 441). Flera forskare (bl.a. Balmer & Gray 

2003, s. 974; Balmer & Kay 2006, s. 744ff; Hatch & Schultz 2003, s. 1044; Mahnert & Torres 

2007, s. 58; Mitchell 2002, s. 100; Punjaisri & Wilson 2007, s. 4) menar att det främst är de 

högsta ledarna i organisationen som ansvarar för det interna varumärkesbyggandet och 

spridningen av varumärket nedåt i organisationen. 

 

Hur varumärkesbyggandet bedrivs beror på vilken typ av varumärke som fokuseras på 

(Burmann, Zeplin & Riley 2009, s. 282). Det finns olika typer av varumärken som innefattar 

olika aspekter. Exempelvis finns Product brand (produktvarumärke), Service brand 

(tjänstevarumärke) och Corporate brand (organisationsvarumärke). Då vår studie undersöker 

internt varumärkesbyggande är Corporate brand den typ av varumärke som är intressant att 

studera. Detta eftersom företagets Corporate brand inte bara riktar sig mot konsumenterna 

utan till stor del koncentrerar sig på organisationens interna intressenter (Hatch & Schultz 

2003, s. 1042f). Corporate brand syftar på företaget som helhet och dess identitet innefattar 

verksamhetens vision, kärnvärden och företagskultur (Hatch & Schultz 2003, s. 1044). För att 

ett starkt Corporate brand ska utvecklas menar Balmer (2001a, s. 281) att varumärket måste 

accepteras av och engagerar personer på alla nivåer i organisationen. Tidigare forskning visar 

även att det finns ett positivt samband mellan hanteringen av varumärket och företagets 

framgång (Pitt, Napoli & Van Der Merwe 2003, s. 412). Att det är viktigt att ledare inom 

verksamheten arbetar med internt varumärkesbyggande för att sprida organisationens 

Corporate brand nedåt i företaget är enligt Vallaster & de Chernatony (2006, s. 772) tydligt. 

Marknadsföringsforskning belyser allt mer vikten av Corporate brands då de anses vara mer 

relevanta än någonsin i en affärsmiljö som ständigt förändras (Balmer & Gray 2003, s.972f; 

Ormeno 2007, s. 22). 
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1.2 Problemformulering 
Att ha ett Corporate brand som är starkt förankrat bland företagets interna intressenter 

beskrivs i litteraturen vara av stor betydelse för verksamhetens framgång (bl.a. Keller & 

Richey 2006, s. 74; Vallaster & de Chernatony 2006, s. 761ff). Det finns omfattande litteratur 

och forskning kring hur företag bör arbeta med internt varumärkesbyggande för att kunna 

bygga ett starkt Corporate brand som genomsyrar hela organisationen. Det ges dock få 

konkreta beskrivningar på hur arbetet med internt varumärkesbyggande går till i praktiken 

(Fetscherin & Usunier 2012, s. 745; Wallström, Karlsson & Salehi-Sangari 2008, s. 41). Den 

befintliga forskningen kring internt varumärkesbyggande har främst koncentrerats på 

planeringsfasen av det interna varumärkesbyggandet och inte själva genomförandet. 

Forskningen har generellt haft ett externt perspektiv, där fokus legat på relationen mellan 

varumärket och verksamhetens externa intressenter. Den existerande litteraturen har bara i 

begränsad omfattning berört de interna processerna av varumärkesarbetet (Chong 2007, s. 

201; Wallström, Karlsson & Salehi-Sangari 2008, s. 49). Detta trots att många forskare (bl.a. 

Harris & de Chernatony 2003, s. 441; Hatch & Schultz 2001, s. 4; Keller 2003, s. 599) menar 

att ett internt perspektiv är minst lika intressant då företagets interna intressenter, däribland de 

anställda, agerar som verksamhetens ansikte utåt mot kunderna. Ett företags varumärke kan 

skadas av att enskilda anställda inte agerar i linje med företagets Corporate brand, vilket kan 

leda till förlorade kunder (Harris & de Chernatony 2001, s. 441). Det är således många 

forskare som menar att framtida forskning kring internt varumärkesbyggande bör flytta fokus 

till att studera processerna inom organisationen samt att koncentreras på själva genomförandet 

av arbetet. 

 

Ett område inom varumärkesbyggande som blivit endast lite beforskat är internt 

varumärkesbyggande inom franchiseföretag (King, Grace & Weaven 2013, s. 1309; Merriless 

& Frazer 2013, s. 158f). Även om omfattande forskning gjorts kring internt 

varumärkesbyggande och franchising separat (Aurand, Gorchels & Bishop 2005, s. 164; Forte 

& Carvalho 2013, s. 381) saknas forskning som fokuserar på de två fenomenen samtidigt1. 

Detta kan tyckas förvånande då franchiseföretags Corporate brand i litteraturen beskrivits som 

själva kärnan för verksamhetens framgång (Merriless & Frazer 2013, s. 159). En problematik 

skildras dock i den befintliga marknadsföringsforskningen kring franchise där å ena sidan 

franchiseföretags framgång anses beroende av att ett enhetligt varumärke skapas i hela 

                                                
1 En sökning av internal branding och franchising simultant på Lub Search gav fyra resultat. 
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franchisekedjan, medan det samtidigt beskrivs svårt att skapa och bibehålla denna 

homogenitet (King, Grace & Weaven 2013, s. 1308ff; Pitt, Napoli & Van Der Merwe 2003, s. 

413f). Detta som följd av att varken franchisegivaren eller franchisetagarna har total kontroll 

över varumärkesbyggandet inom organisationen (Badrinarayanan, Suh & Kim 2016, s. 3943; 

Pitt, Napoli & Van Der Merwe 2003, s. 414). Merriless & Frazer (2013, s. 158f) beskriver 

även att en kunskapslucka finns i forskningen kring hur ledare i franchisetagarverksamheter 

arbetar med internt varumärkesbyggande för att sprida företagets Corporate brand nedåt i 

organisationen. Även Badrinarayanan, Suh & Kim (2016, s. 3943f) beskriver att det finns en 

avsaknad av studier kring det interna varumärkesbyggandet i franchiseföretag, utifrån 

ledarnas perspektiv i franchisetagarledet. De få studier som gjorts kring internt 

varumärkesbyggande i franchiseföretag har främst fokuserat på franchisegivarens arbete, och 

därmed bortsett från hur ledarna inom franchisetagarverksamheterna praktiskt arbetar med att 

bygga varumärket internt (Badrinarayanan, Suh & Kim 2016, s. 3943f; Dant, Grünhagen & 

Windsperger, 2011 s. 254). Att det behövs mer forskning som fokuserar på ledares praktiska 

genomförande av internt varumärkesbyggande inom franchisetagarföretag är tydligt. Denna 

studien ämnar bidra till att fylla detta gap i den existerande marknadsforskningen. 

 

1.3 Syfte & Frågeställning 
Studiens syfte är att skapa förståelse för hur varumärke byggs internt i en 

franchiseorganisation. Detta görs genom att studera ledare inom franchisekedjan 

Fastighetsbyrån. 

 

Följande frågeställning besvaras i uppsatsen:  

Hur arbetar ledare inom franchisetagarverksamheter, utifrån ett ledningsperspektiv, med 

internt varumärkesbyggande av kedjans Corporate brand? 

 

1.4 Avgränsningar 
Det centrala för studien är internt varumärkesbyggande, vilket innebär att fokus hålls inom 

organisationen, och inte på arbetet med varumärkesbyggande gentemot externa intressenter. 

Företagets utomstående intressenters uppfattning av varumärket beaktas således inte. Som 

följd av att internt varumärkesbyggande är centralt för studien är det naturligt att 

varumärkesarbetet kring verksamhetens Corporate brand studeras. Därmed exkluderas andra 

typer av varumärkesområden som Product brand och Service brand. För att bidra till att fylla 
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det identifierade gapet inom forskningen har ledarnas perspektiv på hur de arbetar med internt 

varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter valts. Detta innebär att de anställdas syn 

på hur ledarna arbetar med att bygga och sprida företagets Corporate brand i organisationen 

inte beaktas. Att franchise blev det organisatoriska perspektivet beror på den avsaknad av 

forskning som finns kring internt varumärkesbyggande i franchiseföretag. Därför avgränsas 

studien till enbart franchise och inte andra organisationsformer. 

 

1.5 Disposition 
I kapitel 2 ges en beskrivning av studiens metodologiska utgångspunkt samt val av 

forskningsmetod. Den metod som har använts för att samla in empiriskt material är kvalitativa 

djupintervjuer av semistrukturerad karaktär. Även motiveringen bakom valet av metod samt 

kvalitetskriterier presenteras. I kapitel 3 finns studiens teoretiska utgångspunkt. Här 

introduceras teori om Corporate brand, internt varumärkesbyggande och franchise. I kapitel 4 

analyseras studiens empiriska material, som består av djupintervjuer med ledare i 

franchisetagarverksamheter. Analysen byggs upp genom att empiri sätts i relation till de 

utvalda teorierna. Analysen behandlar de tre komponenter som bildar företags Corporate 

brand: vision, kärnvärden och företagskultur. I kapitel 5, sammanfattas analysens viktigaste 

poänger i slutsatser för att förtydliga besvarandet av studiens frågeställning. I sista kapitlet, 

kapitel 6, förs diskussion om internt varumärkesbyggande i franchiseorganisationer och 

förslag ges på framtida forskning utifrån resultaten i vår studie.  

 

  



 11 

2. Tillvägagångssätt: en kvalitativ intervjustudie 
___________________________________________________________________________ 

Följande avsnitt inleds med en presentation av studiens vetenskapliga utgångspunkt och den 

metod som valts för att samla in empirin. Fallföretaget Fastighetsbyrån och de 

intervjupersoner som valts ut presenteras. Därefter introduceras genomförandet av studien 

samt bearbetning och analys av insamlad empiri. Avslutningsvis reflekteras över hur 

insamlingen samt bearbetningen av det empiriska materialet kan ha påverkat studiens  

trovärdighet, pålitlighet och resultat. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Studiens fokus är internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter utifrån ett 

ledarperspektiv. Då det är ledarnas egna uppfattningar av deras arbete med internt 

varumärkesbyggande som undersöks har studien en konstruktionistisk ontologi. Denna 

ståndpunkt kännetecknas av att den sociala verkligheten uppstår då individer interagerar med 

varandra (Bryman 2011, s. 37). De handlingar ledarna gör gällande det interna 

varumärkesbyggandet konstruerar den verklighet som skapas inom 

franchisetagarverksamheterna. Som följd av detta är verkligheten inte given på förhand, vilket 

visar på studiens konstruktionistiska ansats då den sociala verkligheten är möjlig att tolka 

(jmf. Bryman 2011, s. 36).  

 

Syftet med studien är att förstå ledarnas bild av den verklighet de själva konstruerar. För att 

kunna gestalta respondenternas perspektiv på internt varumärkesbyggande utgår studien från 

en hermeneutisk epistemologi. Denna typ av epistemologi är av tolkande slag, vilket 

fokuserar på att förstå hur individer skapar och tolkar sin egen verklighet (Bryman 2011, s. 

33). Genom studien visar vi på hur ledarna inom franchisetagarverksamheter konkret arbetar 

med internt varumärkesbyggande vilket synliggör den hermeneutiska ståndpunkten. Bryman 

(2011, s. 33) beskriver den tolkande epistemologin som lämplig vid försök att skapa förståelse 

om mänskligt beteende. 
 

Utifrån studiens konstruktionistiska och hermeneutiska ståndpunkt valdes induktion som 

angreppssätt. Vi genomförde intervjuerna och bestämde därefter teman och teoretiska 

utgångspunkter utifrån de svar som framkommit i det empiriska materialet. Den induktiva 
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metoden lämpar sig enligt Bryman (2011, s. 29) bäst vid en kvalitativ forskningsstrategi. 

Detta då metoden är subjektiv och ämnar studera vad som påverkar verkligheten (Bryman 

2011, s. 32). Då syftet är att förstå ledarna i franchisetagarverksamheter är det deras 

berättelser, vårt empiriska material, som är centralt att utgå ifrån för att sedan forma analys 

och slutsatser. Dock kan det även funnits drag av det deduktiva angreppssättet, vilket Bryman 

(2011, s. 28) menar ofta förekommer som följd av svårigheten att särskilja angreppssätten. Vi 

hade vid studiens början en viss förförståelse för det ämnesområdet vi ämnade undersöka, 

men utgick inte från några specifika teoretiska perspektiv. 

 

2.2 Kvalitativ intervjumetod 
En kvalitativ intervjumetod ansåg vi vara passande för syftet. För att få en detaljerad bild av 

det interna varumärkebyggandet ur ett ledarskapsperspektiv sökte vi intervjupersonernas egna 

beskrivningar och tankar. Empiri som samlas in genom en kvalitativ intervjumetod speglar 

respondenternas egna perspektiv (Ryen 2004, s. 16), vilket gör metoden lämplig. En av 

metodens styrkor är möjligheten att gå in på djupet i en viss företeelse (Holme & Solvang 

1996, s. 79; Ryen 2004, s. 77). Kvalitativa metoder möjliggör närkontakt till respondenterna 

samt att en helhetsbild av fenomenet som studeras kan skapas (Repstad 2007, s. 15). Den 

djupa förståelse vi strävar efter i vår studie gynnades således av den kvalitativa intervjuns 

karaktär.  

 

2.2.1 Val av studieobjekt och intervjupersoner  

När vi diskuterade studiens urval var syftet främst att skapa överenstämmelse mellan urvalet 

och uppsatsens forskningsfråga. Vår urvalsprocess genomfördes i två steg. Det första steget 

var att välja franchisekedja. För att kunna besvara frågeställningen krävdes ett studieobjekt 

som har företagsformen franchise, men som även har ett väldefinierat Corporate brand som 

företagsledningen har för avsikt att sprida i hela franchisekedjan. Ett målstyrt urval 

genomfördes då vi utgick från ett antal specifika kriterier vid vårt val av studieobjekt (jmf. 

Bryman 2011, s. 434). Då vi begränsade vårt sökande till företag verksamma i Sverige 

väcktes vårt intresse för Fastighetsbyrån, som idag är Sveriges största mäklarkedja 

(Fastighetsbyrån 2017). Att Fastighetsbyrån lyckats ta en betydande marknadsandel tyder på 

att de lyckats bygga en stark varumärkesplattform, vilket gjorde organisationen till ett 

intressant studieobjekt utifrån vårt syfte. Då Fastighetsbyrån stämde in på de kriterier som 

ställts upp föll det sig naturligt att intervjua ledare inom organisationens 
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franchisetagarverksamheter. Företaget har en väldefinierad vision samt uppsatta kärnvärden 

som de ämnar sprida i hela franchisekedjan. Fastighetsbyrån avser även skapa en homogen 

företagskultur i hela organisationen2. Att företaget är verksamt inom 

fastighetsmäklarbranschen ansåg vi gjorde studieobjektet än mer intressant för vårt syfte, då 

branschen karaktäriseras av en hög konkurrens, föränderlig marknad och kritisk granskning 

från omvärlden, vilket gör internt varumärkesbyggande centralt (Zietz & Sirmans 2011, s. 

7ff). Företaget måste i högsta grad beakta hur de anställda kommunicerar varumärket till de 

externa intressenterna, och att bygga och sprida varumärket inom organisationen blir därmed 

avgörande.  

 

Det andra steget i vår urvalsprocess var att välja ut personer i Fastighetsbyråns 

franchisetagarverksamheter som var relevanta att intervjua. Även i detta steg genomfördes ett 

målstyrt urval. Då det främst är de högsta ledarna inom verksamheten som, enligt teori, har 

ansvar för det interna varumärkesbyggandet (bl.a. Balmer & Gray 2003, s.974; Balmer & Kay 

2006, s. 744ff; Hatch & Schultz 2003, s. 1044; Mahnert & Torres 2007, s. 58; Mitchell 2002, 

s. 100; Punjaisri & Wilson 2007, s. 4), var det ledarna högst upp i hierarkin inom varje 

franchisetagarföretag som kontaktades med förfrågan om intervju först via e-mail och därefter 

genom ett telefonsamtal (se bilaga 1). Vi valde att kontakta ledare som hade liknande 

position, arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar då Bryman (2011, s. 436) menar att det  

underlättar möjligheten till jämförelse i intervjumaterialet.  

 

2.2.1.1 Fastighetsbyrån  

Fastighetsbyrån är en svensk mäklarkedja som förmedlar villor, bostadsrätter och fritidshus. 

År 1998 bestämde sig företaget för att reformera verksamhetsstrukturen och gå över till 

franchise, i hopp om att komma tillbaka starkare efter 90-talets fastighetskris. Målet med att 

bli ett franchiseföretag var att det skulle gynna mäklarna då det gav dem större 

handlingsfrihet, ökad motivation samt ökade marknadsandelar. Fördelarna med att ingå i en 

franchisekedja var att franchisetagarna inte behövde bygga upp egna nätverk. Inom 

Fastighetsbyrån fanns redan ett befintligt nätverk av leverantörer, jurister, revisorer och annan 

experthjälp att ta del av (Årblom 2012, s. 9ff). Beslutet att reformera verksamheten till en 

franchiseorganisation visade sig vara mycket gynnsamt och kedjan expanderade snabbt. Idag 

är Fastighetsbyrån Sveriges ledande mäklarkedja med en omsättning på 1,4 miljarder kronor 

                                                
2Fastighetsbyråns huvudkontor, telefonintervju 2017-04-11.  
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per år, cirka 1 500 anställda och över 250 franchisetagarkontor runtom i Sverige 

(Fastighetsbyrån 2017).  

 

2.2.2 Genomförandet av intervjuer 

Vid insamlingen av vårt empiriska material var det kvalitativa djupintervjuer av 

semistrukturerad karaktär som genomfördes. Tio intervjuer som vardera var cirka en timme 

långa genomfördes. För att få ökad kunskap kring Fastighetsbyråns Corporate brand och hur 

det ämnas spridas i verksamheten genomfördes även en telefonintervju på 45 minuter med 

Fastighetsbyråns huvudkontor (se bilaga 2). 

 

Som stöd vid intervjuerna med ledarna i franchisetagarverksamheterna användes en 

intervjuguide som innehåller en uppsättning teman med tillhörande underfrågor, som täcker 

fokusämnet (se bilaga 3). En fördel med en kvalitativ semistrukturerad intervju är den 

flexibilitet som finns inom ramen för varje intervju (Repstad 2007, s. 16). Därmed hade vi 

möjlighet att ställa följdfrågor vid behov, för att få respondenten att fördjupa sitt resonemang. 

Det gjorde att vi kunde erhålla en ökad förståelse kring respondentens uppfattning och 

tankesätt kring ämnet. Intervjumetodens inneboende flexibilitet medförde att vi ofta möttes av 

innehållsrika och målande svar, vilket gav en god grund för analysen. Flexibiliteten kan även 

vara problematisk då intervjupersonen riskerar att avvika för mycket från fokusämnet (Ryen 

2004, s. 44). För att minska risken för att denna problematik skulle uppstå användes 

intervjuguiden vid samtliga intervjuer, där frågor ställdes om ledarnas arbete med 

verksamhetens Corporate brand, det vill säga vision, kärnvärden och företagskultur (jmf. 

Bryman 2011, s. 413, 419). 

 

Intervjuerna genomfördes på respektive ledares kontor, som alla ligger i Sydsverige. Att 

intervjuerna sker på olika tider och platser minskar risken för att misstag upprepas (Ryen 

2004, s. 119). Inför var intervju bad vi respondenten om tillåtelse att spela in intervjun. 

Respondenterna informerades även om studiens syfte samt att studien är en offentlig 

handling. Vi tydliggjorde att de fullständiga transkriberade intervjumaterialet endast lämnas 

ut vid förfrågan av handledare, opponentgrupp eller examinator. Detta tillvägagångsätt 

beskriver Bryman (2011, s. 137) som ett samtyckesdokument då respondenten från början blir 

informerad om vad deras medverkan innebär. Genom att upplysa respondenterna om att alla 

svar är anonyma och att de har rätt att avbryta intervjun när de vill erhöll de information om 
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sina rättigheter och därmed agerade vi etiskt korrekt. Bryman (2011, s. 138) menar att 

respondenternas rätt till anonymitet ska respekteras och att deras svar ska behandlas på ett 

konfidentiellt sätt. Vi valde att hålla samtliga respondenter anonyma för att inga konsekvenser 

ska uppstå för intervjupersonerna som följd av att de deltagit i vår studie. Då det finns ett 

begränsat antal ledare inom Fastighetsbyråns franchisetagarverksamheter i södra Sverige har 

vi även valt att inte presentera intervjupersonernas ålder och kön, eftersom det kan röja deras 

identitet. 

 

För att kunna besvara forskningsfrågan, menar Ryen (2004, s. 86) att intervjuer ska 

genomföras tills man når en teoretisk mättnad, vilket innebär att empirin inte längre tillför 

någon ny information. Genomförandet av tio intervjuer ansåg vi tillräckligt dels på grund av 

den tid som fanns till förfogande samt att återkommande mönster uppkom i 

intervjumaterialet. Detta tyder på att en teoretisk mättnad uppnåtts (jmf. Bryman 2011, s. 

395). Fokus vid vårt val av antalet intervjupersoner var även att få fram värdefull och 

tillräcklig empiri. Detta resonemang överensstämmer med Ryens (2004, s.77) beskrivning att 

det viktiga vid kvalitativa intervjuer är den information respondenterna ger och inte antalet 

intervjuer.  

 

2.3 Transkribering  
Bryman (2011, s. 428) belyser betydelsen av att intervjuaren ska vara observant och alert på 

det som sägs i intervjun. Samtliga intervjuer spelades in via mobiltelefoner vilket gjorde att vi 

inte behövde föra omfattande anteckningar under intervjun. Vi kunde istället koncentrera oss 

på att förstå respondentens logik och resonemang samt att ställa följdfrågor vid behov. Att 

transkribera ljudupptagningen var en tidsödande process som tog oss omkring 60 timmar. Det 

tar cirka sex timmar att transkribera en timmes intervju (Bryman 2011, s. 428). Det var 

däremot både en trygghet och nödvändighet att transkribera det empiriska materialet, då det 

var mycket information att bearbeta. Vi ville ha möjlighet att få en ordagrann återblick på vad 

respondenterna sagt för att göra en så god analys som möjligt. Bryman (2011, s. 428) och 

Repstad (2007, s. 111) belyser betydelsen av att redogöra den fullständiga dialog som skett 

mellan parterna. Vi anser att transkriberingen säkerställde att ingen väsentlig information 

uteslöts samt att vi lärde känna materialet, vilket gynnade analysprocessen (jmf. Repstad 

2007, s. 112).  
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2.4 Bearbetning av det empiriska materialet  
När allt empiriskt material var insamlat läste vi enskilt igenom var transkribering och 

markerade de uttryck och nyckelord som vi ansåg relevanta. De transkriberade intervjuerna 

lästes först igenom enskilt för att vi inte skulle påverka varandras tolkningar vid 

genomläsningen, och därigenom förhindra att endast en tolkning av materialet uppstod. Våra 

enskilda tolkningar kopplades sedan ihop. Om våra uppfattningar av empirin skiljde sig åt, 

fördes diskussion för att gemensamt komma fram till hur vi skulle tolka materialet. Därefter 

sammanställdes de mönster vi kunde finna i empirin i tabeller. Tillvägagångssättet liknas vid 

det Ryen (2004, s. 116) benämner som reducering av data. Vid sammanställningen synliggörs 

sammanhanget i den insamlade datamängden (Ryen 2004, s.116). När det centrala i empirin 

åskådliggjorts förde vi ytterligare diskussion kring vad som kan kopplas till teori och utifrån 

detta byggdes en struktur för analysen.  

 

Analysen baseras på insamlad empiri som understöds av teorier om Corporate brand, internt 

varumärkesbyggande och franchise. Vi har kritiskt granskat den tidigare forskningen innan vi 

använde den i vår studie. Då vi har använt semistrukturerade intervjuer har våra respondenters 

svar analyserats och hjälpt oss öka förståelsen kring det studerade ämnet. När forskarens data 

är insamlad via intervjuer är det intervjupersonernas verklighet som ska skildras så exakt som 

möjligt i studien (Ryen 2004, s. 105). För att ge läsaren en förståelse för intervjupersonernas 

resonemang lyfts talande citat från respondenterna fram i analysen. Det fanns flera citat som 

belyste samma resonemang, men vi har valt att lyfta fram de citat som ansetts mest talande för 

respondenternas åsikt. Analysens resultat har därefter sammanställts i ett antal slutsatser. 

 

2.5 Kvalitetskriterier 

Kvalitativ forskning har fyra kriterier gällande en studies tillförlitlighet. Kriterierna består av 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt en möjlighet att styrka och konfirmera studien 

(Bryman 2011, s. 354). Begreppen diskuteras i följande avsnitt för att belysa vår studies grad 

av tillförlitlighet.  
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2.5.1 Trovärdighet 

Det första kriteriet, trovärdighet, berör huruvida studien utförts enligt de regler som finns för 

forskning samt huruvida studiens resultat rapporterats till de personer som är inblandade i 

studien (Bryman 2011, s. 355). Vi har i vår studie följt de riktlinjer som används vid Lunds 

universitet samt den litteratur som berör hur forskning ska utföras, vilket styrker uppsatsens 

trovärdighet. Studiens trovärdighet stärks även som följd av att  intervjupersonerna under 

studiens gång tillfrågats om våra tolkningar av deras resonemang är korrekta. 

 

2.5.2 Pålitlighet 

Kriteriet om pålitlighet berör studiens innehåll och huruvida forskaren redogör för samtliga 

steg i forskningsprocessen (Bryman 2011, s. 355). För att säkerställa att vår uppsats innehåller 

alla faser av forskningsprocessen har vi låtit, för studien, utomstående individer ta del av och 

granska materialet. Genom att utomstående granskar studien höjs graden av pålitlighet 

(Bryman 2011, s. 355).  

 

2.5.3 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar enligt Bryman (2011, s. 355) om hur användbart resultaten är i andra 

miljöer och situationer. Att endast intervjupersoner från en franchisekedja inom en bransch 

valdes ut begränsar överförbarheten av studiens resultat. Valet att intervjua ledare inom 

samma franchiseorganisation baserades på att respondenterna skulle kunna förhålla sig till 

frågorna utifrån jämbördiga premisser, vilket ökar trovärdigheten för resultaten (jmf. 

Svensson och Ahrne 2011, s. 19ff). Vi vill klargöra att studiens resultat inte gör anspråk på att 

vara generaliserbara till att gälla det interna varumärkesbyggandet i alla typer av 

franchisetagarverksamheter. Att skapa generaliserbara resultat var inte heller målet med 

studien, utan syftet var att skapa en djup förståelse kring den uppsatta frågeställningen. 

 

2.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Kriteriet möjligheten att styrka och konfirmera berör huruvida forskaren har agerat i god tro 

och inte blivit påverkad av sina personliga värderingar eller teoretiska inriktningen (Bryman 

2011, s. 355). Kritik kan riktas mot valet av den kvalitativa ansatsen då ett flertal forskare 

(Denscombe 2000, s. 244f; Ryen 2004, s. 44) menar att kvalitativ data är en produkt av en 

tolkningsprocess där forskarens egna värderingar och övertygelser till stor del påverkar 

studiens analys och resultat. Den hermeneutiska kvalitativa metoden är beroende av oss som 
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forskare och objektiviteten kan därmed ifrågasättas (Bryman 2011, s. 32). Vid samhällelig 

forskning är inte fullständig objektivitet möjlig (Bryman 2011, s. 355) och det är inte orimligt 

att vår studie till viss del styrts av vad vi själva tycker är betydelsefullt. Val av teori, vilken 

empiri som presenteras, hur den presenteras samt analysen har troligen påverkats av vår 

förförståelse. Detta kan ha bidragit att visst material har gått förlorat tillsammans med vissa 

analytiska aspekter. Denscombe (2000, s. 260) menar däremot att den kvalitativa metoden 

alltid bygger på forskarens tolkningsförmåga och därmed accepteras att olika forskare kan dra 

olika slutsatser från samma material. Våra tidigare erfarenheter och kunskaper kan därmed 

även anses ha hjälpt oss till att hitta kärnan i materialet.  
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3. Teori om Corporate brand, internt varumärkesbyggande & franchise 
___________________________________________________________________________

Tidigare avsnitt förklarade och motiverade våra val av angreppssätt och metod. I detta 

kapitel presenteras aktuell forskning inom ramen för studien. Detta för att ge en bild av den 

befintliga kunskapen inom området. Först presenteras Corporate brand och dess 

beståndsdelar. Därefter beskrivs de metoder och verktyg som teorin behandlar gällande 

internt varumärkesbyggande och ledarens roll i denna process. Slutligen presenteras 

definitionen av ett franchiseföretag, vad företagsformen innebär samt varumärkets roll i 

franchisekedjan. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Corporate brand  

Då det interna varumärkesbyggandet av franchisekedjans Corporate brand studeras är det 

centralt att presentera varumärkesformen och dess beståndsdelar. Då det finns ett flertal 

definitioner av Corporate brand, kommer vi att lyfta fram den betydelse av Corporate brand 

som används i denna studie. Detta för att skapa förståelse hos läsaren för varumärkesformen 

och dess hantering. Varumärkesformens tre beståndsdelar lyfts fram för att kunna analysera 

det varumärkesbyggande arbetet ledarna inom franchisetagarverksamheterna bedriver kring 

verksamhetens Corporate brand. 

 

Värdet och betydelsen av Corporate brands har varit föga omskrivet i litteraturen fram till 

senare delen av 1990-talet (Balmer & Gray 2003, s. 974). Forskningen kring varumärken har 

traditionellt sätt fokuserats på Products brands och varumärkets externa miljö. Kring år 1995 

växte intresset för Corporate brand och dess betydelse, bland forskare och chefer. Efter flera 

år i skuggorna är varumärkesformen idag väl omskriven i den akademiska litteraturen 

(Balmer & Wang 2016, s. 249; Wallström, Karlsson & Salehi-Sangari. 2008, s. 41). Flera 

forskare (bl.a. Balmer & Gray 2003, s. 972ff; Buil, Catalán & Martinez 2016, s. 3) menar att 

verksamheters viktigaste varumärke idag är företagets Corporate Brand, då detta kan skapa en 

långvarig konkurrensfördel för organisationen. I en era av hård konkurrens och 

snabbföränderliga konsumentpreferenser har reglerna för konkurrenskraftsskapande 

förändrats. Product brands har fått minskad betydelse i positioneringen av företag och 

Corporate brands har istället fått ökad betydelse för differentiering och konkurrenskraft 

(Hatch & Schultz 2003, s. 1041).  
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Företags Corporate brand differentierar företaget från dess rivaler och kan därmed utgöra en 

värdefull strategisk resurs om det hanteras på ett adekvat sätt (Wallström, Karlsson & Salehi-

Sangari 2008, s. 41). Keller & Richey (2006, s. 74) beskriver att ett företag måste hantera sitt 

Corporate brand då detta kommer reflekteras i personalens kollektiva och individuella 

värderingar och handlingar. Ett flertal forskare (bl.a. Balmer & Gray 2003, s. 975; Hatch & 

Schultz 2003, s. 1043) beskriver att de anställda utgör en central roll i byggandet av förtagets 

Corporate brand, då de anställdas ageranden bidrar till att definiera varumärket. Hatch & 

Schultz (2003, s. 1043) påstår till och med att medarbetarna är företagets Corporate brand. 

Det är de anställda som förmedlar och representerar varumärket gentemot verksamhetens 

externa intressenter och därmed de som har möjlighet att påverka deras bild av varumärket. 

Urde (2009, s. 617) beskriver vidare att företagets varumärke inte kan vara starkare externt än 

det är internt, som följd av det faktum att ett internt varumärkesbyggande av företagets 

Corporate brand möjliggör att ett starkt varumärke kan byggas externt. Ur ett 

företagsperspektiv är det således av största vikt att företagets Corporate brand och samtliga av 

dess beståndsdelar genomsyrar hela organisationen (Balmer 2001a, s. 281).  

 

I marknadsföringsforskningen finns ett flertal olika definitioner gällande vilka faktorer som 

utgör verksamhetens Corporate brand. Ett flertal forskare (bl.a. Harris & de Chernatony 2001, 

s. 442f; Hatch & Schultz 2003, s. 1047ff) menar att det finns tre huvudsakliga dimensioner 

som bygger upp företagets Corporate brands identitet, nämligen företagskulturen, 

verksamhetens vision och kärnvärden. Även Balmer & Gray (2003, s. 973, s. 977) samt Urde 

(2003, s. 1017) menar att företagets Corporate brand har starka kulturella rötter samt 

inkludera den vision och de kärnvärden som verksamheten står för. Var verksamhet har 

således ett unikt Corporate brand (Balmer & Gray 2003, s. 991). Flera författare (bl.a Hatch & 

Schultz 2003, s. 1048; Manohar & Pandit 2014, s. 668) är även överens om att verksamhetens 

kärnvärdena, vision och företagskultur är sammanlänkade och beroende av varandra för att 

upprätthålla sin funktion. Att samtliga komponenter i verksamhetens Corporate brands 

identitet hanteras och kommuniceras i organisationen är därmed av betydelse för att skapa ett 

starkt varumärke.  

 

3.1.1 Vision  

Den första beståndsdelen i verksamhetens Corporates Brand är företagets vision. Ett flertal 

forskare (bl.a. Collins & Porras 1996, s. 71; Urde 2003, s. 1025) beskriver visionen som en 
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definition av vad organisationen önskar uppnå med sitt varumärke, då visionen ger uttryck för 

vad företaget strävar mot. Det är genom visionen som ledningen uttrycker sin idé om vad 

företaget ämnar åstadkomma. Visionen ska verka som en riktlinje för att utveckla och styra 

organisationen i rätt riktning (Collins & Porras 1996, s. 66). Det ideala är att visionen ska 

fungera som inspiration för hela organisationen och det är därmed motiverat att visionen ska 

vara utmanande att realisera (Urde 2003, s. 1025). Enligt Volpano (2000, s. 328) är 

framtagandet av ett företags vision en komplex process då visionen verkar på lång sikt. 

Motstånd kan skapas bland de anställda mot visionen då de har svårt att se de direkta positiva 

effekterna av att arbeta mot det uppsatta framtidsmålet. Om visionen däremot hade varit 

kortsiktig beskriver samme författare att personalstyrkan hade visat sitt samtycke omedelbart. 

Vidare belyser Volpano (2000, s. 328) betydelsen av att synliggöra fördelen av att arbeta mot 

ledningens långsiktiga mål för personalstyrkan.  

 

3.1.2 Kärnvärden  

Den andra beståndsdelen, kärnvärdena, består av ett litet antal tidlösa och guidande principer 

vars främsta målgrupp är organisationens interna intressenter (Manohar & Pandit 2014, s. 

668). Ett flertal forskare (bl.a. Collins & Porras 1996, s. 67; Manohar & Pandit 2014, s. 667f) 

beskriver att ett företags kärnvärden utgöra grunden för företagets identitet och definiera vad 

verksamheten står för. Det finns inga universellt rätta kärnvärden, utan varje organisation 

formulerar de värden som är mest centrala för företagets identitet (Collins & Porras 1996, s. 

67). Ett företags kärnvärden bör inte förändras över tiden, utan ska vara oberoende av 

verksamhetens rådande miljö, ledningssammansättning eller konkurrenssituation (Collins & 

Porras 1996, s. 66f).  

 

Kunde (2000, s. 110ff) beskriver att kärnvärdena kan ses som organisationens religion som 

påverkar attityder, normer och övertygelser bland de anställda inom organisationen. Harris & 

de Chernatony (2001, s. 443) samt Urde (2003, s. 1020, s. 1026) för ett likartat resonemang 

och menar att organisationens kärnvärde påverkar och guidar insatser i samtliga delar och 

nivåer av organisationen, som följd av att värdena återspeglas i de anställdas ageranden och 

beteenden. Manohar & Pandit (2014, s. 668) beskriver vidare att organisationers mål bör vara 

att ”leva” sina kärnvärden och att det således är av betydelse att samtliga anställda är 

medvetna om dessa värden och vad de representerar. För att en homogen bild av företagets 

kärnvärden ska möjliggöras bland verksamhetens interna intressenter krävs att ledarna inom 
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organisationen kommunicerar ut kärnvärdena på ett konsekvent sätt till samtliga anställda 

(Harris & de Chernatony 2001, s. 443f, s. 448f). Att skapa en likformig bild av dessa värden 

inom organisationen kan vara problematiskt. Detta som följd av svårigheten att skapa en 

entydig kommunikation av värdena. Kommuniceras inte värdena på ett likartat sätt i hela 

organisationen kan misstolkningar och missuppfattningar uppstå, vilket kan skada 

kärnvärdenas effekt (Urde 2003, s. 1034). 

 

3.1.3 Företagskultur  

Den tredje beståndsdelen, företagskulturen, har fått allt mer uppmärksamhet i den akademiska 

litteraturen under de senaste två decennierna. Detta som följd av att en stark företagskultur 

visat sig ha direkt positiva effekter på verksamhetens framgång och konkurrenskraft (Arikan 

& Enginoglu 2016, s. 680). I den befintliga marknadsföringsforskningen omgärdas begreppet 

av en definitionsproblematik och ett flertal beskrivningar av vad företagskultur är existerar 

(Schein 2010, s. 13f). Den beskrivning som ett flertal forskare (bl.a. Maull, Brown & Cliffe 

2001, s. 304; Schein 2010, s. 13ff) ansluter sig till och som används i denna studie skildrar 

företagskulturen som fundamentala gemensamma övertygelser, normer, värderingar och 

antagande som finns inom ett företag och genererar identitet och engagemang till 

organisationens medlemmar. Schein (2010, s. 14) liknar en organisationskultur vid en individs 

personlighet, och menar att kulturen inom ett företag influerar medlemmarnas beteenden 

precis som personligheten påverkar individens ageranden. Även Arikan & Enginoglu (2016, 

s. 680) samt Maull, Brown & Cliffe (2001, s 304) för ett likartat resonemang och menar att 

företagskulturen guidar de anställdas handlingar, beteenden och övertygelser. 

 

Inom den befintliga organisationskultursforskningen finns en motsättning gällande synen på 

hur en verksamhets kultur skapas, upprätthålls och utvecklas (Freiling & Fichtner 2010, s. 

167; Ogbonna och Harris 2000, s. 770). Ett flertal forskare (bl.a. Daher 2016, s. 2ff; Ogbonna 

& Harris 2000, s. 783) menar att företagskulturen är något som uppstår när verksamhetens 

medlemmar arbetar tillsammans. Ledare inom företag beskrivs enligt detta perspektiv ha 

begränsad möjlighet att styra organisationskulturen. Även om ledningen försöker reglera 

kulturen inom verksamheten så beskriver Ogbonna och Harris (2000, s. 783) att den aldrig 

helt kan kontrolleras. Andra forskare (bl.a. Shein 2010, s. 3; Shiva & Suar 2012, s. 689) 

framhåller ett annat perspektiv där företagskulturen anses skapas, utvecklas och hanteras av 

ledarna inom organisationen. Ledarskap och företagskultur beskrivs av Schein (2010, s. 3) 
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som två sidor av samma mynt. Enligt detta perspektiv har ledaren full kontroll över den kultur 

som skapas inom organisationen. 

 

3.2 Internt varumärkesbyggande 
Då det saknas teori kring hur ledare inom franchisetagarverksamheter arbetar eller bör arbeta 

med internt varumärkesbyggande (Merrilees & Frazer 2013, s. 158) presenteras icke-franchise 

teori kring internt varumärkesbyggande. Detta för att ge en referens i vår analys av hur 

ledarna inom franchisetagarverksamheterna praktiskt bedriver det interna 

varumärkesbyggandet. 

 

Tidigare forskning har konstaterat att styrkan i verksamheters varumärke kommer att ha en 

fortsätta avgörande roll för organisationers överlevnad på marknaden (Keller & Richie 2006, 

s. 74). Enligt Burmann, Zeplin & Riley (2009, s. 265) är internt varumärkesbyggande 

hemligheten bakom skapandet av ett starkt varumärke. Merrilees & Frazer (2013, s. 159) 

beskriver internt varumärkesbyggande som en process vars syfte är att skapa förståelse för 

och engagera hos personalen för verksamhetens Corporate brand, så att de anställda ”lever ut” 

varumärket. Falonius (2010, s. 134) beskriver det interna varumärkesbyggandet på ett likartat 

sätt och menar att det handlar om att få medarbetarna att förstå och engagera sig i varumärket 

och därigenom realisera varumärkeslöftet gentemot kund.  

 

I organisationer där anställda har direktkontakt med konsumenter kan deras handlingar hjälpa 

eller stjälpa varumärket (Falonius 2010, s. 134). Om konsumenternas upplevelse av 

varumärket inte återspeglas i personalens agerande får det negativ inverkan på konsumentens 

uppfattning av varumärket. Om personalens beteende däremot överensstämmer med det löfte 

som varumärket ger, skapas ett positivt rykte bland konsumenterna (Matanda & Nbubisi 

2013, s. 1033f). Det är först när personalens ageranden överensstämmer med det varumärket 

implicerar som kunden upplever värde. Därmed är internt varumärkesbyggande nödvändigt 

för att motivera de anställda att dagligen agera i enlighet med verksamhetens Corporate brand 

(Matanda & Nbubisi 2013, s. 1034).  
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3.2.1 Ledarens roll i det interna varumärkesbyggandet 

Att bygga ett starkt varumärke beskrivs i marknadsföringslitteraturen vara av hög prioritet 

inom dagens företag (Balmer & Kay 2006, s. 742). Beroende på vilken typ av varumärke som 

berörs ligger ansvaret för det interna varumärkesbyggandet på olika nivåer i 

organisationshierarkin. Ansvaret för det interna varumärkesbyggandet av organisationens 

Corporate brand, ligger enligt flera forskare (bl.a. Balmer & Gray 2003, s. 974; Balmer & 

Kay 2006, s. 744ff; Hatch & Schultz 2003, s. 1044; Mahnert & Torres 2007, s. 58; Punjaisri 

& Wilson 2007, s. 4) högst upp hos ledarna inom organisationen. Att ledarna har en central 

roll i det interna varumärkesbyggandet och implementeringen av företagets Corporate brand 

är tydligt i den existerande forskningen (Chong 2007, s. 202). För att ett varumärke ska vara 

starkt på lång sikt krävs ett aktivt arbete och engagemang från ledarnas sida för att driva det 

interna varumärkesarbetet (Mahnert & Torres 2007, s. 57).  

 

Ett effektivt sätt att döda medarbetarnas engagemang och misslyckas med det interna 

varumärkesbyggandet är att företagsledningen inte är påläst och engagerad i verksamhetens 

Corporate brand (Falonius 2010, s. 143). De Chernatony, Cottam & Segal-Horn (2006, s. 829) 

instämmer i detta resonemang och hävdar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för det 

interna varumärkesbyggandet är företagsledningens engagemang. Ledarna ska i allt de gör 

agera i enighet med det verksamhetens Corporate brand implicerar och helhjärtat stötta 

varumärkesmålen. Medarbetarna gör som ledarna gör och om ledarna inte efterlever det 

varumärket inbegriper minskar snabbt intresset för resterande medarbetare i organisationen att 

agera i enighet med varumärket. Om ledarna inom organisationen istället visar ett stort 

personligt engagemang i att efterleva varumärket kan de visa vägen för medarbetarna 

(Falonius 2010, s. 143, s. 154).  

 

3.2.2 Aktiviteter i det interna varumärkesbyggandet 

När organisationsledningen har definierat varumärkets identitet ska det kommuniceras ut 

internt till personalen. Ett väl utformat Corporate brand är inte till någon nytta om det inte 

kommuniceras ut i organisationen till verksamhetens interna intressenter. De anställda 

kommer inte leva ut varumärkets löften i sitt arbete om de inte är medvetna vad varumärket 

implicerar och vad som förväntas av dem (Aurand, Gorchels & Bishop 2005, s. 167). Om de 

anställda inte bryr sig om eller förstår företagets varumärke kommer det slutligen försvaga 

organisationens Corporate brand (Mitchell 2002, s. 99). Mahnert & Torres (2007, s. 57) 
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beskriver vidare att ledarna inom organisationen måste se till att information gällande 

företagets Corporate brand finns tillgänglig för samtliga inom organisationen för att ett 

enhetligt varumärke som reflekteras i personalens ageranden ska kunna skapas.  

 

Såväl naturen som frekvensen av kommunikationen från ledarna till de anställda påverkar 

överenstämmelsen mellan de interna intressenternas uppfattning av företagets Corporate 

brand (Harris & de Chernatony 2001, s. 450f). Ju mer frekvent kommunikationen är mellan 

ledarna och de anställda, desto mer homogen uppfattning av varumärket bildas inom företaget 

(Harris & de Chernatony 2001, s. 451). Gilly & Woolfinbarger (1998, s. 71) menar vidare att 

skapandet av en enhetlig bild av varumärket internt gynnas av en tvåvägskommunikation 

mellan ledaren och de anställda. Harris & de Chernatony (2001, s.453) instämmer i detta 

resonemang och förklarar vidare att det exempelvis är viktigt att involvera medarbetarna i det 

interna varumärkesbyggandet, exempelvis genom en tvåvägskommunikation. Även Falonius 

(2010, s. 136) menar att ledarnas involvering av medarbetarna i det interna 

varumärkesbyggandet är en förutsättning för att skapa ett starkt Corporate brand. Detta 

eftersom målet är att få de interna intressenterna att leva ut varumärket genom att omvandla 

verksamhetens Corporate brand till rutiner och beteenden i det vardagliga arbete (Falonius 

2010, s. 136). 

 

Balmer & Kay (2006, s. 753) ifrågasätter kommunikationens starka inverkan på skapandet av 

ett starkt Corporate brand och menar att enbart kommunikation sannolikt inte kommer leda 

till att ett enhetligt varumärke skapas. Även Falonius (2010, s. 137) instämmer i detta 

resonemang och menar att många företag tror att kommunikation i sig skapar ett starkt 

varumärke. Raj & Jyothi (2011, s. 23) menar att kommunikationen är en viktig del i ledarens 

arbete med att skapa ett starkt och homogent Corporate brand, men att även andra aktiviteter 

krävs. Falonius (2010, s. 157ff) samt Raj & Jyothi (2011, s.10) presenterar två snarlika 

modeller över aktiviteter som företag bör ägna sig åt vid det interna varumärkesbyggandet. 

Utöver kommunikation menar forskarna (Falonius 2010, s. 157ff; Raj & Jyothi 2011, s.10) att 

även utbildning, ledningsstöd, rekryteringspraktiker, belöningssystem, organisatorisk 

inredning samt den informella socialiseringsprocessen bör implementeras i det interna 

varumärkesbyggandet. 
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Hurvida ett varumärke klassas som starkt beskrivs enligt Balmer & Kay (2006 s. 751f) som 

nära förknippat med hur homogen varumärkesuppfattningen är bland organisationens 

intressenter. Företag eftersträvar att skapa ett enhetligt Corporate brand inom hela 

organisationen. Marknadsföringsforskningen beskriver skapandet av en homogen bild av 

varumärket som problematiskt. Polysemi, det vill säga att flera betydelser eller meningar av 

varumärket uppstår inom organisationen, menar Balmer & Kay (2006, s. 747) är ett vanligt 

förekommande problem inom dagens organisationer. Ledarna måste hantera svårigheterna 

med uppkomsten av lokala betydelser av varumärkets komponenter (Balmer & Kay 2006, s. 

747). Problematiken att skapa ett enhetligt Corporate brand inom organisationen kan enligt 

Balmer & Kay (2006 s. 747) samt Raj & Jyothi (2011, s. 10) härledas dels till ledarna inom 

organisationens agerande, men även till hur de anställda uppfattar de budskap ledarna sänder 

ut. För att en enhetlig bild av företagets Corporate brand ska kunna skapas internt krävs att det 

finns en överenstämmelse gällande de budskap företagets ledare kommunicerar till de 

anställda (Mahnert & Torres 2007, s. 60).  

 

3.3 Franchise  
Då studien undersöker internt varumärkesbyggande inom franchisetagarverksamheter 

presenteras organisationsformen samt teori kring varumärkets roll i franchisesamarbetet. 

Detta för att skapa en förståelse för läsaren för i vilken miljö de intervjuade ledarna verkar, 

samt kunna analysera organisationsformens implikationer på ledarnas interna 

varumärkesarbete. 

 

Franchising förekommer enligt Lindblom och Tikkanen (2010, s. 179) då ägaren, 

franchisegivaren, av ett affärskoncept utarrenderar rätten till sitt affärskoncept och varumärke 

till en eller flera franchisetagare. Michael (1996, s. 59) har en liknande förklaring till 

organisationsformen och beskriver franchising som ett juridiskt avtal mellan den lokala 

användaren, franchisetagaren, och varumärkesägaren, franchisegivaren. I utbyte mot 

användandet av varumärket och affärsidén får franchisetagaren betala en avgift till 

franchisegivaren (Forte & Carvalho 2013, s. 383). Franchisegivaren ansvarar då för att 

utveckla varumärket, riktlinjer, strategiska och operativa mål, kvalitetskontroller och 

marknadsföringsstrategier samt tillhandahålla utbildning och rådgivning till tagarna (Svensk 

franchise 2017; Sydow 1998, s. 8f). Syftet med franchisegivarens arbete är att tillhandahålla 

standardiserade arbetsrutiner till franchisetagarna för att stärka och bevara varumärkets 
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goodwill och kvalitet (Badrinarayanan, Suh & Kim 2016, s. 3943). Att bedriva den dagliga 

verksamheten i överenstämmelse med franchisegivarens riktlinjer och ansvara för 

verksamhetens resultat ingår i franchisetagarens ansvar (Frazer, Merrilees & Wright 2007, s. 

1039; Svensk franchise 2017).  

 

3.3.1 Varumärket inom franchiseföretag 

Franchiseorganisationens varumärke beskrivs enligt flera forskare (Badrinarayanan, Suh & 

Kim 2016, s. 3943; Pitt, Napoli & Van Der Merwe 2003, s. 413f) utgöra själva kärnan i 

verksamheten. Studier har visat att entreprenörers främsta anledning till att vilja tillhöra en 

franchisekedja är att det vill ta del av organisationens starka varumärke (Frazer, Merrilees & 

Wright 2007, s. 1040). Michael (2003, s. 268) menar att en effektiv implementering av 

franchisekonceptet sker genom att franchisegivarens varumärke och affärsidé genomsyrar 

hela franchisekedjan. Lindblom & Tikkanen (2010, s. 179f) för ett liknande resonemang och 

beskriver att franchisetagarna och dess anställda ska ”leva ut” det organisationens Corporate 

brand implicerar för att samarbetet ska bli så gynnsamt som möjligt. Franchisetagaren och 

dess personal är kundernas främsta Touch Point till varumärket och det är således centralt att 

deras agerande överensstämmer med varumärkets värderingar (Badrinarayanan, Suh & Kim 

2016, s. 3943f). Genom att skapa ett homogent varumärke och en enhetlig organisation som 

strävar efter gemensamma mål kan stordriftsfördelar och konkurrenskraft uppnås (Michael 

2003, s. 272). 

 

Att åstadkomma ett homogent varumärke anses problematiskt som följd av att 

franchisetagarna generellt har en strävan att få känna självständighet och ofta ser sig själva 

som egna företagare inom affärssamarbetet (Davies, Lassar, Manolis, Prince & Winsor, 2011, 

s. 332 ). Tagarens befogenheter i verksamheten är dock begränsade då de är skyldiga att följa 

de riktlinjer franchisegivaren satt upp. Vid missnöje gällande regler eller riktlinjer som finns 

inom affärssamarbetet kan franchisetagarna avvika från att implementera dessa i sin 

verksamhet. Franchisetagarna kan därmed missbruka det gemensamma varumärket genom att 

inte leva upp till de policys franchisegivaren tagit fram (Combs, Michael & Castrogiovanni 

2004, s. 911; Dant, Grünhagen, & Windsperger 2011, s. 253). Badrinarayanan, Suh & Kim 

(2016, s. 3943) tydliggör att ingen part i franchisekedjan har full kontroll över 

varumärkesbyggandet. Båda parternas insatser är avgörande för upprätthållandet av 

varumärket och dess marknadsföring. Därmed behöver franchisegivaren och franchisetagaren 
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förlita sig på varandra för att skydda och stärka varumärkets identitet och image 

(Badrinarayanan, Suh & Kim 2016 s. 3943). Gör de inte det kan konflikter uppkomma inom 

franchiseorganisationen, vilket kan leda till att avtalet mellan parterna sägs upp och 

franchisetagaren mister sin rätt att använda varumärket (Giddings, Frazer, Weaven, & Grace, 

2009, s. 24; Michael, 1996, s. 60). 
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4. Internt varumärkesbyggande inom Fastighetsbyrån 
__________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt analyserar och tolkar vi de mönster vi fått fram i den insamlade empirin samt 

söker förklaringar till dessa utifrån den teori vi utgår ifrån. Data jämförs och ställs mot 

teorier och tidigare forskning för att kunna dra slutsatser och besvara frågeställningen. För 

att ge läsaren en förståelse för våra resonemang lyfts talande citat från respondenterna fram i 

analysen. 

__________________________________________________________________________ 

 

I teorin kan vi se att forskare poängterar att målet med det interna varumärkesbyggandet är att 

skapa kunskap kring verksamhetens varumärke bland samtlig personal och därigenom få 

medarbetarna att realisera varumärkeslöftet gentemot kunden (bl.a. Mitchell 2002, s. 99f; 

Vallaster & de Chernatony 2006, s. 771). Denna målsättning är något vi ser återkommer 

löpande även i våra intervjupersoners resonemang kring det interna varumärkesbyggandet. Vi 

får uppfattningen att det utgör själva syftet med processen. Kärnvärden, vision och 

företagskultur beskrivs av ett flertal forskare som grundstenarna i verksamhetens Corporate 

brands identitet (bl.a. Collins & Porras 1996, s. 66f; Harris & de Chernatony 2001, s. 442f; 

Hatch & Schultz 2003, s. 1043). Samtliga av denna studiens intervjupersoner uppger att dessa 

komponenter ingår i Fastighetsbyråns varumärkesplattform och är tänkta att spridas i hela 

organisationen. I analysen som följer blir det tydligt att det finns en spridning i vilken 

utsträckning ledarna inom franchisetagarverksamheterna arbetar med det interna 

varumärkesbyggandet av verksamhetens Corporate brand. Denna diskrepans samt 

konsekvenserna av spridningen analyseras. Även de strategier som används av de ledare som 

bedriver ett aktivt varumärkesarbete presenteras och analyseras. 

 

4.1 Internt varumärkesbyggande av Fastighetsbyråns vision 
”Vi vill vara det mest rekommenderade företaget i Sverige”. Så lyder Fastighetsbyrån vision 

(Fastighetsbyrån.se 2017). Enligt samtliga respondenter ska visionen genomsyra hela 

franchisekedjan, vilket även huvudkontoret framhåller genom att bekräfta att visionen ska 

spridas till alla anställda inom hela Fastighetsbyrån3. Utifrån det empiriska materialet kunde 

vi dock urskilja en grupp respondenter som gjort ett aktivt val att inte sprida visionen till sina 

                                                
3 Fastighetsbyråns huvudkontor, telefonintervju 2017-04-11 
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anställda. Följande citat skildrar den komplexitet respondenterna upplever kring 

verksamhetens vision: 
 

Visionen är väldigt övergripande i ett stort företag. Kan vara svårt för oss att ta till sig, den blir 
lite för luddig (Intervjuperson 10, 2017-04-18). 

 
Visionen är ett väldigt, väldigt högt ställt mål. Alltså visionen är för svår, så därför jobbar jag 
inte med den så mycket (Intervjuperson 6, 2017-04-19). 

 

Att visionen anses för svår att uppnå samt för övergripande och därmed inte tillräckligt 

konkret för det egna kontoret är ett av motiven till att några av ledarna inte sprider visionen 

inom franchisetagarverksamheterna. Detta resonemang återfinns i teorin där Volpano (2000, 

s. 327) menar att ledare väljer att frångå arbetet med att sprida visionen till sina anställda om 

den anses vara för högt ställd och orimlig att uppnå. Respondenterna menar vidare att de 

anställdas dagliga arbete inte har någon direkt påverkan på visionen. Som följd av att 

kopplingen mellan den dagliga driften och realiseringen av visionen anses svag uteblir arbetet 

med att sprida visionen bland vissa ledare. Detta resonemang motsägs av tidigare forskning 

där Volpano (2000, s. 328) menar att vart franchisetagarkontor bidrar till visionens 

förverkligande genom den dagliga driften. Som kontrast fanns de intervjurespondenter som 

var positivt inställda till kedjans framtagna visionen, vilket följande citat porträtterar.  
 

I vårt jobb så är rekommendationer allt! Har du inte bra rekommendationer, det är allt vi lever på 
liksom. Därför är visionen bra, och vi kör på den (Intervjuperson 5, 2017-04-18). 

 

När det empiriska materialet sammanställts kunde därmed två mönster urskiljas. Det ena 

mönstret visade att vissa ledare i mycket lite omfattning eller inte alls arbetar med att sprida 

visionen till de anställda. Det andra åskådliggjorde att andra ledare aktivt arbetar med att 

kommunicera ut visionen till sin personal. En variation kan konstateras gällande i vilken 

omfattning ledarna bedriver det interna varumärkesbyggandet av kedjans vision. 

 

4.1.1 Spridning av visionen via formella möten 

De respondenter som är positivt inställda till verksamhetens vision framhåller att de främst 

sprider visionen till de anställda via möten. Formella möten ingår under den aktivitet som i 

teorin benämns kommunikation och anses vara en av de aktiviteter som bör genomföras vid 

internt varumärkesbyggande (Falonius 2010, s. 157ff; Raj & Jyothi 2011, s. 10). En 

respondent beskriver mötena som ”föreläsningsmode”, där ledaren talar och de anställda 

lyssnar (Intervjuperson 6, 2016-04-19). Respondentens skildring av kommunikationssättet 
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liknas vid det de Chernatony, Cottam & Segal-Horn (2006, s. 824) benämner som verbal 

envägskommunikation. En envägskommunikation beskrivs i teorin ge svag effekt på 

personalens ambition att efterleva visionen. Detta som följd av att personalen inte inkluderas i 

diskussionen och deras motivation att följa visionen således blir låg. För att säkerställa att 

kommunikationens budskap accepteras av de anställda menar Harris & de Chernatony (2001, 

s. 451) att ledare istället bör använda sig av intern tvåvägskommunikation. Genom att de 

anställda får chans att komma till tals gällande verksamhetens Corporate brand ökar 

sannolikheten att deras agerande överensstämmer med verksamhetens vision (Harris & de 

Chernatony 2001, s. 451).  

 

Att flertalet respondenter beskriver att det främst är vid möten de sprider visionen tyder på 

nyttjande av få kommunikationskanaler. Desto fler kommunikationskanaler ett företag 

använder ju lättare och snabbare når budskapet ut till de anställda (Punjaisri, Evanschitzky & 

Wilson 2009, s. 217). Den varumärkesbyggande effekten av att sprida verksamhetens vision 

genom endast möten med detta kommunikationssätt kan således ifrågasättas. 

 

4.1.2 Efterleva visionen genom översättning och uppföljning 

De respondenterna som är positivt inställda till Fastighetsbyråns vision förklarar att de 

översätter visionen till ekonomiska termer för att kunna följa upp om och i vilken grad de 

anställda efterlever visionen.  
 

Vi mäts ju väldigt mycket i den här branschen. Vi mäts på hur många hembesök vi gör, på hur 
många försäljningar vi gör, på hur nöjda kunderna är. Detta gör vi en sammanställning på varje 
månad och sitter ner och diskuterar. Då tittar vi på hur man efterlever visionen. Är de nån då 
som slackar efter så får vi diskuterar vad det är som gör att man inte kommer upp till leverans. 
Du får ju provision efter vad du levererar (Intervjuperson 8, 2017-04-21).  

 

Citatet tydliggör att ledarna anser att det finns en direkt koppling mellan betygen 

medarbetarna får vid mätningarna av kundnöjdhet och realiserandet av visionen. Ju högre 

betyg de anställda får vid mätningarna, desto större chans har de att bli rekommenderade. 

Därmed är mätningarna ett sätt ledarna kontrollerar och följer upp hur de anställda arbetar 

mot visionen, för att sedan ge återkoppling och feedback på deras prestationer. Genom 

mätningarna beskriver respondenterna att de snabbt kan upptäcka om kundnöjdheten minskar 

så att de behöver vidta åtgärder. Detta sätt att kontrollera om visionen efterlevs kan liknas 

med vad Volpano (2000, s.327) anser är syftet med visionen, nämligen att påverka 

verksamhetens nuvarande situation positivt. 
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Citatet synliggör även användandet av bonussystem, som är en av de aktiviteter som bör 

användas vid internt varumärkesbyggande (Raj & Jyothi 2011, s.10). Respondenterna 

beskriver att de anställda får provision på var avslutad affär. Genom att belöna de anställda 

ökar deras acceptans för och motivation till att prestera i överenstämmelse med 

verksamhetens Corporate brand (Mahnert & Torres  2007, s. 57; Punjaisri & Wilson 2007, s. 

4). Flertalet respondenter menar att deras anställda hela tiden strävar efter att erhålla högre 

belöning, vilket de kan uppnå genom att bli rekommenderade. Punjaisri & Wilson (2007, s.4) 

menar att belöningen bidrar till ökat engagemang för att uppnå visionen. Därmed tolkar vi att 

ledarnas användande av bonussystem har en motiverande effekt på de anställda att efterleva 

och realisera visionen. 

 

4.2 Internt varumärkesbyggande av Fastighetsbyråns kärnvärden 

Fastighetsbyråns kärnvärden är affärsmässighet, lyhördhet, öppenhet och nytänkande. Målet 

med kärnvärdena är, enligt Fastighetsbyråns huvudkontor, att värdena ska genomsyra all 

personals agerande och beslut inom hela verksamheten4. Flertalet respondenter beskriver 

under intervjuerna att de anser det vara av stor betydelse för kedjans framgång att samtliga 

franchisetagarverksamheter arbetar efter de kärnvärden Fastighetsbyråns huvudkontor tagit 

fram. De förklarar vidare att de anser det avgörande att det finns en homogen kommunikation 

av kärnvärdena i hela organisationen, för att de ska få genomslag och bidra till ett effektivt 

varumärkesbyggande. Detta resonemang överensstämmer med Urde (2003, s. 1034) som 

menar att kärnvärdenas effekt kan skadas om de inte sprids och kommuniceras på ett enhetligt 

sätt i hela verksamheten. För att kärnvärdena ska kunna efterlevas i organisationen krävs att 

samtliga anställda är medvetna om dem (de Chernatony, Cottam & Segal-Horn 2006, s. 820; 

Mahnert & Torres 2007, s. 57). Ett antal av respondenterna motsa dock sig själva i 

intervjuerna då vissa av ledarna inom franchisetagarverksamheterna aktivt valt att inte sprida, 

de av franchisegivaren framtagna, kärnvärdena till sina medarbetare. Orsaken till detta 

beskriver en av intervjupersonerna i följande citat.  

 
 Nej jag tycker kärnvärden är flummigt, i min värld är de det. Vision kan jag gilla. Jag kan gilla 
företagskultur som fan! Det är allt för mig. Men kärnvärden är för mig, nej. Det är sånt man 
sätter på väggen liksom.(…) Fyra fina ord som står på en tavla, det är ju ett problem. Jag ser inte 
riktigt att de ger tillräckligt för att sprida. Jag tycker att de är fjoskigt och jag tror inte riktigt på 

                                                
4 Fastighetsbyråns huvudkontor, telefonintervju 2017-04-11. 
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dem. Därför blir det inte gjort, den stora utmaningen är att jag inte tror på det. Tycker inte det är 
viktigt (Intervjuperson 6, 2017-04-19). 

Återkommande i intervjuerna och som ovanstående citat skildrar använder en del av 

respondenterna uttryck som ”fina ord” och ”flummigt” för att beskriva kärnvärdena. Att 

kärnvärden beskrivs på detta sätt återfinns även i den tidigare forskningen där Bjørge 

& Whittaker (2015, s. 348ff) menar att kärnvärden kan upplevas för abstrakta och således 

svåra att koppla till den faktiska verksamheten, vilket kan skapa motstånd mot dem. Vidare 

menar samma intervjupersoner att de inte tror på de framtagna kärnvärdena och inte ser att de 

är tillräckligt viktiga för att vara relevanta att sprida bland sina medarbetare. Som en kontrast 

till denna uppfattning finns intervjupersoner som är positivt inställda till de gemensamma 

kärnvärdena, och som bedriver ett aktivt arbete med att sprida dem till sina anställda. Följande 

citat är talande för denna grupps åsikt. 
 

Det är ju vettiga saker som man själv står för som plockas fram. Så man känner sig inte tvingad 
till att försöka jobba efter någonting som man inte själv tror på. Utan dessa kärnvärdena är 
verkligen något man själv står för och det är väll det som gör det så enkelt att jobba med 
(Intervjuperson 4, 2017-04-18). 

 

En tydlig polarisering framträder i empirin gällande hur ledarna inom 

franchisetagarorganisationerna arbetar med att sprida Fastighetsbyråns kärnvärden. De som 

ser kärnvärdena negativt har gjort ett val att inte kommunicera dem vidare till medarbetarna, 

medan de som ser dem positivt delger dem frekvent till sin personal. 

 

4.2.1 Spridning av kärnvärdena genom workshops 

Samtliga av de ledare som är positivt inställda till kedjans kärnvärden kommunicerar värdena 

till de anställda genom årliga workshops. Workshops är en strategi som ingår i det teorin 

benämner som utbildning och anses vara en av de aktiviteter som bör genomföras i samband 

med internt varumärkesbyggande (Falonius 2010, s. 157f). Intervjurespondenterna förklarar 

att de genomfört workshops under våren, där de tillsammans med medarbetarna diskuterat hur 

de kan omvandla kärnvärdena till konkreta handlingar i sin dagliga verksamhet. Följande citat 

är talande för hur den grupp av intervjurespondenter som var positivt inställda till 

kärnvärdena beskrev fördelarna med denna typ av workshops. 

Jag tycker det tråkigaste är att sitta på konferens och prata bara kärnvärden, utan man ska ju 
helst ha nåt man kan relatera till. Alltså inte bara prata kring några ord. Man ska ju helst liksom 
härleda de här orden till det dagliga arbetet för att verkligen kunna förstå dem och använda dem 
på ett bra sätt. Därför tycker jag workshopen var bra att ha (Intervjuperson 9, 2017-04-21). 
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Detta uttalande stämmer överens med Punjaisiri och Wilsons (2007, s. 67) resonemang där de 

menar att aktiviteter bör genomföras inom organisationen där kärnvärdena översätts till vad 

de betyder i den dagliga verksamheten. Även Falonius (2010, s.158) belyser att ett av de mest 

effektiva sätten för att förankra kärnvärdena bland medarbetarna är genom workshops av detta 

slag. Genom att medarbetarna får en förståelse för vad kärnvärdena innebär möjliggörs att de 

kan efterleva värdena på ett adekvat sätt och att ett värdekongruent beteende kan skapas inom 

organisationen (de Chernatony, Cottam & Segal-Horn 2006, s. 822). Ett flertal av 

respondenterna beskriver att en homogen uppfattning av kärnvärdena skapas bland 

medarbetarna genom de diskussioner som förs under workshopen.  

 

Alla de här orden betyder ju olika för olika människor. Affärsmässig för mig är ju en sak, 
affärsmässig för någon annan kanske är något helt annat, så det är ju åter igen att samla genom 
diskussion, förståelse för samma ord. För att ett ord kan uppfattas så olika.(…)När det gäller 
anställda så få man ju egentligen ta allmänna diskussioner där också så att man likställer 
förståelsen för ordets betydelse, och de gör man på workshopen (Intervjuperson 10, 2017-04-
27). 

 

De Chernatony, Cottam & Segal-Horn (2006, s. 821f) beskriver att en av fallgroparna i det 

interna varumärkesbyggandet är att varumärkets värden feltolkas av de anställda vilket kan 

bidra till att inkonsekventa och opassande beteenden uppstår inom organisationen. Olika 

sociala grupper kan uppfatta ord och budskap på skilda sätt vilket bidrar till att flera 

betydelser av det varumärket innebär skapas inom företaget (Kay 2006, s. 747). Workshopen 

är således ett sätt ledarna inom franchisetagarverksamheterna hanterar det Kay (2006, s. 747) 

benämner som polysemi, det vill säga att skilda uppfattningar kring företagets Corporate 

brands komponenter existerar. Genom tvåvägskommunikationen och diskussionen under 

workshopen likriktas medarbetarnas förståelse för kärnvärdena, vilket både teorin (Punjaisri, 

Evanschitzky & Wilson 2009, s. 211, s. 217) och empirin belyser likriktar medarbetarnas 

beteenden. Medarbetarna ges genom den tvåvägskommunikation som sker under workshopen 

ett deltagande vilket gynnar att medarbetarna tar till sig det ledarna ämnar sprida och ett större 

engagemang skapas (Harrys & de Chernatony 2001, s.453). Workshopen tolkar vi därför som 

ett tämligen effektivt sätt att sprida och skapa en gemensam syn kring franchisekedjans 

kärnvärden.  
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4.2.2 Efterleva kärnvärdena genom relaterande och att leva dem 

Vi kan urskilja att de ledare som är positivt inställda till kärnvärdena använder en strategi där 

de försökte väva in värdena i sin dagliga kommunikation med de anställda, för att få dem att 

efterleva kärnvärdena. Respondenterna menar att de relaterar ageranden i förhållande till 

värdena så att de anställda undermedvetet blir präglade av dem, vilket följande citat är talande 

för. 

Till exempel man diskuterar någonting så kan man alltid såhär och såhär är det, så bör vi göra 
och då bör vi göra såhär. Matcha handlingar gentemot våra kärnvärden. Man ska egentligen ha 
det som en mall som man checkar av allting som görs mot kärnvärdena, tycker jag i alla fall. 
Överensstämmer den här saken med det vi ska göra. Man ska se till att allt man ska göra har 
utgångspunkt och slutpunkt i kärnvärdena (Intervjuperson 5, 2017-04-18). 
 

Att intervjurespondenterna beskriver sig använda kärnvärdena som en mall utifrån vilken de 

bedömer ageranden överensstämmer med Kapferers (1997, s. 251ff) resonemang där han 

menar att kärnvärdena bör verka som en handbok och guida de anställdas uppförande. Målet 

med denna strategi förklarar flertalet intervjuade är att få de anställda att efterleva 

kärnvärdena i sina dagliga beteenden. Genom att väva in kärnvärdena i de kommunikation de 

anställdas dagligen mottar kan ledarna enligt teorin försäkra sig om att de anställda agerar på 

ett varumärkeskongruent sätt (Mitchell 2002, s. 101).  

 

I intervjuerna framkom att det inte endast är den verbala kommunikationen som är avgörande 

för att få medarbetarna att efterleva kärnvärdena. Flertalet ledare poängterar även vikten av att 

själva leva efter värdena för att på så sätt få medarbetarna att göra det samma, vilket följande 

citat är talande för.  

 
Du ska själv påvisa det genom att du själv ska vara det. Leda genom alltså, ska vi vara 
affärsmässiga så ska jag va det, ska man vara lyhörd så måste jag påvisa det själv jag kan inte 
bara säga det, jag måste göra det också.(…)Det är ju egentligen att du själv påvisar det,  ja det är 
nog att jag visa vägen själv (Intervjuperson 10, 2017-04-27). 

 
De måste ju tro på det jag säger och gör, jag kan ju inte säga att de anställda ska göra något och 
sen inte gör det själv (Intervjuperson 2, 2017-04-10). 

 

Ovanstående resonemang överensstämmer med Harris & de Chernatony (2001, s. 443ff) teori 

om att ledarna ska inspirera medarbetarna och hjälpa dem förstå deras roll genom att agera 
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som förebilder. Genom att fungera som vägvisare för de anställda gör respondenterna det som 

Falonius (2010, 157ff) samt Raj & Jyothi (2011 s. 10) benämner som ledningsstöd. Den 

tidigare forskningen lyfter fram att ledningsstöd är en av de aktiviteter som bör ingå i det 

interna varumärkesbyggandet för att skapa ett välbefäst Corporate brand (Falonius 2010, s. 

157ff; Raj & Jyothi 2011 s.10). Att ledaren agerar som förebild beskrivs i teorin som ett 

effektivt sätt att kommunicera värdena till de anställda då de genom ledarens agerande blir 

kontinuerligt påminda om kärnvärdena. Ledarna ska i allt de gör agera i enighet med det 

verksamhetens Corporate brand implicerar och helhjärtat stötta varumärkesmålen (de 

Chernatony, Cottam & Segal-Horn 2006, s. 824). Då medarbetarna tenderar att göra som 

ledarna gör blir det centralt att ledarna är konsekventa i sina handlingar och säkerställer att 

deras ageranden avspeglar de uppsatta kärnvärdena (Falonius 2010, s. 143, s. 154). Detta 

belyser en av respondenterna genom att dra en liknelse till familjelivet. 
 

Det är lite som med mina barn till exempel. De gör ju inte som jag säger utan de gör ju som jag 
gör. Så är det med företag också (Intervjuperson 10, 2017-04-27). 

 

Om ledarna inte efterlever det varumärket inbegriper minskar snabbt intresset bland 

medarbetarna att arbeta utifrån de framtagna kärnvärdena. Om ledarna inom organisationen 

istället visar ett stort personligt engagemang i att efterleva kärnvärdena, kan de visa vägen för 

medarbetarna (Falonius 2010, s. 143, s. 154). Detta belyser vikten av att ledarna inte endast 

bör tänka på vad som verbalt kommuniceras och vilka aktiviteter, så som workshops, som 

genomförs utan även tänker på vilka signaler de sänder ut till de anställda genom sina 

ageranden. Ledarna inom franchisetagarverksamheterna har alltså en synnerligen viktig roll i 

att inspirera medarbetarna till att efterleva kärnvärdena. Att man som ledare agerar i linje med 

franchisekedjans kärnvärden och föregår med gott exempel tycks vara centralt i det interna 

varumärkesbyggandet för att föra värdena vidare till personalen och nå en ökad 

samstämmighet inom organisationen. 

 

4.3 Internt varumärkesbyggande av Fastighetsbyråns företagskultur 
Fastighetsbyråns företagskultur beskrivs av huvudkontoret som schyst och affärsmässig samt 

karaktäriserad av humor och glädje. Denna övergripande kultur avser franchisegivaren ska 

prägla samtliga franchisetagarverksamheter5. Det empiriska materialet visar dock att ett antal 

                                                
5 Fastighetsbyråns huvudkontor, telefonintervju, 2017-04-11. 
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respondenter anser att en företagskultur inte kan spridas i en organisation på detta sätt. 

Följande citat är talande för dessa respondenters ståndpunkt.  
 

Företagskulturen tycker jag inte man kan uppfinna, utan den har fått växa fram.(…)Låta 
organisationen i sig föda ut någonting på något sätt.(…)Det är verkligen personerna som utgör 
företagskulturen och inget jag kan stå och tala om för dem hur den ska vara (Intervjuperson 10, 
2017-04-19). 

 

Citatet porträtterar att intervjupersonen anser att företagskulturen uppstår medarbetarna 

emellan när de interagerar med varandra. Detta perspektiv på företagskulturens uppkomst och 

upprätthållande liknas vid Hofstedes (1980, s. 45) resonemang där han beskriver kultur som 

ett kollektivt fenomen som endast skapas mellan inblandande parter när de arbetar 

tillsammans. Vidare menar respondenten att ledaren inte kan styra organisationens kultur och 

att de därmed frångått kommunikation av Fastighetsbyråns företagskultur. Även i teorin 

beskrivs ledaren ha begränsad möjlighet att styra organisationskulturen (Daher 2016, s. 2ff; 

Ogbonna och Harris 2000, s. 783). Andra intervjurespondenter hävdar det motsatta, vilket 

nedanstående citat visar. 
 

Den övergripande företagskulturen sätts egentligen ifrån huvudkontoret.(…)Så att det är klart att 
jag jobbar väldigt mycket här på kontoret med att styra kulturen. Givetvis göra som den stora 
massan och göra vad vi blir tillsagda, men att i stort sätt försöka ligga i framkant på att skapa en 
bra kultur (Intervjuperson 4, 2017-04-18). 

 

Några respondenter anser att Fastighetsbyråns företagskultur sätts av huvudkontoret samt att 

de som ledare kan styra den kultur som utvecklas inom franchisetagarverksamheten. Detta 

resonemang överensstämmer med teorin som beskriver ledarskap och företagskultur som två 

sidor av samma mynt, där det är ledaren i organisationen som kan kontrollera den kultur som 

skapas (Schein 2010, s. 3). Det finns således en skillnad mellan de intervjuade ledarnas 

uppfattning gällande företagskulturens uppkomst, upprätthållande och styrning. 

Motsättningen gällande synen på företagskulturen återfinns således både i teorin (Freiling & 

Fichtner 2010, s. 167) och empirin.  

 

I empirin blir det tydligt att de ledare som anser att företagskultur är opåverkbar av ledaren 

har frångått arbetet med att utveckla verksamhetens kultur. De som anser kulturen påverkbar 

av ledaren arbetar däremot med att försöka utveckla företagskulturen inom 

franchisetagarverksamheten. Vi tolkar således att det är intervjurespondenternas inställning 
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till hur Fastighetsbyråns gemensamma företagskultur skapas och upprätthålls som avgör 

huruvida de arbetar med att utveckla företagskulturen eller inte.  

 

4.3.1 Utveckling av företagskulturen genom rekrytering och teambuilding  

Av de intervjurespondenter som aktivt arbetar med att utveckla företagskulturen fokuserar 

majoriteten av dem på att styra kulturen genom en värderingsgrundad rekryteringsprocess. 

Denna aktivitet överensstämmer med teorin där rekryteringspraktiker anses vara en av de 

aktiviteter företag bör genomföra vid internt varumärkesbyggande (Falonius 2010, 157ff; Raj 

& Jyothi 2011, s.10). Shiva & Suar (2012, s. 689) beskriver att byggandet av företagets kultur 

tar sin början vid rekrytering, då ledaren filtrerar bort de kandidater som inte har 

överensstämmande värderingar med organisationen. Att rekrytera människor vars värderingar, 

normer och tankemönster överensstämmer med den företagskultur som ämnar skapas och 

upprätthållas beskrevs som viktigt av flertalet respondenter. Detta för att säkerställa att en 

person stämmer in i företagskulturen och att fortsatt samstämmighet existerar bland 

personalen. Denna strategi överensstämmer med Gotsi & Wilsons (2001, s. 102) teori att en 

av de viktigaste aspekterna vid rekrytering är att finna individer som är motiverade och 

engagerade att identifiera sig med företagets Corporate brand. Två intervjurespondenter 

beskriver rekryteringspraktiken på följande sätt. 

 

Hos oss kommer företagskulturen ifrån vad som sitter i själen nånstans. Jag tror det är svårt att 
styra, det går, men de mycket enklare om man redan vet att det här DNA:t har folk redan. Man 
är redan ambitiös, man gillar att vara kunnig. Man står på egna ben, man gillar vara oberoende. 
Så jag rekryterar folk som har de normer och värderingar som överensstämmer med min 
personal och den kultur som ska skapas (Intervjuperson 6, 2017-04-19). 

 

Vi vill inte ha den som säljer bäst inne på Bjurfors, den personen kanske inte hade varit perfekt 
att ha här på Fastighetsbyrån och tvärtom. Så mina anställda har en viss personlighetsprofil. Det 
är viktigt att rekrytera rätt medlemmar. De som till exempel inte vill bygga en 
affärsmässighetskultur passar inte in i vår organisation (Intervjuperson 1, 2017-04-10). 

 

Bland våra respondenter upplevde vi en övergripande tro på att rekrytering av kandidater som 

matchar organisationen var både viktig och möjlig att genomföra för att styra 
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organisationskulturen. Årblom (2012, s. 95f) skriver även i sin bok om Fastighetsbyrån att 

företaget ämnar stärka kulturen inom verksamheten genom att attrahera och rekrytera rätt 

sorts människor. Då en matchning sker mellan en individs personliga värderingar och 

organisationens värderingar skapas trygghet, trovärdighet och stabilitet som kommer att 

genomsyra hela organisationen (Schein 2010, s. 236f). En av intervjupersonerna uttryckte 

dock en oro gällande rekryteringen av medarbetare med liknande värderingar och 

tankemönster och betonade snarare vikten av en mångfald, vilket skildras i nedanstående citat. 
 

Jag tror de kan bli lite dött gällande kreativiteten om alla man anställer är likadana. Det är rätt 
gött att ha lite olika, ny input och synsätt i gruppen. Däremot att man inte är helt radikal, de är 
inte de jag menar. Men att man är kille, tjej, yngre, äldre, har barn, har inte barn. Hade man varit 
lite krass så är ju en kille som är 30 år och singel idealisk som mäklare, han kan ju jobba dygnet 
runt. Men jag tror inte de hade blivit kul att gå till jobbet med tolv sådana. Nej jag tror faktiskt 
på mixen i de långa loppet som gör det bra (Intervjuperson 8, 2017-04-21). 
 

Mitchell (2002, s. 99ff) påpekar att det finns en risk förknippad med att aktivt söka likartade 

individer eftersom det kan skapa ett allt för analogt tänkande som hämmar kreativiteten inom 

verksamheten. Majoriteten av intervjurespondenterna var däremot övertygade om 

rekryteringspraktikens positiva effekt för att upprätthålla företagskulturen. Vi konstaterar att 

ledarna försöker påverka den kultur som utvecklas och upprätthålls inom organisationen 

genom att rekrytera medarbetare med vissa värderingar som är överensstämmande med den 

kultur ledarna ämnar skapa. Rekrytering är genomgående en viktig del i att utveckla 

företagskulturen inom franchisetagarorganisationerna inom Fastighetsbyrån, hos alla de 

respondenter som ansåg att de som ledare kan påverka kulturen.  

 

Den andra strategin som flertalet av ledarna, som aktivt bedriver internt varumärkesbyggande 

kring verksamhetens företagskultur, anammar för att utveckla kulturen är teambuilding. 

Ledarna styr upp aktiviteter i form av resor, after-works med mera för att skapa en bättre 

gemenskap bland medarbetarna, vilket följande citat porträtterar.  

 
Nej men jag försöker utveckla och upprätthålla företagskulturen mycket genom att bygga 
teamet. Vi åkte till Mallorca, förra september, allihopa, vi med. Vi åker på after-works en hel 
del, vi är och spelar golf en gång på sommaren, sån här korthålsgolf och så käkar vi pizza och 
dricker öl efteråt.(…). Det handlar mycket om att bygga gruppen, bygga en bra gruppkänsla 
(Intervjuperson 8, 2017-04-21). 
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Då hela personalstyrkan umgås och lär känna varandra utöver arbetsrelaterade sammanhang 

beskrivs gruppens sammanhållning stärkas. Aktiviteter av detta slag bidrar till förbättrad 

kommunikation mellan de anställda, vilket främjar och stärker deras relation (Vastano 1980, 

s. 486). Enligt Alvesson (2015, s. 120ff) kan ledaren påverka organisationskulturen positivt 

genom att arbeta för att förbättra andan på arbetsplatsen. Sociala aktiviteter av detta slag kan 

liknas vid det Raj & Jyothi (2011, s. 10) benämner som informell socialisering. Denna form 

av socialisering beskriver de Chernatony, Cottam & Segal-Horn (2006, s. 829) är ett effektivt 

sätt att förmedla varumärkesplattformen och utveckla verksamhetens företagskultur. Detta då 

det ofta sker genom informell dialog, vilket verkar motiverande för de anställda. De 

intervjuade ledarna förklarar vidare att de anser att de gemensamma aktiviteterna bidrar till att 

reproducera och upprätthålla delade tankemönster, normer och värderingar inom 

organisationen.  
 

Vi utvecklar företagskulturen genom teambuilding som olika gemensamma resor, aktiviteter, 
fester allt sånt här som egentligen gör att man som grupp fungerar bättre tillsammans och därför 
kan jobba bättre tillsammans. Men även att man inpräntar och upprätthåller de här 
tankemönstren och värderingarna vi vill ha genom att umgås (Intervjuperson 5, 2017-04-18). 

 

Detta resonemang återfinns i teorin där Vastano (1980, s. 486) menar att när personal har en 

nära och god kontakt med varandra ökar möjligheten att deras känslor och uppfattningar blir 

gemensamma. Dessa aktiviteter menar vi således kan förstås som ett sätt att försöka skapa en 

bättre anda och samanhållning mellan personalen inom franchisetagarverksamheterna. Men 

de sociala aktiviteterna kan även ses som en strategi för att genom en informell 

socialiseringsprocess reproducera och befästa gemensamma värderingar och tankemönster, 

som därigenom stärker företagskulturen.  

 

4.4 Ett aktivt val och ett försvagat varumärke  
 

Vi har väldigt mycket möten själva på ledningsnivå. 6,7,8 gånger om året eller nåt sånt där 
träffas vi med andra kontorschefer på andra ställen. Då pratar vi väldigt mycket om Corporate 
brand. Då har vi regionchefen och ibland huvudkontoret med och så sprider dem information till 
oss och vi ska sprida den informationen neråt. Så det är är den största vägen till information 
(Intervjuperson 5, 2017-04-18). 

 
Det kommuniceras ut från huvudkontoret till oss och som sen då ska vi skicka det vidare till de 
anställda (Intervjuperson 4, 2017-04-18). 
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Genom citaten skildras den trestegskommunikation flertalet respondenter beskriver finns 

inom franchisekedjan. Tanken är att ledarna inom franchisetagarverksamheterna ska fungera 

som en kanal mellan de anställda och huvudkontoret. Informationen som tas upp på 

ledningsmötena ska föras vidare till medarbetarna på kontoren. Denna typ av 

informationsflöde stämmer väl överens med teorin, där kommunikation i 

franchiseorganisationer beskrivits strömma från franchisegivaren till ledarna inom 

franchisetagarverksamheterna, som sedan har till uppgift att sprida informationen vidare ut i 

sin verksamhet (Paswan & Wittmann 2009, s. 176). Ledarna inom 

franchisetagarverksamheterna har genom detta kommunikationsflöde en viktig roll som 

förmedlare av information. För att ett homogent Corporate brand ska kunna skapas inom 

organisationen krävs att samtliga organisationsmedlemmar får ta del av all information kring 

verksamhetens varumärke (Aurand, Gorchels & Bishop 2005, s. 167; Mahnert & Torres 2007, 

s. 57).  

 

Flertalet ledare inom franchisetagarverksamheterna beskriver dock att de själva väljer hur de 

gör med informationen. Som följande citaten skildrar och som tidigare i analysen visat, gör 

ledarna ett aktivt val baserat på sina personliga inställningar och åsikter om vilken av den 

information de mottar från franchisegivaren som de kommunicerar vidare till de anställda. 
 

Men ofta går kanske informationen från huvudkontoret till oss på möten, så tar vi ut det på 
kontoret, om vi håller med (Intervjuperson 5, 2017-04-18). 

 
Når du inte fram till ledarna då får du inte ut de till dem anställda så att säga, för då 
kommunicerar vi ju inte det vidare (Intervjuperson 7, 2017-04-20).  

 

I vilken utsträckning ledarna inom franchisetagarverksamheterna arbetade med att 

kommunicera ut och implementera kedjans vision, kärnvärden och företagskultur kan kopplas 

till ledarnas inställning gentemot dessa. Att ledarna aktivt frångår att kommunicera 

information vidare kan förstås utifrån Davies, Lassar, Manolis, Prince & Winsors (2011, s. 

332) teori där de beskriver att en utmaning med franchise är att ledarna inom 

franchisetagarverksamheterna ofta har en strävan att känna självständighet och ser sig som 

egna inom affärssamarbetet. Detta kan bidra till att de väljer att frångå franchisegivarens 

riktlinjer om de har en annan inställning till det som tagit fram, även om de enligt avtalet 

mellan parterna är skyldiga till att följa de policys som satts upp (Combs, Michael & 

Castrogiovanni 2004, s. 911; Dant, Grünhagen, & Windsperger, 2011, s. 253).  
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De ledare som inte arbetar med att sprida och implementera delar av, eller hela, 

organisationens Corporate brand i sin verksamhet missbrukar således det gemensamma 

varumärket genom att inte leva upp till den varumärkesplattform franchisegivaren utvecklat 

(jmf. Combs, Michael & Castrogiovanni 2004, s. 911; Dant, Grünhagen, & Windsperger, 

2011, s. 253). Att ledarna i varierad utsträckning väljer att realisera verksamhetens Corporate 

brand i sina verksamheter tyder på att det finns en spridning i deras lojalitet gentemot det 

gemensamma varumärket, vilket även följande citat styrker. 
 

Ja det är väl lika bra att vara ärlig där. Jag arbetar inte speciellt aktivt med det. Så jag jobbar 
egentligen inte med internt varumärkesbyggande alls (Intervjuperson 7, 2017-04-20). 

 
Sen är det ju alltid så att varje kontor gör sitt eget, verkar på olika marknader så det får man ju 
styra lite grann, men absolut till 50 procent så kör man det som sägs (Intervjuperson 9, 2017-04-
21). 

 
Nej jag jobbar strikt efter dessa riktlinjer. Det är viktigt för oss, så att man får en samsyn i 
kedjan på varumärket, så att inte alla spretar och nån gör som den själv vill (Intervjuperson 8, 
2017-04-21).  

 

Citaten ovan belyser den spridning som finns i ledarnas lojalitet gentemot den gemensamma 

varumärkesplattformen. Det ömsesidiga beroendet som finns mellan franchisegivaren och 

tagarverksamheterna kräver att det finns ett förtroende där var part arbetar inte endast för att 

uppnå sina egna strategiska mål, utan även verkar för att åstadkomma det som är bäst för 

verksamheten i stort. Att somliga av ledarna väljer att frångå att kommunicera vidare 

verksamhetens Corporate brand tolkar vi visar på ett fokus bland vissa av ledarna på den 

enskilda verksamhetens och inte på att skapa ett starkt varumärke för hela kedjan. Detta 

resonemang styrks av teorin där Jambulingam & Nevin (1999, s. 366) uttrycker att 

franchisegivaren främst ser till hela kedjan och dess standardisering, medan ledare inom 

tagarverksamheterna främst ser till sin egen enhet och ofta utvecklar en känsla av oberoende. 

 

Ett flertal intervjurespondenter beskriver, som följande citat visar, att de anser det viktigt att 

det finns ett enhetligt agerande från samtliga kedjans anställda gentemot kunderna, då 

medarbetarna är varumärkets främsta representanter. 
 

Medarbetarna är ju dem största missionärerna för varumärket. Folk ska veta vilket bemötande de 
får när de kommer in på ett Fastighetsbyråns kontor oavsett om det är Ängelholm, Hässleholm, 
Göteborg eller vad det nu är så. Att ha en gemensam varumärkesplattform är väldigt väldigt 
positivt (Intervjuperson 3, 2017-04-12). 
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Även i teori (Badrinarayanan, Suh & Kim 2016, s. 3943f) beskrivs anställda som de främsta 

företrädarna för varumärket gentemot de externa intressenterna. Verksamhetens Corporate 

brand har en direkt inverkan på personalens agerande och beteende (Harris & de Chernatony 

2001, s. 443; Kunde 2000, s. 110ff). Att det finns en så stor diskrepans i hur de intervjuade 

ledarna arbetar med det interna varumärkesbyggandet av kedjans vision, kärnvärden och 

företagskultur tyder på en avsaknad av överenstämmelse gällande de budskap medarbetarna 

inom franchisetagarverksamheterna mottar. Detta förhindrar, enligt Mahnert & Torres (2007, 

s. 60), skapandet av ett varumärkeskongruent beteende och homogent Corporate brand. 

Medarbetarna kommer inte leva ut varumärkets löften i sina ageranden om det inte är 

medvetna om vad verksamhetens Corporate brand innebär. För att ett homogent Corporate 

brand som reflekteras i personalens ageranden ska skapas krävs att det finns en enhetlig 

kommunikation gällande varumärket till verksamhetens interna intressenter (Aurand, 

Gorchels & Bishop 2005, s. 167; Mahnert & Torres 2007, s. 60; Matanda & Nbubisi 2013, s. 

1036).  

 

Den avsaknad av kommunikation kring varumärket som finns inom vissa av 

franchisetagarverksamheterna tolkar vi kan leda till inkonsekventa beteenden inom 

organisationen, som inte skulle godkännas som representativa för företaget av 

franchisegivaren. Ett beteende som inte överensstämmer med det verksamhetens Corporate 

brand innebär kan leda till att varumärkets löften inte realiseras gentemot kund, och att 

verksamhetens Corporate brand försvagas. 

 

4.5 Självständiga partners med ömsesidigt beroende 
Ett flertal av intervjupersonerna anser att det finns en utmaning med att få ledarna inom 

franchisetagarverksamheterna att arbeta med det interna varumärkesbyggandet på ett enhetligt 

sätt. De intervjuade framhåller att det tycker det finns en svårighet i att franchisegivaren har 

dålig insyn i franchisetagarverksamheternas dagliga verksamhet, då detta kan bidra till att 

vissa ledare frångår att följa de gemensamma riktlinjerna. 
 

Vi säger att det finns ett läge där man gör 100% enligt konceptet, sen finns det ju dem som går 
ifrån för att man kör sitt eget race.(...) Utmaningen är att hålla alla inom ramen om man säger så. 
Huvudkontoret ser ju inte vad var och en gör lokalt liksom (Intervjuperson 1, 2017-04-10). 

 

Detta resonemang återfinns i teorin där Hill (2005, s. 492ff) menar att franchisegivaren har 

begränsad insyn i franchistagarverksamhetens dagliga verksamhet, vilket gör att det inte blir 
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överblickbart för givaren hur ledaren driver arbetet kring varumärket. Majoriteten av 

respondenterna menar samtidigt att det är viktigt att det finns en överenstämmelse kring hur 

ledarna inom franchistagarverksamheterna bedriver det interna varumärkesbyggandet. De 

framför vidare, vilket följande citat porträtterar, att de ser en problematik med att andra ledare 

avviker från att kommunicera ut och följa verksamhetens framtagna Corporate brand. 
 

Varumärket blir mycket starkare om man håller samma linje rätt igenom. Och är man, släpar 
någon efter någon stans så får man sprickor i organisationen och då kan vad som helst hända 
egentligen men det blir illa.(...) Och gör man inte som franchisekonceptet säger då kommer de 
inte bli bra. Det är viktigt (Intervjuperson 10, 2017-04-27). 
 

Ovanstående resonemang överensstämmer med teorin där Michael (2003, s. 268) menar att 

franchisekedjans verksamhet i grunden ska vila på ett och samma varumärke. Det som gör 

kedjan stark är en enhetlighet i verksamhetens Corporate brand, där samtliga 

franchisetagarverksamheter ska byggas upp i det gemensamma varumärkets anda så att en röd 

tråd löper genom hela organisationen (Kay 2006, s. 751f). Franchisetagarna ska reproducera 

kedjans Corporate brand och bygga upp sin verksamhet enligt det varumärket implicerar 

(Lindblom & Tikkanen 2010, s. 179f; Michael 2003, s. 268). Att vissa av intervjupersonerna 

beskriver att de aktivt valt att inte bedriva internt varumärkesbyggande av delar av, eller hela, 

verksamhetens Corporate brand skapar enligt vår mening en problematik såväl för 

franchisegivaren som för de övriga tagarverksamheterna. I forskningen belyses ofta att en 

svårighet med franchise är att franchisegivaren och tagaren är ömsesidigt beroende av 

varandra i det interna varumärkesbyggandet (Badrinarayanan, Suh & Kim 2016, s. 3943; 

Kaufmann och Dant 1999, s. 13; Pitt, Napoli & Van Der Merwe 2003, s. 414).  

 

I empirin skildras även en problematik franchisetagarverksamheterna emellan. 

Organisationens gemensamma Corporate band påverkas av samtliga ledare inom 

franchistagarverksamheternas ageranden och kommer att bli starkt först då alla inom 

organisationen efterleva varumärket på ett enhetligt sätt (Kaufmann och Dant 1999, s. 5ff; 

Michael 2003, s. 268). Eftersom varje franchiseenhet är beroende av de övriga för att skapa 

ett enhetligt Corporate brand (Lashely & Morrison 2000, s. 29) kan ett beteende där någon går 

utanför varumärkets ramar skada samtliga parter i nätverket. Franchisetagarverksamheterna 

gynnas av att ett homogent varumärke upprätthålls (Frazer, Merrilees & Wright 2007, s. 

1040) men ledarna prioriterar, enligt vår mening, detta i olika grad. Vi kan konstatera att det i 

flera fall föreligger en målinkongruens vad det gäller ledarnas prioriteringar. Att en grupp av 
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ledare avviker från att bedriva internt varumärkesbyggandet av somliga, eller alla 

verksamhetens Corporate brands komponenter kan leda till att varumärket försvaga för hela 

kedjan. Detta påverkar även de ledare som bedriver ett aktivt internt varumärkesbyggande 

negativt. Att ledarna har möjlighet att göra ett aktivt val gällande vilka av franchisegivarens 

budskap de kommunicerar samt vilka riktlinjer de följer ser vi som en problematik i det 

interna varumärkesbyggandet. 
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5. Slutsats 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel besvaras studiens frågeställning. Vi presenterar uppsatsens slutsatser kring 

hur ledare inom franchisetagarverksamheter arbetar med internt varumärkesbyggande av 

kedjans Corporate brand, utifrån ett ledningsperspektiv.  

___________________________________________________________________________ 

Analysen ovan visar på en tydlig spridning gällande i vilken omfattning ledarna inom 

franchisetagarverksamheterna arbetar med internt varumärkesbyggande av kedjans Corporate 

brand. Somliga av ledarna beskriver att de bedriver ett aktivt arbete med att sprida och 

implementera hela verksamhetens Corporate brand, genom att utföra flera av de aktiviteter 

som i teorin belyses som viktiga för ett effektivt varumärkesbyggande. I analysen framkom att 

franchisetagarverksamheternas ledare främst sprider verksamhetens vision genom en 

envägskommunikation vid möten. De arbetar även med att översätta visionen i ekonomiska 

termer för att göra visionen mer greppbar och lättare att följa upp. De ledare som bedriver ett 

aktivt arbete kring kedjans gemensamma kärnvärden använder sig främst av tre strategier för 

att kommunicera värdena till de anställda. Ledarna försöker genom workshops skapa 

acceptans för och engagemang kring kärnvärdena genom att inkludera medarbetarna i 

diskussion kring värdenas betydelse för den enskilda verksamheten. Genom att inkludera 

värdena i den dagliga kommunikationen till medarbetarna ämnar ledarna få de anställda att 

agera i enighet med kärnvärdena. De försöker vidare inspirera medarbetarna att efterleva 

kärnvärdena genom att själva “leva dem”. 

 

Det interna varumärkesbyggandet av företagskulturen kretsar främst kring en värderingsstyrd 

rekrytering samt en strategi att likrikta kulturen genom teambuilding. I analysen blir det 

tydligt att de strategier ledarna främst tillämpar vid det interna varumärkesbyggandet av 

verksamhetens Corporate brand återfinns i och stämmer väl överens med teorin om 

varumärkesbyggande generellt i alla organisationsformer. Det finns inte något som visar på 

att det finns några stora skillnader på vilka aktiviteter som utförs vid det interna 

varumärkesbyggandet i franchiseföretag i förhållande till andra organisationsformer. 

 

I analysen framkom även att vissa ledare valt att helt frångår kommunikation kring delar av, 

eller hela, verksamhetens Corporate brand som följd av deras personliga inställningar 
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gentemot den varumärkesplattform franchisegivaren tagit fram. Ledarna inom 

franchisetagarverksamheterna följer i varierande utsträckning franchisegivarens uppsatta 

riktlinjer och är olika lojala mot kedjans koncept. Detta tyder på att de anställda inom de olika 

franchisetagarverksamheterna mottar olika kommunikation kring verksamhetens varumärke. 

En homogen kommunikation av verksamhetens Corporate brand har i analysen belysts vara 

en förutsättning för att medarbetarna ska kunna agera på ett enhetligt och 

varumärkeskongruent sätt gentemot kunderna. Ledarnas varierade ambition och 

kommunikation kring verksamhetens Corporate brand påverkar troligen förmedlingen av 

Fastighetsbyråns varumärke gentemot kunderna. Detta då de anställda troligen är olika 

införstådda i det uttalade varumärket. Denna variation i det interna varumärkesbyggandet 

riskerar att det gemensamma varumärket urholkas i mötet med de externa intressenterna, 

vilket i förlängningen kan påverka värdet av kedjans varumärke negativt. Ledarnas skilda sätt 

att arbeta med det interna varumärkesbyggandet blir således ett hinder för att skapa ett 

enhetligt och starkt varumärke.  

 

Det är tydligt att ledarna inom franchisetagarverksamheterna har en avgörande roll i 

varumärkesbyggandet då de fungerar som en förmedlare av kommunikation från 

franchisegivaren till sina anställda. Svårigheten som följd av organisationsformen är att få 

ledarna inom franchisetagarverksamheter, som ofta har en stor känsla av självständighet, att 

arbetar efter och sprida den gemensamma varumärkesplattformen. En slutsats från denna 

studie är att det finns speciell problematik i att skapa ett enhetligt Corporate brand i 

franchiseorganisationer. Problematiken grundar sig på att ledarna inom 

franchisetagarverksamheterna i stor mån baserar hur och i vilken grad de bedriver det interna 

varumärkesbyggandet på sina egna personliga inställningar mot det gemensamma varumärket. 

Här ställs ledare inom franchistagarverksamheternas frihet och valmöjligheter i motsats till 

värdeskapandet av ett gemensamt starkt varumärke. Vi har kommit fram till att det finns en 

komplexitet gällande det interna varumärkesbyggandet inom franchiseföretag som teorin 

bortser från. Olika parter inom kedjan kan, som följd av att de olika aktörerna har begränsad 

insyn i varandras verksamhet, bedriva det interna varumärkesarbetet på skilda sätt. Detta 

skapar en problematik både mellan franchisegivaren och franchisetagaren, men även mellan 

tagarverksamheterna då de är ömsesidigt beroende av varandra för att kunna skapa ett starkt 

varumärke. Detta skiljer sig från förhållandena som normalt råder i andra organisationsformer 

och är en utmaning specifikt i franchisesammanhang. 
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6. Diskussion 
___________________________________________________________________________  

I detta kapitel lyfter vi blicken och diskuterar de slutsatser vi dragit i ett bredare perspektiv. 

Avslutningsvis presenteras studiens begränsningar samt förslag på vidare forskning. 

_________________________________________________________________________ 

Utifrån analysen blir det tydligt att det finns en komplexitet gällande det interna 

varumärkesbyggandet inom franchiseföretag. Det är viktigt för franchisekedjors framgång att 

de lyckas skapa ett homogent Corporate brand som genomsyrar hela organisationen. Vår 

studie synliggör att ledare i franchisetagarverksamheter bedriver internt varumärkesarbete i 

olika omfattning. Denna spridning i varumärkesbyggandet blir möjlig som följd av att de 

olika aktörerna inom en franchiseorganisation har begränsad insyn i varandras verksamhet. 

Variationen uppstår då ledare inom franchistagarverksamheter ofta har ett fokus på sin egen 

verksamhet, samt en strävan att känna självständighet. Vår studie bidrar till teoriutvecklingen 

genom att visa på att det finns en komplexitet vid internt varumärkesbyggande i 

franchiseorganisationer. Denna komplexitet ökar svårigheterna för franchisekedjor att bygga 

och upprätthålla ett enhetligt varumärke. En komplexitet som är större än i företag av andra 

organisationsformer. För att förstå det interna varumärkesbyggandet inom 

franchiseverksamheter är det viktigt att beakta den komplexitet som organisationsformen 

medför. 

 

Vi har visat på att det inom franchiseverksamheter finns en tydlig målsättning att skapa ett 

homogent varumärke och samtidigt finns en strävan efter självständighet. Denna motsättning 

kan kopplas till diskussionen som återfinns i forskningen kring styrning och entreprenöriella 

drivkrafter. För att homogenitet ska skapas inom en organisation krävs en viss grad av 

styrning. Styrningen ska samordna aktiviteter för att utveckla ett enhetligt arbetssätt inom en 

verksamhet. Detta ställs mot ledarnas strävan att känna självständighet och vara motiverade 

att driva sina egna verksamheter. Det är av betydelse att franchiseorganisationer strävar efter 

att uppnå balans mellan styrning och franchisetagarverksamhetens grad av självständighet. 

Men självständigheten får inte ske på bekostnad av det gemensamma värdet i ett starkt 

varumärke. Det är franchisegivarens styrning och kontroll som hanterar efterlevnaden av 

konceptet. Vår studie visar att  det är utmanande att uppnå en god balans mellan likformighet 

och självständighet. 
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Komplexiteten och svårigheten att bygga varumärke internt inom franchiseorganisationer 

kunde synliggöras utifrån vårt empiriska underlag. Vår studie är grundad på berättelser och 

erfarenheter från tio ledare inom ett och samma företag. Då studiens resultat är baserat på 

ledarnas beskrivningar av hur de anser sig bedriva det interna varumärkesarbetet finns det en 

risk att ledarna tillhandahållit en tillrättalagd bild av hur de bedriver det interna 

varumärkesarbetet. Vid genomförande av en likartad undersökning skulle det därför vara 

intressant att studera ledarnas interna varumärkesarbete även utifrån ett mottagarperspektiv. 

Det vill säga att studera ledarnas arbete med det interna varumärkesbyggandet utifrån de 

anställdas perspektiv. Detta för att genom jämförelse mellan både medarbetarnas och ledarnas 

syn få en mer komplett bild av hur ledarna bedriver det faktiska arbetet. 

 

Vår studie har presenterat och analyserat de aktiviteter som ledare främst bedriver vid internt 

varumärkesbyggande. Men effekterna hos medarbetarna och styrkan i varumärket, som följd 

av aktiviteterna, har inte belysts i studien. Fortsatt forskning skulle således kunna riktas mot 

vilka faktiska effekter de aktiviteter ledarna genomför vid internt varumärkesbyggandet har 

för att påverka varumärket inom organisationen. Ett tredje förslag till framtida forskning är att 

göra ytterliga undersökningar kring det interna varumärkesbyggandet inom fler 

franchisekedjor. Detta för att kunna se återkommande mönster och därigenom möjliggöra mer 

generella slutsatser gällande internt varumärkesbyggande i franchiseverksamheter.  
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8. Bilagor  
 
8.1 Bilaga 1 
 
Hej! 
  
Vi heter Cassandra Bergqvist och Victoria Persson och läser tredje året på Service 
Management-programmet på Lunds Universitet. Just nu arbetar vi för fullt med vårt 
examensarbete. Arbetet vi skriver handlar om hur ledare inom franchisetagarverksamheten 
Fastighetsbyrån arbetar med internt varumärkesbyggande.  
  
Syftet med denna studie är att vi vill bidra med förståelse för hur ledare inom 
franchisetagarverksamheter praktiskt arbetar med att internt kommunicera och bygga 
företagets Corporate brand, dvs. vision, kärnvärden och företagskultur, till de anställda.   
  
Vi kontaktar därför dig som ledare och franchisetagare inom Fastighetsbyrån i hopp om att få 
göra en intervju på cirka 1 timme. Det skulle vara till stor hjälp och vi skulle vara mycket 
tacksamma om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju med oss så vi kan genomföra vår 
kandidatuppsats.  
  
Vi önskar genomföra intervjun under vecka 15 eller 16 (10-23 april). Vi återkommer till dig 
per telefon under onsdagen denna vecka för att höra hur du ställer dig till att medverka och 
eventuellt boka tid för intervju.  
  
  
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar, 
Cassandra Bergqvist & Victoria Persson 
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8.2 Bilaga 2 
 
Intervjurespondentlista  
 
Fastighetsbyråns huvudkontor, telefonintervju 2017-04-11, kl. 10.00 
 
Intervjuperson 1, 2017-04-10, kl. 09.00 
 
Intervjuperson 2, 2017-04-10, kl. 13.30 
 
Intervjuperson 3, 2017-04-12, kl. 10.30 
 
Intervjuperson 4, 2017-04-18, kl. 11.00 
 
Intervjuperson 5, 2017-04-18, kl. 15.00 
 
Intervjuperson 6, 2017-04-19, kl. 14.00 
 
Intervjuperson 7, 2017-04-20, kl. 10.00  
 
Intervjuperson 8, 2017-04-21, kl. 10.00 
 
Intervjuperson 9, 2017-04-21, kl. 13.30  
 
Intervjuperson 10, 2017-04-27, kl. 14.00 
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8.3 Bilaga 3 
 
Intervjuguide  

 
Formalia 

Vi är två studenter från Service Management vid Lunds universitet som just nu arbetar med 
vår kandidatuppsats. Syftet med studien är att skapa förståelse för hur ledare inom 
franchisetagarverksamheter praktiskt arbetar med internt varumärkesbyggande av företagets 
Corporate brand, det vill säga kärnvärden, vision och företagskultur. 

- Tacka för att vi får göra intervjun 

- Vad det insamlade materialet ska användas till (till ett examensarbete, är en offentlig 
handling). 

- Konfidentialitet (hur materialet kommer förvaras och behandlas). 

-Intervjun tar cirka en timme 

- Samtycke, (frivilligt att delta, kan avbryta när de vill, anonymitet). 

 
Inledningsfas 

- Vad är din titel/position? 

- Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

- Hur länge har du varit verksam inom företaget? 

- Berätta om verksamheten – hur många anställda, hur ansvarsfördelningen i verksamheten 
ser ut. 

 
Huvudfas 

• Vision 

- Hur lyder Fastighetsbyråns vision? 

-Anser du att det finns en homogen vision i hela franchisekedjan? (om nej, har din verksamhet 
en egen vision?) 

- Vilka möjligheter har ni att anpassa er egen vision i förhållande till Fastighetsbyrån 
gemensamma?   

-Hur arbetar du med att sprida visionen till de anställda i verksamheten?   



 58 

- Får du några direktiv från franchisegivaren gällande hur du ska arbeta med att sprida 
företagets vision internt i er verksamhet? (om ja, hur ser dessa direktiv ut och hur fungerar 
det att jobba enligt dessa direktiv?) 

-Hur ofta pratar du om visionen med de anställda inom din verksamhet? 

-Vad anser du är utmaningarna med att i er verksamhet sprida den gemensamma vision 
franchisegivaren tagit fram? 

- Anse du det är viktigt att ha en gemensam vision i hela franchisekedjan? 

-Vad anser du är fördelarna med att ha en gemensam vision för hela franchisekedjan? 

-Vilka utmaningar ser du med att ha en gemensam vision i hela franchise organisationen? 

 

• Kärnvärden 

-Hur lyder era kärnvärden? 

-Anser du att det finns en homogena kärnvärden i hela franchisekedjan? (om nej, har din 
verksamhet egna kärnvärden?) 

- Vilka möjligheter har ni att anpassa era egna kärnvärden i förhållande till Fastighetsbyrån 
gemensamma?   

-Hur arbetar du med att sprida kärnvärdena till de anställda i verksamheten? 

- Får du några direktiv från franchisegivaren för hur du ska arbeta med att sprida företagets 
kärnvärden internt i er verksamhet? (om ja, hur ser dessa direktiv ut och hur fungerar det 
att jobba enigt dessa direktiv?  ?) 

- Hur ofta pratar kärnvärdena med de anställda inom din verksamhet? 

-Vad anser du är utmaningarna med att i er verksamhet sprida de gemensamma kärnvärden 
som franchisegivaren tagit fram? 

-Vad anser du är fördelarna med att ha gemensamma kärnvärden för hela franchisekedjan? 

 
• Företagskultur 

- Beskriv Fastighetsbyråns företagskultur? 
 
- Beskriv kulturen inom er enskilda verksamhet?  
 
- Vilka möjligheter har ni att anpassa er egen företagskultur i förhållande till Fastighetsbyrån 
gemensamma?   

-Hur arbetar du med att utveckla företagskulturen i din verksamhet? 
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- Vilka direktiv har du från franchisegivaren för hur du ska arbeta med att utveckla företagets 
kultur internt i er verksamhet? Hur fungerar det att jobba enigt dessa direktiv? 

-Hur ofta diskuterar du företagskulturen med de anställda inom din verksamhet? 

-Vad anser du är fördelarna med att ha en gemensam företagskultur för hela franchisekedjan? 

-Vad anser du är begräsningarna med att ha en gemensam företagskultur för hela 
franchisekedjan?  

 
• Corporate brand 

- Får du som ledare inom franchistagarverksamheten något stöd av franchisegivaren för att du 
ska kunna bedriva ett effektivt internt varumärkesbyggande?  

- Via vilka kommunikationskanaler förmedlar du bilden av företagets varumärke internt? 

-  Hur går du tillväga för att skapa en homogen syn på varumärket inom verksamheten? 
Använder du några speciella aktiviteter/strategier? 

- Anser du det viktigt att det finns ett homogent Corporate brand i hela 
franchiseverksamheten?  

-  Vad tycker du är utmaningarna med internt varumärkesbyggande när det gäller att gå från 
ord till handling. Dvs gå från planering till faktiskt utförande? 

-  Vad tycker du är viktigt för att lyckas med det interna varumärkesbyggandet? 

-   Vad anser du är de positiva effekterna av ett starkt varumärke internt inom verksamheten? 

-  Vad anser du är svårigheterna med att kommunicera ut franchiskedjans Corporate brand 
internt i din verksamhet? 

-   Anser du att du arbetar annorlunda med det interna varumärkesbyggandet än vad du gjort 
om din verksamhet inte tillhört en franchiskedja? (om ja – hur?). 

-  Har ert arbete med det interna varumärkesbyggandet förändrats under din tid som ledare 
inom detta företag? 

 
Avslutningsfas 

- Har du under intervjuns gång kommit på något du vill ta upp? 

- Vill du ändra något som sagts i intervjun? 

- Vill du dra tillbaka intervjun? 

- Får vi återkomma med frågor om något är oklart? 
 

Tack för din medverkan! 


