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Abstract 
 

In all kinds of business it’s important to create an added value for the customer and this can 

be achieved in various ways. Lean is a philosophy whose goal is to enhance the company’s 

performance through different tools. Our break down of lean is made in three sections; 5S, 

Just – In – Time and Total – Quality – Management. These elements are in short about 

minimising waste, shortening lead times and an improving the quality work.  

 

The brand is another way to create added value to the customer. A strong brand is supposed to 

be seen as a long term strategy and the return on investment can come first after a few years. 

The development of a strong brand takes place within the company and the internal brand 

development’s purpose is to build, take care of and develop a strong brand.  

 

Both of these concepts lean and internal brand development, is all about creating an added 

value to the customer. We believe that research about how lean affects the internal brand 

development is justified because we haven’t found any previous done research in this 

particular field. We believe that this is a gap that needs to be filled, especially since the 

research is made on the service market, which contains even less done research than on the 

production market.  

 

Our research question is therefore: How can lean affect the internal brand development in 

service companies?  

 

We have chosen a qualitative method for this dissertation and the semi-structured interviews 

has been made with four employees with management positions on the media agency Carat, 

Auckland, New Zealand. We chose to do a case study because our research area isn’t so 

explored and we thought it would be better to test our model on one company first to see if 

there was a connection and how it all worked. Our questions were about lean and internal 

brand development separately, and then we analysed the results. 

 

The conclusion of our dissertation is that lean can affect the internal brand development in 

service companies in eight different ways. You can read more about these ways in the 

conclusion chapter in this dissertation, and there you can also see our revised model that 

describes the connections between lean and the internal brand development.  
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Sammanfattning 
 

 

I alla sorters affärer är det viktigt att skapa ett mervärde till kunden och detta kan uppnås på 

flera olika sätt. Lean är en filosofi vars mål är att förbättra företagets prestationer genom flera 

olika verktyg. Vår uppdelning av lean har skett i tre begrepp; 5S, Just – In- Time och Total – 

Quality – Management. I kort handlar dessa begrepp om att minimera slöseri, förkorta ledtider 

och ett förbättrat kvalitetsarbete.  

  

Varumärket är ett annat sätt att skapa mervärde till kunden. Ett starkt varumärke ska helst ses 

som en långsiktig strategi och utdelningen kan komma först efter några år. Utvecklingen av 

ett starkt varumärke sker internt och den interna varumärkesutvecklingens syfte är att bygga 

upp, vårda och utveckla ett starkt varumärke.  

 

Båda dessa begrepp, lean och intern varumärkesutveckling, talar om att skapa mervärde till 

kunden. Vi anser att forskning kan vara berättigad om hur lean påverkar den interna 

varumärkesutvecklingen då vi inte har hittat någon tidigare sådan gjord forskning. Det är 

enligt oss ett gap som behöver fyllas, speciellt när vi forskar kring ämnet lean på 

servicemarknaden, där det finns mindre gjord forskning än på produktionsmarknaden.  

 

Problemformuleringen blir därför: Hur kan lean påverka den interna varumärkesutvecklingen 

i serviceföretag? 

 

Metoden vi använt oss av i denna uppsats är av kvalitativt slag och vi har gjort 

semistrukturerade intervjuer med fyra chefer på mediebyrån Carat i Auckland, Nya Zeeland. 

Varför vi valde att göra en fallstudie var på grund av att vårt forskningsområde inte var så 

utforskat, och vi tyckte det var bättre att testa vår modell på ett företag först för att se hur lean 

påverkar den interna varumärkesutvecklingen. Vi ställde frågor om lean och intern 

varumärkesutveckling var för sig och analyserade sedan svaren vi fick in.  

 

Slutsatsen av vår uppsats är att lean kan påverka den interna varumärkesutvecklingen i 

serviceföretag på åtta olika sätt. Dessa kan ni läsa mer om under slutsatser i denna uppsats, 

samt se vår modell som beskriver kopplingarna mellan fenomenen.  
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1 Inledning 
 ___________________________________________________________________________  

 

Det här kapitlet inleder med en bakgrund till det problem vi identifierat. Sedan presenterar vi 

syftet för denna uppsats, efter detta följer vår forskningsfråga. Avslutningsvis diskuterar vi 

uppsatsens avgränsningar.  

 

 ___________________________________________________________________________  

 

1.1 Bakgrund 

 

Biltillverkaren Toyota har under en längre tid arbetat sig upp som en av världens främsta 

biltillverkare. En utmärkande egenskap som ofta förknippas med Toyota är varumärkets 

tillförlitlighet. På senare tid har Toyota tvingats återkalla flertalet populära bilmodeller över 

hela världen av olika anledningar, främst har det varit kvalitetsbrister hos de bilmodeller som 

sålts. Detta påverkar såklart den bild som kunden har av företaget och Akio Toyoda, VD för 

Toyota Motor Corporation, har bett om ursäkt för att kvaliteten på bilarna kan ha riskerats till 

förmån för den ökade tillväxten i bolaget (DI, Carl-Johan Lejland, 2010). 

 

En återkallningskampanj har inletts där Toyota skall åtgärda omkring nio miljoner bilar. 

Problemen Toyota haft med de berörda modellerna har handlat om att gaspedalerna har haft 

en tendens att hänga upp sig och föraren har i vissa fall förlorat kontrollen över fordonet. 

Deras nästa problem dök upp när bromsarna på deras hybridbil Prius inte svarade ordentligt. 

Det tredje bekymret de haft är styrningen i modellen Corolla där klagomål har kommit in till 

amerikanska trafikmyndigheter att bilen plötsligt svänger utan avsiktlig manövrering av 

föraren (DI, Carl-Johan Lejland, 2010). 

 

Toyotas Europachef Tadashi Arashima har uttalat sig om den bristande kvaliteten och säger 

att i samband med att de fick utöka produktionen var de tvungna att anställa tillfällig personal. 

Arashima tror ändå inte att den nya personalen, som blev utbildade inom kvalitetskontroll, är 

att skuldbelägga för de fel som uppstått. Vidare säger han att Toyota står fast vid sin idé med 

kontinuerlig kvalitetskontroll och de anställdas roll i produktionen, och att de fortfarande 

uppmanas att meddela om de upptäcker några fel i produktionen. Karuo Okarmoto på Toyota 

meddelar att det som har hänt givetvis aldrig får hända och de anstränger sig för att förbättra 

kvaliteten samtidigt som företaget fortsätter att växa (GP, Karin Olander, 2010). 

 

Ständiga förbättringar ger ökat värde för kunden och tillsammans med reduceringen av slöseri 

ses lean idag som en framträdande strategi i biltillverkningsbranschen. Marknaden för 

tillverkande företag ser annorlunda ut idag och servicefunktionerna blir alltmer viktiga. Det 

började redan i början av 1950 – talet då forskare undersökte möjligheterna att överföra några 

av leanprinciperna till serviceföretag. Några årtionden senare blev fokus på lojalitet och 

kundnöjdhet än mer viktigt och detta ledde i sin tur till att servicemarknaden blev mer och 

mer utforskad ur ett leanperspektiv (Wei, 2009).  

 

Melin (2008) säger att varumärket idag ses som en alltmer viktig tillgång och för att kunna 

bygga upp ett starkt varumärke krävs det både internt jobb i organisationen och en extern 

placering i konsumentens medvetande. De Chernatony och Cottam (2006) menar att ett 

strategiskt långsiktigt arbete krävs för att uppnå ett framgångsrikt varumärke. I detta 
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långsiktiga arbete är typen av service och dess kvalitet en avgörande faktor. Varje gång 

kunden kommer i kontakt med företaget påverkas kundens bild av varumärket och dess 

image. Enligt Punjaisri, Evanschitzky och Wilson (2009) så är det hur företagets anställda agerar 

som ger kunden en uppfattning av varumärket och dess image. Ett internt arbete med att utveckla 

och se till att de anställda har en positiv och enhetlig uppfattning av varumärket ger upphov till att 

de återspeglar detta då de kommer i kontakt med kunderna. Punjaisri et al (2009) ser även en viss 

koppling mellan den interna utvecklingen av varumärket hos de anställda och hur detta speglas 

och återfinns i varumärkets utförande och prestation. Melin (2008) menar att när det gäller 

varumärkesbyggande aktiviteter får organisationen aldrig får se arbetet som avslutat. Den 

ständigt hårda konkurrensen på marknaden gör att man måste jobba utvecklande hela tiden 

om man inte vill bli utkonkurrerad. Målet måste vara för märkesinnehavaren att kunna agera 

istället för att bli tvungen att reagera på förändringar som sker på marknaden (Melin, 2008). 

 

Utgångspunkten för leantänkandet är värde och definitionen av värde ges av kunden. Värdet 

uppstår när kundens behov möts av utbudet av en efterfrågad produkt/tjänst. Värdet skapas av 

producenten och det är just definitionen av värdet som är startpunkten i leanarbetet (Jones & 

Womack, 2003). Urde (2001) menar att det finns en tydlig länk mellan utvecklandet av ett 

företags kärnvärden och utvecklingen av ett varumärke. Enligt honom är länken så tydlig att 

de två begreppen kan kallas synonymer. Urde (2001) säger vidare att för att bäst beskriva 

relationen mellan ett företag och dess varumärke används främst den interna 

varumärkesbyggande processen. Målet med denna process är att genomgående få hela 

organisationen att leva och arbeta efter sitt varumärkes kärnvärden. I en organisation menar 

Ind (2007) att den mest värdefulla tillgången de har är dess anställda.  

 

 

 

1.2 Problembakgrund 

 

Kilpatrick (2003) anser att organisationer som är lean kan leverera tjänster snabbare och bättre 

samt vara mer kostnadseffektiva än sina konkurrenter. Lean är ett multifunktionellt arbetssätt 

som löper från distributionskedjan till kunden och påverkar hela organisationen. Dickson, 

Dickson, Nugent, Singh och Wyatt (2007) menar att lean består av ett omfång av principer 

och verktyg vars mål är att tillföra värde till produkten eller tjänsten som företaget säljer. Ett 

annat syfte lean har är att förbättra företagets övergripande kvalitet och värde.  

 

Wei (2009) säger att servicemarknaden under senare tid blivit ett mer och mer utforskat 

område sett ur ett leanperspektiv. Piercy och Rich (2009) menar att investeringar i leanarbete 

hos ett serviceföretag kan leda till drastiska förbättringar i företagets kvalitetsarbete.  

 

Grönroos (2002) menar att för ett företags personal ska kunna återge en så korrekt och rättvis 

bild som möjligt av varumärket vid kontakt med kunder krävs mycket jobb. Detta består av att 

ett noga arbete måste ske genom ett internt utvecklande av både varumärke och idéer innan de 

anställda kan återspegla detta mot kunderna. Detta får medhåll av Punjaisri et al (2009) som 

säger att ett arbete för att utveckla de anställdas syn och lojalitet till varumärket kan ge 

fördelar vid kundkontakten. Har de anställda en syn på varumärket som stämmer överrens 

med den uppfattning som företaget vill återspegla märks detta när personalen sedan företräder 

företaget gentemot kunderna.   

 

När det kommer till varumärken inom service säger De Chernatony och Segal-Horn (2003) att 

vid skapandet av varumärkets personlighet är det viktigt att alla i organisationen är 
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samstämmiga i sitt budskap till kunderna. Melin (2008) har utvecklat en strategisk 

varumärkesplattform som i sin helhet beskriver hur företagsledningen internt kan bygga upp, 

vårda och utveckla ett starkt varumärke genom dess anställda. 

 

Även om forskning har adresserat frågor gällande intern varumärkesutveckling och lean 

service separat så är studier som kopplar de två begreppen samman väldigt sällsynta. Viss 

forskning av exempelvis De Chernatony och Cottam (2006), Dickson et al (2007) samt Melin 

(2008) har diskuterat vikten av intern konsistent kvalitet och kontroll (delar som ingår i lean) 

på varumärkets interna utveckling. Leans transformation till servicemarknaden är ett relativt 

aktuellt fenomen, och relationen till varumärkesteorin är inte helt klarlagd. Empiriska studier 

på detta är ovanligt och därför anser vi att detta är ett område som kan vara intressant att 

forska vidare på.  

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att utforska hur den interna varumärkesutvecklingen i ett 

serviceföretag påverkas av lean. 

 
 

1.4 Forskningsfråga 

 

Hur kan lean påverka den interna varumärkesutvecklingen i serviceföretag? 

 

 

 

1.5 Avgränsning 

 

Vi har först och främst gjort en avgränsning mot den Nya Zeeländska tjänstemarknaden och 

främst mediebranschen, då vår undersökning görs på en mediebyrå. Då begreppet lean växte 

fram från produktionssektorn är det inte ett lika genomarbetat begrepp i servicesektorn. 

Därför håller vi isär begreppen lean och lean produktion.  

 

Uppsatsen syftar till att utforska leans påverkan på den interna varumärkesutvecklingen i ett 

Nya Zeeländskt tjänsteföretag. Därför kommer vi inte att forska kring andra faktorer än just 

lean och varumärke. Lean har vi valt att undersöka i tre faktorer och dessa är 5S, Just – In – 

Time och Total Quality Management. Inga andra faktorer kommer att undersökas, detta för att 

dessa begrepp är de mest använda och centrala leanbegreppen i majoriteten av de böcker och 

artiklar vi läst.  

 

Vi har försökt att i så god mån som möjligt hålla oss till uppdaterad litteratur och 

forskningsartiklar inom berörda områden. Våra intentioner har dock varit att grunda varje 

teorikapitel med kända och väletablerade källor för att stärka trovärdigheten. 
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2 Metod 
 ___________________________________________________________________________  

 

I detta kapitel kommer läsaren att få en inblick i övergripande metodik. Här beskriver vi olika 

filosofier, ansatser, val av teorier samt val av metod. Efter beskrivning av varje ämne kommer 

vi att presentera vilka vi har valt och argumentera för våra val. 

 ___________________________________________________________________________  

 

 

2.1 Introduktion 

 

Jacobsen (2007) skriver om varför vi har användning av metod och vad som är grunden till 

det. Det börjar med en fråga, ett svar till ett problem vi vill få reda på, hur tar vi reda på svaret 

och om vi kan lita på den information som vi kommit fram till? För att få reda på svaret till en 

fråga måste vi fråga oss varifrån den har sitt ursprung, och för att ta reda på detta krävs 

insamling av empiri. Men varje gång vi väljer att ta reda på någonting genom en 

undersökning påverkar vi den miljö i vilken frågan grundar sig. Jacobsen (2007) kallar denna 

effekt för undersökningseffekten och den beskrivs som när en forskare samlar ihop empiri 

krävs det att personen ger sig in i en situation och miljö där denne inte hör hemma. Åverkan 

kommer därför att göras och frågan är då inte om undersökningseffekten har påverkat 

resultatet, utan hur stor effekten är och ifall vi kan lita på resultatet. Svar till om resultatet har 

sina grunder i händelser påverkade av verkligheten (substantiella förklaringar) eller om 

resultatet kommit till grund av påverkan av metoden (metodologiska förklaringar) fås enligt 

Jacobsen (2007) genom bra kunskaper inom metodik och ett kritiskt synsätt.  

 

 

 

2.2 Undersökningsfilosofi  
 

Vilken syn och vilka filosofier forskare har när de vill undersöka vekligheten ligger till grund 

för hur arbetet kommer att utföras och hur resultatet kommer att se ut (Jacobsen, 2007). I 

metodprocessen finns enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) några övergripande 

tankesätt när det kommer till filosofi. De som vanligtvis omnämns i teori är kunskapsteori, 

ontologi samt axiologi, var och en av dessa innehåller i sig flertalet olika filosofier som 

påverkar vilken väg den som forskar kommer att välja att gå i sitt arbete. Vi kommer här 

nedan att förklara de filosofier som omnämns mest i teorin och dessa är positivism, realism, 

interpretivism samt pragmatism. Efter en sammanfattning av dessa kommer vi att presentera 

vilket eller vilka synsätt som vi valt till denna uppsats.  

 

Positivism kännetecknas enligt Saunders et al (2007) av att forskaren i den mån det är möjligt 

försöker att inta en värderingsfri ansats till forskningen. I en positivistisk ansats förhåller sig 

forskaren till att enbart lagra data baserat på observationer och fakta snarare än intryck och 

känslor, och med de framkomna resultaten bilda en generell syn på hur världen ser ut. 

Jacobsen (2007) tar upp att den positivistiska synen har fått mycket kritik från personer som 

inte anser att världen kan studeras på ett objektivt sätt och generaliseras till lagar som ska 

passa på andra sociala system. Under kunskapsteorin hör även realismen och enligt Saunders 

et al (2007) har den likheter med positivismen då den också ser vetenskapligt på vårt sätt att 

samla in data och kunskap. Teorin säger att vad sinnet uppfattar som verklighet faktiskt 
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existerar samt även att det oberoende av sinnet finns en verklighet där ting faktiskt existerar. 

Det sista synsättet inom kunskapsteorin är interpretivism och de som hör till denna teori 

förhåller sig kritiska till positivismen och menar att det sociala liv vi människor lever till 

skillnad från objekt är allt för komplext för att kunna generalisera till lagar likt de inom 

fysiken. För att kunna göra antaganden som forskare är det nödvändigt att ha en förståelse för 

hur vi interagerar med varandra och hur vi uppfattar det är enligt våra egna uppfattningar och 

synsätt (Saunders et al, 2007). 

 

Inom ontologin återfinns pragmatismen och här sägs det att en fråga kanske bäst besvaras 

med hjälp av en viss filosofi. Kan dock inte den fråga som ska besvaras med forskningen inte 

göra det enbart med hjälp av en forskningsfilosofi är det fullt möjligt att arbeta med flera. Det 

typiska med de som tar åt sig av pragmatismen är enligt Saunders et al (2007) att de arbetar 

med filosofierna ihop snarare än som motsatser. Nämnvärt är även det sista synsättet axiologi, 

här benämns hur forskarens värderingar alltid är med i arbetet från den allra första början vid 

valet av ämne till slutet och de slutsatser som dras av de data som samlats in. Även val av 

forskningsfilosofi speglar ens värderingar, val som kvantitativ eller kvalitativ ansats talar om 

hur forskaren håller sig till insamling av data. Viktigt att tänka på vid forskning är att hela 

tiden tänka på hur ens värderingar väger in i de ord som skrivs och hur det speglas i 

undersökningar, analyser samt slutsatser. Värderingar kan göra att generella slutsatser dras 

annorlunda från forskare med andra värderingar (Saunders et al, 2007). 

 

Denna uppsats kommer att inneha en positivism blandad med interpretivistisk ansats då 

insamlingen av teori är baserad på insamlad fakta samt att empirin fås genom intervjuer. Vi 

har baserat vår forskning på observationer och fakta men även på intryck och känslor i viss 

mån. Eftersom det är en kvalitativ studie anser vi att vi innehar en mix av både positivism och 

interpretivism. Genom detta tillvägagångssätt hoppas vi kunna bilda en generell bild av den 

del av verkligheten som vi studerar, trots att vi är medvetna om att verkligheten är väldigt 

komplex. Som forskare är det viktigt att de slutsatser vi kommer dra av våra studier är 

grundade av fakta och inte våra egna värderingar. Därför kommer vi hela tiden att ha den 

axiologiska ansatsen i bakgrunden som en påminnelse att ta i beaktning att värderingar 

återfinns i allt vi gör. Genom att ha vetskapen om detta kan vi på ett bra sätt hela tiden 

kontrollera att våra egna värderingar och åsikter inte går ut över vår objektivt insamlade data. 

 

Denna kombination av filosofier gör att vi i slutändan går innanför gränsen av vad den 

pragmatiska ansatsen talar för att en filosofi inte räcker för att svara på vårt problem. En 

kombination av positivismen och interpretivismen som grund, med axiologin i bakgrunden 

kommer att utgöra den metodiska ansats som vi faller inom. 

 

 

 

2.3 Metodansats 

 

Det finns två olika tillvägagångssätt att välja mellan vid forskning. Den ena kallas enligt 

Jacobsen (2007) för deduktiv ansats och här utgår forskaren från teorier när de empiriska 

fakta skall samlas in. Man skaffar sig förväntningar av hur det ser ut i världen och sedan ser 

man om dessa stämmer eller ej. Den andra metoden kallas för induktiv ansats och i det här 

fallet går man ut i verkligheten utan några förväntningar. Sedan samlar man in all information 

som man tror är relevant och systematiserar sedan denna. Sedan formulerar man teorier 

utifrån de data man samlat in.  
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Kritik har riktats mot den deduktiva ansatsen för att man bara finner vad man letar efter och 

man därför kan styra forskningen väldigt mycket. En motvikt finns också där de som anser att 

den induktiva ansatsen är otillräcklig på grund av att de induktiva forskarna anses vara naiva i 

sitt tankesätt. Det positiva med en deduktiv ansats är att forskaren tvingas bestämma tidigt 

vilken information som är relevant, och också kunna ställa frågor som är begränsade till 

ämnesområdet. En fördel med den induktiva ansatsen är att den är mer öppen för ny 

information. I de fall när forskaren redan vet vad som skall undersökas, föredras det att man 

använder sig av en deduktiv metodansats (Jacobsen, 2007). 

 

I den deduktiva ansatsen använder man redan befintliga teorier som grund för ny forskning. 

Hypoteser eller modell utarbetas och testas. Efter detta kommer frågan om forskningen skall 

modifieras eller om man går vidare till analys av resultatet. Sista steget är att se om den redan 

befintliga teorin har fått något tillskott eller modifieringar från den nya forskningen (Saunders 

et al, 2007). 

 

I den här uppsatsen kommer den deduktiva ansatsen att användas. Detta för att vi studerar två 

i sig välkända fenomen vilket betyder att det finns väl etablerade teorier kring våra 

forskningsområden. Nu har vi alltså teorier vi utgår ifrån och vi skall utforska kopplingen 

mellan begreppen, därav den deduktiva ansatsen. I slutet av den teorietiska referensramen 

kommer vi att presentera en modell som sedan skall testas i vår undersökning.   

 

 

 

2.4 Val av teori 
 

Den teoretiska referensramen inleder med en presentation av fenomenen lean och varumärke 

var för sig. Detta för att läsaren skall bilda sig en uppfattning om företeelserna separat. Sedan 

har vi ett avsnitt där vi diskuterar fusionen mellan lean och varumärke. Vi har börjat med de 

välkända modellerna för att sedan rikta in oss på artiklar mestadels, detta för att presentera 

den senast gjorda forskningen. Vi har gjort sökningar på olika databaser på Internet för att 

samla in artiklarna. De äldre teoretiska avsnitten har vi mestadels tagit ifrån tryckt litteratur.  

Vi har även refererat ifrån tidigare kurslitteratur. 

 

 

 

2.5 Val av metod  

 

En kvalitativ ansats är bäst att använda sig av när forskaren vill förstå och skapa en klarare 

bild av ett fenomen. Ofta är tillvägagångssättet djupintervjuer där frågorna är väldigt öppna. 

Ett nyckelord för den kvalitativa ansatsen är öppenhet, forskaren vill skapa klarhet i ett visst 

fenomen. En kvantitativ ansats däremot är mest lämplig när forskaren har en relativt klar bild 

av det som skall undersökas (Jacobsen, 2007). 

 

Metoden som valts för den här uppsatsen är av kvalitativt slag. Vårt utforskande syfte speglar 

bättre en kvalitativ metod, då vi vill ta reda på hur kopplingen ser ut. Vi poängterar att det är 

kopplingen som behöver utforskas, inte de två fenomen i sig då det redan här finns en stor 

mängd teori. Eftersom att det inte finns så mycket teori kring just kopplingen mellan de två 

fenomenen lean och varumärke tycker vi det är bäst att välja den kvalitativa metodansatsen då 

vi får djupare förståelse i svaren än om vi hade valt en kvantitativ ansats. 
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3 Teoretisk referensram 
 ___________________________________________________________________________  

 

Det här kapitlet innehåller den teoretiska referensramen. Vi inleder med teorier kring lean för 

att sedan gå över till varumärke. Ett urval av teorier och modeller presenteras och sedan 

kommer vi att lägga fram teorier som kopplar samman lean och varumärke. Kapitlet avslutas 

med en modell som kommer att testas i undersökningen. 

 

 ___________________________________________________________________________  

 

3.1 Inledning Lean 

 

Strukturen på avsnittet ser ut som följande: Inledningen kommer att beskriva historien bakom 

uttrycket lean. Sedan har vi valt att dela upp lean i tre delar; 5S, Just - In - Time och Total 

Quality Management. Författarna till de böcker och artiklar vi läst som bearbetat 

leanbegreppet har tagit upp dessa fenomen som de mest centrala inom lean och därför 

kommer vi att koncentrera oss på dem. Presentation av 5S, Just – In – Time och Total Quality 

Management, samt hur vi undersöker dem kommer alltså sedan. Avslutningsvis på 

leankapitlet diskuterar vi leans transformation till tjänstemarknaden, eftersom uppsatsens 

syfte relaterar till just denna marknad.  

 

 

3.1.1 Lean historia 

 
Alsterman, Blücher, Broman, Johansson och Petersson (2008) menar att begreppet lean kan 

spåras så långt bakåt som början av 1900 – talet och den industriella revolutionen. Tänkare 

som Benjamin Franklin och Frederick Winslow Taylor inspirerade Henry Ford att 

effektivisera sitt produktionssystem för tillverkningen av bilar. Henry Fords mål var att 

producera till en låg kostnad, och detta ansåg han krävde stora produktionsvolymer. Detta 

tankesätt kombinerat med tankar om korta ledtider och kvalitet i alla led ledde fram till det 

första löpande bandet i Detroit år 1913. Åren gick och marknadskraven förändrades. För att 

möta de nya kraven på marknaden blev Ford allt mer massproduktionsinriktat och gick ifrån 

sin ursprungliga flödestillverkning. När företaget skulle utöka antalet modeller lämnade man 

det koncept som var så framgångsrikt i början (Alsterman et al, 2008). 

 

Sakichi Toyoda växte upp i slutet av 1800 – talet utanför Nagoya i Japan. År 1894 började 

han tillverka manuella vävstolar och började sedan utveckla dessa till mekaniskt fungerande. 

Han startade Toyoda Automatic Loom Works som är Toyotas moderföretag. Sakichis son 

Kiichiro grundade sedan Toyota Motor Company år 1937. Medlemmarna i Toyodafamiljen 

växte upp med ett tankesätt att man ska ”smutsa ner händerna”, dvs. om man vill ha något 

gjort får man göra det själv. Toyotas ledning gjorde många studiebesök i Amerika hos Ford 

och GM för att studera deras löpande band. Man beslöt sig för att ta till sig grundidén med 

kontinuerligt materialflöde, och utveckla det till ett enstycksflöde, som var väldigt flexibelt 

och kunde ändras efter efterfrågan samtidigt som det var effektivt. Nyckeln till flexibilitet var 

arbetarnas chans till att hela tiden förbättra arbetet, mentaliteten var att hela tiden utveckla 

verksamheten (Liker, 2009). 
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Uttrycket lean production myntades första gången i boken ”The machine that changed the 

world” skriven av Womach, Jones och Roos år 1990. Alsterman et al (2008) menar att själva 

ordet leans innebörd är ”smärt och smidig”. Detta för att Toyotas produktion ansågs stämma 

in på dessa beskrivningar. Lean handlar mycket om att använda sina resurser på bästa sätt, så 

en svensk översättning skulle kunna vara resurseffektiv (Alsterman et al, 2008). 

 

 

År 1980 var importkvoten på sålda bilar i USA 26,7 %. Majoriteten av dessa (22,2 %) var 

från Japan (Holweg, 2006). 

 

Bowen och Youngdahl (1998) menar att tillverkningslogiken har börjat överföras på 

serviceföretag under de senaste 20 åren. Bowen och Youngdahl (1998) argumenterar för att 

tillverkningsfilosofier (som t.ex. lean) skall appliceras till serviceföretag, dock i reviderad 

form. 

 

 

 

3.1.2 Lean  

 

Liker (2009) menar att det är Toyotas unika förhållningssätt till sin produktion som kallas för 

The Toyota Production System. Detta är även grunden till lean, som har varit dominerande 

under de senare åren. Alsterman et al (2008) skriver angående det övergripande leanbegreppet 

att det är väldigt lätt att falla tillbaks till sitt gamla arbetssätt om övergången sker alltför 

brådskande, eller om företaget revolutionerar sin verksamhet för stort på en gång. Viktigt är 

alltså att skynda långsamt, och att man faktiskt har en stor tilltro inom hela organisationen till 

de valda metoderna, och att alla visar intresse för verksamhetens utveckling. Framgången 

ligger i hårt arbete. En annan viktig faktor är kunskapen om lean och dess skillnad mot 

traditionell styrning måste finnas genomsyrande i hela organisationen ända upp i ledningen. 

Ledningens ofta kortsiktiga resultatkrav måste kunna åsidosättas för en hållbar leansatsning. 

Det är även olika från företag till företag hur lång tid det tar att implementera en lyckad 

leansatsning, det beror ofta på företagets drivkraft (Alsterman, 2008). 

 

Piercy och Rich (2009) föreslår att företag runtom i hela världen nu anammar leanstrategier 

för att förbättra produktivitet, kvalitet och i slutändan skära i sina kostnader. För att lyckas 

med detta behöver företaget i sin helhet bli mer lean och för detta krävs det korsfunktionella 

aktiviteter som sträcker sig mellan organisationens avdelningar. Hela företaget måste alltså bli 

lean, det räcker inte att översätta en teori i praktiken och sedan vara nöjd (Piercy & Rich, 

2009). 

 

Vi har valt att dela upp begreppet lean i tre delar; 5S, JIT och TQM. 5S är enligt Imai (2001) 

olika begrepp som kan hjälpa företag att öka effektivitet och kvalitet samtidigt som de kan 

minska spill och slöseri. JIT handlar om att ta bort de aktiviteter som inte medför något värde 

för kunden eller företaget. TQM – begreppet behandlar med stöd av vad Imai (2001) säger om 

hur ett företag kan arbeta med ett övergripande kvalitetsarbete som ett sätt att förbättra 

kundnöjdheten. Vi har valt dessa tre begrepp för att de är de mest centrala inom den teori 

angående lean som vi har studerat. Nedan följer ytterligare presentationer av fenomenen.  
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3.1.3 5S 

 

5S innebär enligt Imai (2001) något som alla företag som har någon form av produktion eller 

service borde jobba med för att minska spill. Ett företag som arbetar med 5S märker det ofta 

genom bättre effektivitet, mindre spill, bättre moral och disciplin hos anställda, bättre kvalitet 

och lägre kostnader. Att arbeta med 5S innebär enligt Svensson (2008) att sträva mot en 

renare och mer ordningsam arbetsplats. Metoden handlar om att genom ordning på arbetet 

medföra att föremål som behövs ideligen återfinns på den plats där de hör hemma, vilket 

också medför en säkrare arbetsplats när personal hela tiden vet var saker har sin naturliga 

plats. Hirano (1996) tar även han upp säkerhetsaspekten genom användandet av 5S metoden. 

Han tar vidare upp att företag med större sannolikhet har lättare att klara deadlines och har en 

genomgående högre produktivitet genom hela företaget. Svensson (2008) säger att om saker 

enkelt finns tillgängliga samt att lokalytan brukas på ett effektivare vis kan slöserier lätt 

åtgärdas. Ett kontinuerligt arbete med 5S kommer med stöd av Imai (2001) att skapa en mer 

angenäm arbetsplats samt att personalen får en bättre självdisciplin när de ser att miljön blir 

bättre om det hålls en hög standard av alla i organisationen. 

 

De fem punkterna är grundstenar i leankonceptet och kommer från de fem japanska orden för 

hushållning och är centrala om ett företag vill bygga upp en stabil och ren miljö (Imai, 2001). 

På svenska finns det ett antal olika översättningar och tolkningar över ordens betydelse, en 

tolkning som vi anser vara bra är den som Svensson (2008) använder sig av, som även 

medhålls av Östlund (2007). Den lyder; 

 

Sortera (Seiri): Allt som inte är direkt anknutet till vad som ska göras för tillfället ska 

sorteras bort från arbetsplatsen. På många företag förekommer det verktyg, bord, 

förpackningar, maskiner och dylikt som inte används i det dagliga arbetet utan bara tar plats 

och gör arbetsplatsen rörig. Om en specifik produkt behövs vid en tidpunkt kan det om 

arbetsplatsen är rörig och full med onödiga saker ta värdefull tid att leta fram vad som behövs, 

tid som ökar ledtiderna. Med en städad arbetsplats kunde istället tiden läggas på 

värdeskapande aktiviteter. Imai (2001) säger att detta likväl kan appliceras i de administrativa 

delarna på kontoret. På ett skrivbord ska det bara finnas saker som är nödvändiga för den 

uppgift du har framför dig. Likadant i lådorna på skrivbordet skall det vara ordning och 

onödiga saker som det finns flera av kan rensas bort och placeras någon annanstans på 

kontoret när det uppkommer behov.  

 

Systematisera (Seiton): Efter sorteringen, eller gärna samtidigt skall de objekt som finns kvar 

organiseras och arrangeras på ett sätt som gör det lätt och snabbt att hitta när det behövs. 

Organiseringen skall vara systematisk så att föremål lätt kan hittas och att arbetsplatsen blir 

lätt att förstå, genom detta kortas ledtiderna ner väsentligt. Exempel på detta ger Imai (2001) 

som att på väggen markera siluetter av verktyg som ska hänga där, på detta sätt är det lätt att 

veta vilka verktyg som används och var de ska placeras när de inte används. Varje objekt som 

finns på arbetsplatsen ska ha en specifik plats som är lätt att nå vid behov. 

 

Städa (Seiso): En arbetsplats ska alltid vara ren och prydlig, en ren arbetsplats ger en 

trivsammare arbetsmiljö och kan påverka hur effektivt personalen arbetar. En bra åtgärd är att 

skapa ett städschema och se till att det följs regelbundet. En ren arbetsplats ger även ett 

trevligare intryck för kunder och klienter som kommer förbi. Är det städat går det även lättare 

att upptäcka saker som är på väg att gå sönder eller saker som behöver ändras (Imai, 2001). 
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Standardisera (Seiketsu): Denna nivå handlar om att se till att de tidigare punkterna efterlevs. 

Det kan vara lätt att göra de första tre s:en en gång och tro att det räcker så, men sorteras, 

systematiseras och städas det inte med jämna mellanrum kommer situationen enligt Imai 

(2001) snart vara tillbaka där företaget började. Tidigare nämnda punkterna har varit uppgifter 

och åtgärder som ska göras medan standardiseringen handlar om att skapa en standard för de 

andra åtgärderna och se till att de fungerar och stannar vid den standard som nu är 

implementerad i företaget. 

   

Se till att skapa vana (Shitsuke): Efter införandet av ovanstående punkter gäller det att se till 

att personalen inom hela organisationen får det som en vana att följa 5S-filosofin. Det ska 

vara en naturlig del av arbetet att upprätthålla den standard som följer av arbetet med 5S. 

Metoden eller filosofin ska hållas igång och ses som en långvarig process och inte bara som 

en engångsföreteelse (Imai, 2001). 

 

5S består alltså av: sortera, systematisera, städa, standardisera och se till att skapa vana. Dessa 

begrepp kan hjälpa företag att öka effektivitet och kvalitet samtidigt som de kan minska spill 

och slöseri. 5S är ett av de tre stora begreppen inom lean och är ett av de tre begreppen i vår 

uppdelning av lean. Kopplingen mellan 5S och varumärke kommer att undersökas och därför 

har vi valt att presentera dessa teorier. Nu följer beskrivning av JIT, den andra delen i vår 

leanuppdelning.  

 

 

 

3.1.4 Just – In – Time 

 

Begreppet Just in Time introducerades av Toyota på 1950-talet men kom inte att användas av 

västerländska företag förrän på 1980-talet. JIT - system utvecklades under ledning av Taiichi 

Ohno för att Toyota skulle kunna handskas med problem som överproduktion eller lång 

väntetid för kunderna (Imai, 2001). Ohno såg metoden och arbetssättet som en sätt att jämna 

ut flödet av varor och få bukt med problemen. För att JIT - system ska fungera på ett så 

effektivt sätt som möjligt finns det enligt Liker (2009) kriterier som måste uppfyllas. Det 

första är ett pull-system där maskiner uppströms bara får producera en del av en summa och 

först när den delen blivit kallad till nästa maskin nedströms får det produceras ytterligare 

delar. Det andra kriteriet är att se till att få bort störningar, skillnader och ojämnheter i dagliga 

orders och faktisk efterfrågan. Detta är för att det inte ska uppkomma buffertar där varor eller 

delar samlas innan de kan skickas vidare. Detta stöds av Capkun, Hameri och Weiss (2009) 

som skriver att systemen till stor del handlar om att hantera och undvika flaskhalsar och 

minska ledtider i de olika aktiviteterna. Andersson och Liljenvald (2008) benämner JIT som 

affärers mittgångar där det är ont om utrymme och varor fylls på allt eftersom kunderna köper 

dem. På detta sätt hålls det hela tiden ett jämnt flöde och överproduktion eller i det här fallet 

överfyllning blir svårt. 

 

Vidare säger Piercy och Rich (2009) att för en helt lyckad implementering och ett lyckat 

kontinuerligt arbete kan inte bara företaget tillämpa metoden, även företagets leverantörer 

måsta ta till sig det. Gör de inte det så kan det komma stora klumpleveranser till företaget som 

måste lagras på plats, detta går emot JIT principerna om att bara ha delar som används direkt 

när de behövs. Alla delar i metoden handlar enligt Imai (2001) om att eliminera de aktiviteter 

som inte medför något värde, skulle delar ligga väntande på att användas i nästa process 

medför de inget värde, snarare en kostnad då de måste förvaras någonstans. Denna extra 

kostnad för inventarier får ofta kunderna stå för, men genom att minska inventarier och 
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leverera produkter när de behövs undgår företaget likväl som kunden den kostnaden. Imai 

(2001) menar att JIT - system ofta misstolkas som ett system som motsäger sig inventarier, 

men att aldrig ha några inventarier är ibland varken praktiskt eller möjligt. JIT - system 

handlar enligt Imai (2001) därmed om att hantera kostnader och leveranser. Masaaki Imai 

förklarar JIT såhär:”JIT is only making as many products, and in the same sequence, as 

ordered”. (Masaaki Imai, Gemba Kaizen, 2001, sid 148). 

 

Enligt Capcun et al (2009) finns ett antal faktorer som företag kan använda sig av för att mäta 

hur lyckad implementeringen av JIT har varit och dess lönsamhet. Dessa faktorer beskrivs 

som; 

  

 Flexibilitet genom införandet av ett pull-system: Detta är ett system som fungerar genom 

att en produkt, vara eller tjänst inte tillverkas eller vidareproduceras förrän den kallas av 

stationer nedströms i produktionslinjen. Genom införandet av detta system kan 

flexibiliteten i tillverkningen öka genom att enkelt byta produktion till nästkommande 

vara/tjänst då föregående inte längre behövs. Detta är möjligt då det inte befinner sig 

några delar som väntar på att komma vidare i tillverkningen. 

 

 Minskning av flaskhalsar: Då tillverkning av en vara bara fortsätter när delar behövs i 

nästa process minskas överproduktionen av delar som kan leda till att partier hamnar i 

buffertzoner i väntan på att behov ska uppkomma. En bit kanske bara behövs en gång i 

minuten av en process, men processen innan framställer tre sådana delar varje minut. Går 

varje process på full hastighet kommer det att uppkomma flaskhalsar, genom införandet 

av JIT och ett pull-system kan detta undvikas. Här ingår även att jämna ut behovet av 

varor och ta hänsyn till efterfrågan av varor eller tjänster. Är efterfrågan inte så stor på 

tjänsten kanske inte alla anställda behöver arbeta utan kommer bara in när behovet 

utmärker sig. Det kan vara säsongs-, månads- vecka eller dagsbaserat.  

 

 Minskning av ledtider: Från det första stadiet av en vara eller tjänst finns det olika led och 

cyklar till dess att det kommer en färdig produkt i andra änden. Det kan vara från dess att 

en vara ligger och väntar på kvalitetssäkring eller godkännande för att gå vidare. Genom 

att korta ner dessa ledtider kan varan eller tjänsten snabbare komma fram till slutstationen 

och lämnas till kunden. 

 

Capcun et al (2009) nämner vidare att minskning av inventarier och lager är en faktor som är 

enkel att mäta, men både Doyle och Stern (2006) samt Gummesson (2008) menar att tjänster 

inte går att lagra då produktion och konsumtion sker samtidigt. Därför har vi valt att inte ta 

med denna faktor i vår uppdelning av konceptet lean. 

 

JIT består alltså av ökad flexibilitet, minskning av flaskhalsar och minskning av ledtider. 

Målet med JIT är att hantera tjänsteutförandet efter faktisk efterfrågan för att få ett jämnt 

flöde. Alla faktorer som inte medför något värde skall tas bort. JIT är den andra av tre faktorer 

vi delat upp lean i och därför har vi nu berättat mer om fenomenet. Nu följer presentation av 

det sista leankonceptet TQM.  
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3.1.5 Total Quality Management 

 

Total Quality Management eller kort TQM är ett begrepp som beskriver olika verktyg för hur 

företag där man genomgående vill öka kvaliteten genom hela företaget jobbar för att bli mer 

konkurrens- och lönsamhetsinriktade (Imai, 2001). En benämning på TQM som återkommer 

på flertal ställen i litteraturen nämns av Andersson, Eriksson och Torstensson (2006) som ett 

system innehållande värderingar, metoder och verktyg för företaget att använda sig av i 

strävan mot att öka både intern och extern kundnöjdhet. De fortsätter med att säga att den 

primära effekten av ett TQM - arbete är att uppnå högre kundnöjdhet medan det finns en 

sekundär effekt där de påstår att en högre kundlojalitet samt en förbättring av utförandet finns. 

Shah och Ward (2007) tar upp TQM som en ledningsfilosofi som kontinuerligt arbetar med 

kvalitetsförbättring, reducering av dubbelarbete, långsiktigt tänkande, större involvering av de 

anställda i problemlösning samt en fortlöpande mätning av resultat. Ovan nämnda faktorer 

stärks även av Andersson och Liljenvald (2008) som säger att några av de övergripande 

begreppen inom TQM är att ifall misstag sker ska de inte förstoras upp som ett fel utan ses 

som ett sätt att bli bättre och utvecklas på. De nämner även att företag måste i processerna 

utveckla rutiner och arbetssätt för att försäkra sig om att kvaliteten förblir hög och ett sätt att 

göra detta är att bilda standardiserade processer. 

 

En implementering av ett system av denna magnitud kräver enligt Andersson et al (2006) att 

alla i organisationen är beredda att agera för och vara involverade i implementeringen. Detta 

gäller enligt Andersson och Liljenvald (2008) speciellt ledningen då det är deras beslut som 

krävs för att införa det men även att kontinuerligt hålla arbetet igång. Andersson et al (2006) 

nämner att för att underlätta arbetet med TQM (både under implementeringen och det 

kontinuerliga arbetet) kan ett antal metoder och kvalitetsverktyg användas. Exempel på dessa 

är enligt Andersson och Liljenvald (2008) användning av verktyg som kan lokalisera defekta 

produkter som säljs och därmed minska antalet klagomål och returer, detta kan göra att 

kundnöjdheten som följd ökar. Hernandez (1993) säger att ett framgångsrikt kvalitetssystem 

lägger tyngdpunkten på att förhindra att defekta produkter/tjänster bildas, snarare än att 

reparera dem. Som ett medel för att underlätta användandet kan även ett flödesschema 

användas som visar alla steg i tillverkningsprocessen och förebyggandet av problem blir 

enklare. Det sista verktyget som Andersson och Liljenvald (2008) beskriver är felkorrigering 

som utgår från att förhindra att fel aldrig utmynnar i defekta produkter och att kunden alltid är 

tillfredsställd med produkten/tjänsten. Skulle ett fel förekomma skall processen genast 

avbrytas så att felaktiga produkter/tjänster aldrig lämnar företaget eller går vidare till nästa 

process i tillverkningen. 

 

TQM innebär alltså övergripande kvalitetsarbete och målet med detta är att uppnå en högre 

kundnöjdhet. Kvalitet är en stor del av lean och därför har vi tagit med begreppet. Detta var 

den sista delen i vår uppdelning av lean och nu följer en diskussion om leans transformering 

till servicemarknaden. Detta gör vi för att vårt syfte med uppsatsen är ur tjänsteföretagets 

perspektiv.  

 

 

 

3.1.6 Lean Service 

 

Bowen och Youngdahl (1998) menar att implementering av leantänkandet i tjänsteföretag 

tidigt visade en positiv effekt i olika branscher. Piercy och Rich (2009) ställer sig också 

positiva till lean i tjänstesektorn, i deras undersökning har kvaliteten ökat drastiskt och 
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kostnaderna har sjunkit för en minimal investering i lean. Undersökningen gick ut på att se 

hur det gick för leanverktyg som applicerades i tjänsteföretag och projektet var extremt 

framgångsrikt. När de överför detta resultat på hela samhället kommer de fram till att 

övergången till lean är essentiell för ekonomin som helhet.  

 

Enligt Alsterman et al (2008) handlar de flesta problem inom tjänsteföretag om effektivitet. 

Flödet i företagets processer innehåller ofta steg som inte är värdeskapande, och dessa ska tas 

bort. Liker (2009) skriver att svårigheterna med att identifiera flödet i tjänsteorganisationer 

ofta kan vara stora. Steg ett är att identifiera värdet företaget erbjuder. Efter denna 

kartläggning blir det lättare att standardisera processen och upptäcka eventuella slöserier. 

Slöseri i tjänstesektorn är ofta information som ligger och väntar på hantering. Informationen 

skall förflyttas mellan olika avdelningar och olika beslutsfattare skall ta del av informationen. 

Detta resulterar i förseningar i företagets processer. Om man istället tillämpar teorin Just - In - 

Time, så märker man direkt om någon avdelning släpar efter med informationshanteringen, 

och problemen kommer alltså upp till ytan direkt. Det hela handlar om att försöka få en 

överblick av tjänsteföretagets processer, som ofta är väldigt komplexa (Liker, 2009). 

 

Bicheno (2007) säger även att vissa justeringar och anpassningar måste göras innan lean kan 

appliceras på serviceföretag, men att det i högsta grad är tillämpligt. Då görs istället många av 

mätningarna på människan istället för maskinen. Wei (2009) menar att det finns några viktiga 

punkter vid en implementering av lean i ett tjänsteföretag. För det första bör man identifiera 

var värdet i företaget skapas någonstans, och arbeta proaktivt. Sedan bör man skapa en 

arbetsmiljö som gör det lätt att identifiera slöseri samt försöka standardisera verksamheten 

mot ständiga förbättringar. För att lyckas med implementeringen av lean i ett serviceföretag 

måste alla i organisationen vara motiverade och ständigt nytänkande (Wei, 2009). 

 

Syftet med uppsatsen är att utforska leans påverkan på den interna varumärkesutvecklingen. 

Nu har vi presenterat referensramen kring lean som tydliggörs av modellen nedan. Därför går 

vi nu över till teorier kring varumärke. 

  

 
Figur 3.1. Modell av vår uppdelning av lean och dess komponenter (Bogren & Gamhed, 2010) 

 

I modellen ovan presenteras den uppdelning vi gjort av begreppet lean. Under 5S har vi valt 

att dela upp det i fyra olika begrepp som bäst beskriver vad 5S handlar om nämligen sortera, 

systematisera, städa samt standardisera/skapa vana. På Just – In – Time har vi valt att dela upp 

det i att anpassa efter marknad och ledtider då dessa är de mest grundläggande delarna i 

begreppet. På Total Quality Management anser vi att kvalitetsarbete är det mest elementära.   



14 

 

3.2 Varumärke 

 

Strukturen på avsnittet ser ut som följande: Inledningen kommer att beskriva grunderna i 

varumärkesteori. Sedan har vi valt att ge en inblick i varumärkets roll i tjänsteföretag på 

samma sätt som vi gjorde med lean. Detta görs för att uppsatsens syfte relaterar till just denna 

marknad. Sedan presenteras teori kring internt varumärkesutvecklande. 

 

 

 

3.2.1 Varumärkesteori 
 

Davis (2009) skriver att historiken bakom varumärke ligger flera århundraden tillbaka i tiden, 

framförallt var det en identifikation som var ursprunget. Ägaren ville märka sina djur och 

produkter. I det kommersiella samhället kan man säga att det startade efter den industriella 

revolutionen i slutet av 1800 - talet. Ett varumärke representerar hela företagets personlighet 

och samspelet mellan företaget och kunderna. Varumärket står för både påtagbara och ej 

påtagbara upplevelser och kan appliceras på nästan vad som helst; personer, produkter, 

företag eller länder för att nämna några exempel. Davis (2009) menar även att det är viktigt att 

förstå att varumärket måste följa med i de sociala trender som finns och vara uppdaterad mot 

sin målgrupp. Märket skall kommunicera ut företagets kärnvärden och mentalitet.  

 

Doyle och Stern (2006) menar att arbetet med att bygga upp ett starkt varumärke ses som en 

långsiktig strategi. Återbetalningen på investeringarna företaget gör när man satsar på 

varumärkesbyggande är inte snabb, utan kan komma först efter några år. Det kan också vara 

svårt att mäta framgångarna med arbetet, till skillnad från t.ex. kortsiktiga 

promotionkampanjer. De kortsiktiga kampanjerna kan få direkt utslag i kassan, medan man 

ofta äventyrar varumärkets position på marknaden. Det är inte bra att förvirra kunden genom 

att gå in på flera positioneringsstrategier samtidigt, utan det är bättre att hålla sig till en 

specifik långsiktig strategi. Adam, Armstrong, Brown och Kotler (1998) skriver att 

varumärket kan medföra mervärde till produkten/tjänsten.  

 

 

 

3.2.2 Service varumärke 

 

För att öka förståelsen för hur en tjänst skall marknadsföras och säljas nämner Doyle och 

Stern (2006) några egenskaper som kan underlätta detta. De nämner bl.a. att en tjänst inte är 

påtagbar och att produktion och konsumtion sker samtidigt samt att en tjänst inte kan lagras 

på samma sätt som en fysisk produkt kan. Dessa faktorer stärks av Wei (2009) som även han 

tar upp dessa egenskaper och två till, nämligen unikheten hos en tjänst samt att kunden är 

involverad i tillverkningen.  

 

De Chernatony och McDonald (1998) menar att företagets varumärke påverkas av hur kunden 

upplever varumärket och om en kund som köper en tjänst är involverad i tjänsteutövningen 

och har upprepad kontakt med de anställda. Då är det viktigt att kvaliteten på tjänsten är 

konsekvent. För att förbättra en kunds uppfattning av ett varumärke krävs det extra eftertanke 

och noggrannhet. Särskilt viktigt blir det när det gäller varumärket för en tjänst då den inte är 

påtagbar och kunden därmed inte kan värdera varan som säljs. En tjänst som kunden inte kan 

beröra på samma sätt som en fysisk vara höjer svårigheten med att förmedla en viss identitet 

för varumärket som tjänsten levererar. Ett sätt att motverka detta och stärka varumärket är att 
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se till att företagets sätt att arbeta görs till en standard som alltid är hög och implementera den 

i företagskulturen. Detta stärks av Sundén och Wahlberg (2008) som menar att en bra 

företagskultur, där de anställda har en gemensam positiv syn för företaget och dess 

varumärke, förmedlar detta vidare på ett bra sätt till kunderna.  

 

Eftersom majoriteten av tjänster utförs av människor finns risken att en tjänst utförs med olika 

kvalitet av olika anställda, ibland även olika med samma anställd vid olika tillfällen. Då 

kundens upplevelse av varumärket är hur denne blir bemött av personal och andra som är 

involverade i tjänsten är det viktigt att all personal, från VD till anställda med kundkontakt 

hela tiden är aktiva och vet hur viktigt det är med konsekvent kvalitet. Med standardiseringen 

av arbete kommer risken att de anställda visserligen arbetar bra och utför tjänsten på ett 

konsekvent sätt, men förlorar insikten i att vara flexibel och kunna anpassa sig efter kundens 

individuella behov samt oförutsedda problem som kan dyka upp på vägen (De Chernatony & 

McDonald, 1998). 

 

Varumärket ur ett serviceperspektiv har nu presenterats och detta har gjorts för att vårt syfte är 

ur ett tjänsteperspektiv. Nu följer teori kring intern varumärkesutveckling. 

 

 

3.2.3 Intern varumärkesutveckling 
 

Melin (2008) har utvecklat en strategisk modell som beskriver varumärkesbyggande ur 

företagets perspektiv och är enligt honom en mer djupgående beskrivning av alla faktorer som 

ingår än tidigare författare har bidragit med. Modellen som Melin (2008) utformat fungerar 

som ett verktyg vars syfte är att bygga upp, vårda och utveckla ett starkt varumärke. De sex 

begreppen är: produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, 

marknadskommunikation och intern märkeslojalitet.  

 

 Produktattribut innebär enligt Melin (2008) produktutveckling och kvalitet på produkten 

samt förpackning och design. Dessa faktorer är viktiga att beakta då de skapar 

konkurrensfördelar för företaget. För att ett företag skall kunna behålla sin position på 

marknaden krävs det även ett kontinuerligt produktutvecklingsarbete. Det kanske 

viktigaste produktattributet är konsistent kvalitet då det skapar en tillförlitlighet hos 

kunden. Den upplevda kvaliteten är viktigare än den faktiska kvaliteten (Melin, 2008). 

 

 Märkesidentitet innebär enligt Kotler et al (1998) ett löfte till kunden och detta löfte 

handlar om att leverera varumärkets fördelar inom en viss tidsram. Melin (2008) menar att 

märkesidentiteten avser vad varumärket står för och denna blir alltmer viktig att 

differentiera för att skapa unikt mervärde till kunden. Om företaget lyckas med sin 

märkesidentitet har en konkurrensfördel uppnåtts. Aaker (1996) har delat in 

personligheten hos en märkesidentitet till: skapa en bild av användaren, sponsring, ålder, 

symboler och ursprung. Melin (2008) skriver även att varumärkets personlighet är en av 

de faktorer som utvecklar identiteten. Namn, logotyp och ursprung är andra faktorer.  

 

 Kärnvärde är enligt Melin (2008) den grundläggande konkurrensfördelen hos ett 

varumärke och den ligger även till grund för företagets positionering. Kärnvärdet skall 

vara unikt och svårimiterat, samt värdefullt för att behålla och utveckla en långsiktig 

konkurrensfördel. Det funktionella mervärdet baseras alltså på företagets kärnvärden. 

Aaker (1996) menar att kvalitet kan fungera som ett kärnvärde. 
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 Melin (2008) skriver att positionering sker när varumärket placerar sig i konsumentens 

medvetande. Målet för varumärket är att positionen i kundens medvetande skall vara så 

unik som möjligt, för att särskilja sig från konkurrenter. Positioneringen kan ske både 

internt och externt. Kotler et al (1998) menar att varumärkets främsta konkurrensfördelar 

bör företräda positioneringsstrategin och kommuniceras ut till kunderna på mest effektiva 

möjliga sätt.  

 

 Marknadskommunikation innehåller enligt Melin (2008) bl.a. sales promotion, public 

relations, annonsering och personlig försäljning. Kommunikationen som sker skall prägla 

varumärkets positioneringsstrategi. Konkurrensfördelarna som varumärket har skall på ett 

så övertygande sätt som möjligt kommuniceras ut till kunden.   

 

 För att konsumenten skall vara lojal mot varumärket skall även märkesinnehavaren enligt 

Melin (2008) känna samma lojalitet mot varumärket. Denna interna märkeslojalitet skall i 

så hög grad som möjligt överrensstämma med kundens uppfattningar om varumärket. Ett 

annat stort mål med intern märkeslojalitet är att skydda varumärket från både interna och 

externa hot. För att skapa intern märkeslojalitet krävs det att hela organisationen har en 

bra uppfattning om vilka värderingar gällande kärnvärde och märkesidentitet som 

varumärket står för.    

 

Här är Melins (2008) strategiska modell som visar varumärkesutveckling ur 

märkesinnehavarens perspektiv.  

 

 
 

Figur 3.2. Modell som visar intern varumärkesutveckling (Melin, 2008) 
 

Modellen som Melin (2008) skapat innehåller sex begrepp och dessa kan hjälpa företaget att 

bygga upp, vårda och utveckla ett starkt varumärke. Nu följer en diskussion kring fusionen av 

lean och intern varumärkesutveckling. 
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3.3 Lean och intern varumärkesutveckling 

 

Holweg, Oliver & Schab (2007) säger att varumärket kommunicerar ut en image som kunden 

får genom att använda sig av varumärket. Utmärkande för t.ex. bilreklamer är att varumärket 

lägger fokus på imagen hos bilägarna istället för själva bilen. Detta gör att kunden vill ha 

samma identitet som bilägaren i reklamen. Att bygga upp ett framgångsrikt varumärke i 

premiumsegmentet är svårt om tidigare negativa händelser ligger kvar i kundernas 

medvetande. Den externa imagen företaget levererar samt den långsiktiga visionen företaget 

har ska helst inte ändras alltför drastiskt för att varumärket skall må bra. Varumärket är en 

social konstruktion och det är kunden som i slutändan bestämmer värdet. Kunder som rör sig i 

detta segment har ofta en större budget och vill ha det lilla extra, inte den kostnadseffektiva 

produkten alltså. Lean har i det här fallet en negativ effekt på varumärket (Holweg et al, 

2007). 

 

Knuf (2000) betonar vikten av att studera lean ur ett benchmarkingperspektiv. Definitionen 

som ges av lean beskrivs som ett företag där alla processer och funktioner är designade för att 

ge slutprodukten/tjänsten maximalt kundvärde. Melin (2008) menar för att uppnå högre 

kundvärde finns det tätt sammankopplade steg och aktiviteter i den varumärkesbyggande 

processen som måste genomgås. Att öka kundvärdet och prestera bättre än sina konkurrenter 

är lättare om företaget har ett starkt varumärke. Beverland och Napoli (2007) menar att 

företagets prestation påverkas i stor uträckning av hur varumärkesarbetet sköts. 

Produkter/tjänster som har ett starkt varumärke i ryggen kan få både kassaflödesfördelar och 

ökade affärsnätverksmöjligheter. Företaget kan även få stora fördelar i kvalitet och företagets 

prestationer i helhet (Beverland & Napoli, 2007). 

 

Litteraturen vi studerat ger många intentioner till sammanfogandet av lean service och intern 

varumärkesutveckling, dock inget konkret. De talar båda om att maximera slutvärdet till 

kunden. Holweg et al (2007) ser en koppling mellan lean och varumärke. Beverland och 

Napoli (2007) ser ett samband mellan företagets prestation och varumärket, där prestationen 

kan innebära att företagets kvalitet förbättras. Melin (2008) menar att ett starkt varumärke 

genererar ökat värde för kunden. Bowen och Youngdahl (1998) menar att implementering av 

leantänkandet i tjänsteföretag tidigt visade en positiv effekt i olika branscher. Piercy och Rich 

(2009) ställer sig också positiva till lean i tjänstesektorn och de menar att kvaliteten kan öka 

drastiskt efter en investering i lean. Alla dessa ovan nämnda faktorer anser vi ger intentioner 

till att en koppling finns mellan lean, företag på servicemarknaden och intern 

varumärkesutveckling. 

 

Nu följer vår modell som beskriver nedbrytningen av lean och intern varumärkesutveckling.  

 

 

3.4 Teoretisk modell 

 

Genom de teorier vi har studerat har vi kommit fram till en modell som vi ska testa genom en 

kvalitativ undersökning. Lean och intern varumärkesutveckling delas upp i begreppen som vi 

kommit fram till genom litteraturstudien. Det är de två begreppen lean och intern 

varumärkesutveckling som vi kommer att undersöka för att se hur lean påverkar varumärkets 

utveckling. Vi förväntar oss finna en koppling mellan begreppen som vi benämnt under lean 

till de begrepp som återfinns under intern varumärkesutveckling. Se modell nedan. 
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Figur 3.3. Modell som sammanfattar lean och intern varumärkesutveckling. (Bogren & Gamhed, 2010) 
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4 Empirisk Metod 
 ___________________________________________________________________________  

 

Detta kapitel innehåller den empiriska metoden vi applicerat på denna uppsats. 

Forskningsdesign och strategi diskuteras, samt tidshorisonter, datainsamling, urval, 

operationalisering, reliabilitet, validitet och till sist generaliserbarheten för vår studie. 

 ___________________________________________________________________________  

 

4.1 Forskningsdesign och strategi 

 

Saunders et al (2007) menar att det finns tre forskningsdesigner som används mest vid 

forskning och dessa är utforskande, beskrivande och förklarande. Den utforskande designen 

innebär att forskaren inte är helt på det klara med hur ämnet faktiskt ser ut och vill ha en 

bättre inblick i det hela. En fördel med denna design kan vara att flexibiliteten ofta är hög. 

Den beskrivande designen däremot har som syfte att porträttera ett fenomen så likt som 

möjligt. Här är det viktigt att bilden verkligen är klar av det forskaren skall ”måla av”. Den 

sista designen, förklarande, beskrivs av Saunders et al (2007) som mest aktuell när relationer 

mellan variabler skall förklaras.  

 

Den här uppsatsen har ett utforskande syfte och detta är för att vi just skall utforska den 

påverkan som lean har på företagets interna varumärkesutveckling då denna koppling ännu 

inte är klarlagd och vi vill få en bättre bild av den. Svaren på våra intervjuer kommer att visa 

om sambandet finns och i så fall hur kopplingen ser ut. Vi kommer alltså att använda oss av 

den utforskande forskningsdesignen. Vi har även presenterat en modell som lättare beskriver 

vårt syfte. 

 

Saunders et al (2007) skriver att det finns sju olika forskningsstrategier, och att alla dessa kan 

användas i någon av de tre ovanstående designerna. Strategierna är: experiment, 

undersökning, fallstudie, aktionsforskning, teori, etnografi och arkiverad forskning. Strategin 

”fallstudie” används när den empiriska studien baseras på endast ett verkligt fenomen. Dock 

har forskaren flera källor inom detta fenomen. Strategin är användbar när t.ex. forskaren vill 

ha information kring ett specifikt ämne och dess processer. Fallstudien kan innehålla olika 

former av intervjuer, observation och dokumentanalys (Saunders et al, 2007). 

 

Den här uppsatsen använder sig av forskningsstrategin fallstudie. Vi undersöker hur lean 

påverkar den interna varumärkesutvecklingen, denna koppling är ett ämne som inte är så 

vanligt och forskningen som finns är begränsad. Därför anser vi att det är bättre att testa vår 

modell på endast ett serviceföretag och se resultatet. Efter denna process kan vi sedan 

beroende på utfallet rekommendera vidare forskning på flera serviceföretag, eller rent av en 

kvantitativ undersökning med ett större urval. Tillgången till intervjuföretaget var också en 

bidragande faktor, vi fick tillgång till att intervjua fyra personer i chefsbefattning på ett 

serviceföretag och tog tillfället i akt.  

 

Företaget heter Carat Nya Zeeland, vidare presentation följer senare. Våra primärdata kommer 

således att komma ifrån dessa personintervjuer.   
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4.2 Tidshorisonter 

 

Det finns två typer av tidshorisonter att använda sig av i sin forskningsdesign, och dessa är 

enligt Saunders et al (2007) tvärsnittsdata och längsgående studier. Tvärsnittsdata är som ett 

”fotografi ifrån en specifik tidpunkt”, dvs. forskaren vill ha reda på hur ett givet fenomen ser 

ut just den dagen, medan längsgående studier beskrivs med hjälp av en dagbok, dvs. forskaren 

vill veta vad som hänt under en given tidsperiod. Jacobsen (2007) menar även han att 

tvärsnittstudie innebär att man studerar verkligheten vid enbart en tidpunkt. Det är alltså 

användbart när vi studerar hur två fenomen samverkar vid en given punkt.  

 

Den här uppsatsen kommer att använda sig av tvärsnittsdata, då vi vill se hur lean påverkar 

den interna varumärkesutvecklingen idag, och inte under någon längre tidsperiod vilket är 

fallet med längsgående studier.  

 

 

 

4.3 Datainsamling  

 

Det finns två sätt att samla in data på och dessa är enligt Saunders et al (2007) primärdata och 

sekundärdata. Viktigt att tänka på vid val av datainsamling är som när det gäller allt annat, att 

det skall passa uppsatsens syfte. Sekundärdata innebär redan publicerad litteratur och 

forskning medan primärdata handlar om att på egen hand samla in information som används i 

forskningen. Saunders et al (2007) delar upp primärdataforskningen i tre grupper; observation, 

olika typer av intervjuer och frågeformulär. 

 

Datainsamlingen i den här uppsatsen kommer att ske genom primärdata och semistrukturerad 

personintervjuer. Saunders et al (2007) definierar semistrukturerade intervjuer som en teknik 

där forskaren har en mängd frågor och ämnen som skall tas upp under intervjun och frågorna 

behöver ej ställas i ordning om det inte passar samtalets flyt. Data från intervjun samlas ofta 

genom inspelning i bandspelare eller genom att ta anteckningar. Det finns tre olika sätt att 

göra semistrukturerade intervjuer på; person, telefon eller Internet (Saunders et al, 2007). 

 

Vi har valt semistrukturerade personintervjuer som datainsamlingsmetod. Detta för att vi 

anser denna metod passa bäst med fallstudietekniken. Det djup vi söker i våra svar är lättare 

att få svar på om man genomför intervjuer än vid observation och frågeformulär anser vi. En 

annan fördel vi ser med intervjuer är att man som forskare kan ställa följdfrågor och låta 

respondenten svara fritt kring huvudfrågorna. Sedan kan man även hoppa mellan frågor 

beroende på hur samtalet flyter på. Vi använde oss av bandspelare vid intervjuerna samtidigt 

som vi tog minnesanteckningar. Detta fungerade mycket bra tycker vi, vi fick en bra kontakt 

med respondenten då vi slapp skriva ner varje ord. Kontentan av vårt val av datainsamling är 

att vi ville få en så heltäckande bild som möjligt av vårt forskningsämne och därför föll valet 

på semistrukturerade personintervjuer. 

 

Primärdata anser vi vara ett bra val, då vi inte hittat någon tidigare forskning kring just 

kopplingen mellan lean och varumärke i den bemärkelsen vi söker. I och med att vi har en 

kvalitativ ansats och söker utforska sambandet på ett specifikt företag på en specifik marknad 

anser vi att valet av att göra intervjuer var en passande lösning. 
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4.4 Urval  

 

Saunders et al (2007) menar att man kan dela in urvalsteknikerna i två grupper; 

sannolikhetsurval som är representativt eller ett ej sannolikhetsurval som är ett dömande 

urval. När det gäller det representativa sannolikhetsurvalet är chansen för en respondent att bli 

vald i urvalet lika stor för alla. Denna teknik är ofta förknippad med frågeformulärstekniken. 

Det dömande urvalet som inte är sannolikhetsurval däremot har inte någon statistiskt 

säkerhetsställd grund att stå på som säger att urvalet är representativt för hela populationen. 

Man kan dock fortfarande dra slutsatser av det dömande urvalet. En form av dömande urval är 

självständigt urval och detta innebär att forskaren frågar respondenten om denne vill 

medverka i undersökningen och därefter samlar in data från intervjun (Saunders et al, 2007).   

 

I den här uppsatsen kommer vi att använda oss av ett självständigt urval som är en form av 

dömande urval. Vi är medvetna om att detta kommer att medföra att generaliserbarheten 

kommer att minska avsevärt. Men vi anser fortfarande att resultatet som kommer fram kan ge 

information om hur lean kan påverka service företag i den varumärkesutvecklande processen 

samt ge information om hur framtida forskning kan bedrivas. Anledningen till varför vi valt 

detta urval är för att en av författarna till denna uppsats även praktiserar på företaget Carat 

och därför har tillgång till deras värdefulla tid.  

 

Respondenterna är fyra till antalet och har alla chefsbefattning på företaget Carat Nya 

Zeeland. Här följer kort presentation av intervjupersonerna.  

 

 

4.4.1 Presentation av respondenter 
 

 

Figur 4.1. Tabell över respondenter 

 

4.4.2 Presentation av fallföretag 

 

Carat Nya Zeeland har i dagsläget elva anställda och kontoret ligger i Auckland, Nya Zeeland. 

Själva företaget Carat finns över hela världen, det är världens största oberoende mediebyrå. 

Just Carat Nya Zeeland är lite speciellt, därför att marknaden i NZ inte är lika stor som t.ex. 

USA. Carat NZ är ett dotterbolag till Aegis Media NZ. 

 

Carat är som sagt en mediebyrå och detta innebär att bolaget ger kommunikationsförslag och 

lösningar till sina klienter. De kan skräddarsy lösningar beroende på kunden, vissa vill ha 

Namn Ålder Position Anställningstid 

Ryf Quail 43 General manager 1 år 

Katrina Horton 41 Client Account Executive 1 år 

Brad McDonald 34 Digital Manager 9 månader 

Kasmira Sewpershad 29 Client Account Manager 10 månader 
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helheten från strategi till köp av media, medan vissa är mer transaktionsbaserade, mer eller 

mindre köp av t.ex. tv reklam åt kundens räkning. Carats mål är att klienten ska få ett 

medieövertag genom att bli serverade överlägsna media och kommunikationslösningar. De tre 

ledorden Carat arbetar med är: Nyfikenhet, Kreativitet och Samarbete. Några av klienterna är: 

Gucci, Air Pacific, Nokia och Adidas. Vidare information om företaget och de respondenter 

vi intervjuat kommer i resultatkapitlet.  

 
 

4.5 Operationalisering 

 

Saunders et al (2007) ger en definition på begreppet operationalisering: ”Översättningen av 

koncept till påtagbara indikationer av deras existens.” (Saunders et al, 2007, Research 

Methods for Business students, s. 605). Jacobsen (2007) menar att det är viktigt med en bra 

operationalisering om forskaren vill kunna göra korrekta analyser av forskningsresultatet. 

Variablerna vi tänker undersöka presenteras här nedan, de är alla gjorda ur företagets 

perspektiv. 

 

 

 

4.5.1 5S 
 

Imai (2001) menar att 5S består av; sortera, systematisera, städa, standardisera och se till att 

skapa vana.  

 

Sortera innebär att allt som inte kommer att användas inom den närmsta tiden tas bort ifrån 

processen Imai (2001). Undersökningen av denna del gör vi genom frågan; hur bra ordning 

har de anställda i respektive arbetsmiljö?  

 

Systematisera betyder enligt Svensson (2008) att de föremål som nu efter sorteringen används 

i arbetet är organiserade på ett sätt som gör det lätt att hitta. Vi tolkar detta som att 

verksamheten skall vara systematiskt organiserad och lättnavigerad. Detta undersöks genom 

frågan om alla verktyg används, och i hur stor utsträckning? 

 

Östlund (2007) beskriver begreppet städa som att arbetsplatsen skall vara en ren, städad och 

trivsam miljö. Det är även så vi tolkar begreppet och frågan blir därför: hur städad är 

arbetsplatsen? 

 

Imai (2001) menar att de sista två punkterna standardisera och se till att skapa vana innebär att 

företaget skall skapa en standard och se till att denna standard behålls och blir en vana. Vi 

översätter detta som att föregående processer skall upprepas kontinuerligt och att arbetet 

aldrig skall ses som avslutat. Detta begrepp undersöker vi genom frågan om det finns policys 

och dokument som redogör för denna ordning och hur de arbetar efter dessa? 

Genom dessa frågor anser vi att vi utforskar kontentan av begreppet 5S. 
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4.5.2 Just In Time 

 

Liker (2003) menar att ett pull-system innebär att inga produkter eller tjänster skall tillverkas 

förrän det finns en efterfrågan. Detta operationaliserar vi till anpassning av verksamheten efter 

marknadens beteende. Minskning av flaskhalsar betyder enligt Imai (2001) att inga processer 

blir överbelastade. Detta anser vi också passa in bra på vår tolkning av att anpassning av 

företagets resurser skall anpassas efter marknadens behov och skepnad. Begreppet kommer vi 

undersöka genom frågorna: i hur stor utsträckning anpassar företaget sin verksamhet efter 

marknadens behov? Samt om övertidsbelastningen är större vid vissa årstider?  

 

Ledtider betyder enligt Capcun et al (2009) att det tar olika lång tid för varje process att bli 

klar beroende på hur schemat ser ut. Vår undersökning av ledtider blir: tillför alla moment i 

arbetsgången värde, samt hur är informationsgången i företaget styrd direkt till berörd 

anställd? 

 

Med dessa frågor anser vi att vi undersöker det mest essentiella i begreppet JIT. 

 

 

 
4.5.3 Total Quality Management 
 

Shah och Ward (2007) menar att TQM är en ledningsfilosofi för kontinuerlig 

kvalitetsförbättring och mätning. Ifall något går fel i arbetsutförandet skall grunden till 

problemet lokaliseras och åtgärdas. Vi undersöker TQM med frågorna: i hur stor utsträckning 

sker det kvalitetsarbete, och hur ser eventuella dokument för detta ut? Detta inkluderar även 

förebyggandet av fel i tjänsteutförandet och förbättring av detta arbete.  

 

Dessa frågor tycker vi speglar TQM på ett objektivt sätt. 

 

 

 

4.5.4 Intern varumärkesutveckling 

 

Melin (2008) skriver att intern varumärkesutveckling ur företagets perspektiv är indelat i sex 

begrepp. Här nedan presenterar vi vår undersökning av begreppen grundad på Melins (2008) 

iakttagelser.  

 

 Produktattribut ändrar vi till tjänsteattribut för att bättre passa vår uppsats och det handlar 

om utveckling, kvalitet, förpackning samt design. För att undersöka tjänsteattribut ställer 

vi frågan: vilka faktorer hos företaget levererar det största värdet för kunden, samt hur de 

arbetar för att hela tiden öka detta? 

 

 Märkesidentitet behandlar begreppen om vad varumärket står för, vilken identitet det har. 

Här tas även dess personlighet, namn, ursprung och logotyp upp. Frågorna vi undersöker 

detta genom är: hur skulle du beskriva varumärket och hur speglar logotypen varumärket? 

 

 Kärnvärde följer efter märkesidentiteten och tar upp dess innersta värderingar, vilka är 

dess konkurrensfördelar och vad som gör dessa så unika i jämförelse med konkurrenterna. 

Det är utefter dessa beskrivningar vi ställer frågorna om kärnvärde.  
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 Positionering är hur företaget vill att omvärlden ska uppfatta budskapet och även hur de 

gör detta internt inom organisationen. Frågorna vi ställer om positionering är: hur har 

företaget positionerat sig på marknaden och vet alla anställda om denna positionering? 

 

 I begreppet marknadskommunikation tas det upp hur varumärkets kärnvärden 

kommuniceras ut till kunderna. Frågan till intervjupersonerna kommer att grundas efter 

denna beskrivning. 

 

 Intern märkeslojalitet är i hur stor utsträckning alla i organisationen vet vad varumärket 

står för och lever upp till dess kärnvärden. Det är så vi har tolkat begreppet och ställer 

frågorna efter det.  

 

Frågorna vi kommit fram till grundas på Melins (2008) modell om intern 

varumärkesutveckling. Detta för att vi finner den uppdelning som gjorts av begreppen från 

modellen vara de som är bäst lämpade för denna undersökning av ämnet.  

 

 

 

4.6 Reliabilitet 
 

Jacobsen (2007) nämner reliabilitet som ett sätt att mäta undersökningens tillförlitlighet och 

trovärdighet. Den som forskar måste se till att resultatet går att lita på och att undersökningen 

utförts på ett sätt som är trovärdigt. Detta fås genom att fråga sig: mäter man verkligen det 

man är intresserad av, och går det framkomna resultatet att lita på. Saunders et al (2007) 

behandlar reliabilitet som huruvida resultaten som framkommit genom undersökningen skulle 

vara oförändrade om undersökningen upprepas av andra forskare. Om frågor och tekniker 

kommer ge konsistenta svar och ge samma slutsatser även av andra. Det gäller även att vid en 

undersökning ta hänsyn till att svarspersonerna kan vara på olika humör beroende på tid och 

dag som undersökningen görs, samt att de kan känna sig hindrade att svara uppriktigt på 

frågor gällande känsliga saker på arbetsplatsen.  

 

Vid personliga intervjuer fortsätter Saunders et al (2007) med att säga att forskaren måste vara 

försiktig speciellt med hur den ställer frågor men även hur svaret mottags. Det vara en 

följdfråga eller kroppsspråk som avslöjar hur du känner för svaret och detta kan få den du 

intervjuar att vara mer försiktig i sina svar. Den som intervjuar måste här ta särskild hänsyn 

även till hur frågor och följdfrågor ställs, i vissa fall kan frågan kännas påträngande och 

intervjupersonen som följd till detta känner sig trängd av frågan och bara ger en del av den 

bild som undersöks. Detta är viktigt i alla intervjuformer men speciellt i en semistrukturerad 

intervju då detta är en intervju som går på djupet för att ta fram fakta. Detta får medhåll av 

Jacobsen (2007) som menar att vid intervjuer är intervjuareffekten väldigt tydlig och den 

utgår från att när forskaren ställer frågor reagerar respondenten på olika sätt beroende på 

situation. Reaktionen av detta kan göra att intervjuobjektet blir mer försiktig i sina svar. 

 

I vår uppsats kommer reliabiliteten att påverkas av att vi kommer att utföra semistrukturerade 

intervjuer där vi har frågor som vi vill ha svar på. Då en av oss under en tid arbetat på 

företaget som vi utför intervjuerna på tror vi att intervjuareffekten blir mindre då ett mer 

informellt samtal kan äga rum. Samtidigt tror vi att då en av oss är helt okänd för 

intervjupersonerna samtalen kan hållas på en skäligt informell nivå där de känner sig fria att 

prata men förhåller sig till ämnet. Detta faller även in på ifall undersökningen går att upprepa 

med olika intervjuare men med samma intervjuunderlag. Det är fullt troligt att om 
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undersökningen utförs av någon annan, kan resultaten bli annorlunda. Vi anser detta med stöd 

av att vi förväntar oss en öppen intervju inom ämnesområdet då en av oss är bekant med 

företaget och de anställda och på detta sätt har vi en möjlighet att få mer djupgående svar på 

de frågor vi ställer. Detta ligger även till grund att vi även litar på det resultat vi får fram. Nu 

följer diskussion angående undersökningens validitet.  

 

 

 

4.7 Validitet  
 

Jacobsen (2007) kopplar begreppet validitet till giltig och relevant insamlad empiri. Validitet 

kallas också för intern giltighet. Den interna giltigheten behandlar faktumet att vi mäter det vi 

tror oss mäta eller är empirin ett resultat av andra faktorer som inte tagits med i beräkningen. 

Ett kritiskt förhållningssätt till insamlad data är alltså av stor vikt. Kan vi lita på de data vi 

samlat in? Saunders et al (2007) definierar validitet som i hur stor utsträckning 

undersökningsmetoden mäter det som avses att mäta. Är sambandet av orsaksnatur? 

 

Denna uppsats anser vi ha relativt hög validitet, för att intervjuundersökningen görs med fyra 

olika personer med chefsbefattning på företaget. Därför anser vi att det vi vill undersöka 

faktiskt kommer att undersökas, dvs. den interna giltigheten är relativt hög. Vi vill undersöka 

hur förhållandena ser ut i just detta företag och det kommer vi även få reda på. Vi är också 

medvetna om att operationaliseringen styr en stor del av validiteten och vi tycker att den är 

rättvis i förhållande till fenomenen vi undersöker. Diskussion om generaliserbarhet följer här.  

 

 

 

4.8 Generaliserbarhet 
 

Jacobsen (2007) definierar generaliserbarhet som extern giltighet. Den externa giltigheten 

kallas ibland även för överförbarhet och ger svar på hur giltig mätningen är i andra 

sammanhang eller organisationer. Kan vi överföra forskningen till andra sammanhang? 

Jacobsen (2007) menar även att det finns ett samband mellan generaliserbarhet och validitet. 

Ju mer generaliserbar en undersökning är, ju mindre validitet har den och tvärtom. Yin (1993) 

anser att dessa förklaringar inte gäller vid fallstudier, då fallstudien baseras på analytisk 

generaliserbarhet. Detta begrepp innebär att forskaren försöker generalisera resultatet till en 

bredare teoretisk bas. Den analytiska generaliserbarheten innebär att resultatet och 

forskningsstrategin kan överföras på liknande fallstudier med ungefär samma förutsättningar. 

Generaliseringen är dock inte automatisk utan behöver testas i fler fallstudier innan 

forskningsmodellen kan accepteras som överförbar (Yin, 1993). 

 

Yin (1993) anser att fallstudien är generaliserbar till teoretiska hypoteser, men inte till större 

fysiska populationer. Fallstudiens mål är inte att representera en population, utan att 

expandera och generalisera teorier. Detta kallas för teoretisk generalisering.  

 

Vår uppsats anser vi inneha en relativt hög teoretisk generalisering. Fallstudien utförs på 

mediebyrån Carat och på just detta företag har vi fått en kvalitetsmässigt hög bild av 

fenomenen vi undersöker.  

 

Uppdelningen vi gjort av lean kan göras i andra varianter och då kanske andra resultat skulle 

ha kommit fram. Detta kan påverka den analytiska generaliserbarheten anser vi. Vi tycker 
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dock att vi fått med de största och viktigaste verktygen ur lean i vår modell och menar därför 

att vår analytiska generaliserbarhet har potential att bli hög. Yin (1993) menar ju att modellen 

måste testas i fler fallstudier innan den analytiska generaliserbarheten kan bestämmas. 

 

Jacobsens (2007) diskussion angående förhållandet mellan generaliserbarhet och validitet 

anser vi stämma, vi gör avkall på överförbarheten för att uppnå så hög validitet som möjligt. 

Detta tycker vi även speglar vårt syfte på ett bra sätt, då detta är av utforskande art. Vi 

kommer alltså inte att kunna generalisera vårt resultat till en större population och detta är vi 

fullt medvetna om.  
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5 Resultat 
 
 ___________________________________________________________________________    

 

Kapitlet kommer att innehålla resultatet av vår fallstudie. Vi kommer här att presentera 

respondenternas svar. Svaren är strukturerade efter respektive teoretiskt avsnitt. 

 ___________________________________________________________________________    

 

 

5.1 5S 

 

Samtliga intervjupersoner på Carat gillar den nuvarande layouten på arbetsplatsen med två 

team som arbetar i kontorslandskap. Brad McDonald och Kasmira Sewpershad säger att när 

man arbetar i team som dem gör är det mycket smidigare att sitta nära varandra och bara 

vända sig om för att fråga om något, detta gör att informationen flyter mycket snabbare än om 

det hade varit separata kontor. 

 

Katrina Horton säger att hennes skrivbord är rent från papper och mappar och att hon försöker 

få sitt team att göra samma sak. Samtidigt säger Kasmira Sewpershad att de papper och 

mappar som befinner sig på skrivbordet ofta används i det dagliga arbetet då det är mycket 

information om kunder och liknande. Ryf Quail säger att många av de verktyg som annars 

används i arbetet finns på de datorer de använder då majoriteten av arbetet som utförs görs via 

datorer. Han fortsätter med att säga: ”Om verktygen inte används längre eller inte lika 

frekvent är det ingen idé att de finns kvar. Används de inte i det dagliga arbetet blir det inte 

lönsamt att ha de kvar”. 

 

Katrina Horton säger att arbeten och uppgifter som används i arbetet skall sparas på den 

gemensamma servern istället för på respektive anställds hårddisk. Detta för att alla ska få 

tillgång till informationen och att den är lätt att finna när det behövs. Hon fortsätter med att 

säga att det inte finns några raka direktiv om hur arbetsplatsen ska se ut. Inte heller Brad 

McDonald känner till några sådana dokument. Kasmira säger samma sak men att ibland kan 

det skickas ut ett e-post meddelande som säger att en kund kommer förbi och att arbetsplatsen 

måste se prydlig ut. 

 

Katrina Horton fortsätter att säga att även om det inte finns några direktiv om hur den fysiska 

arbetsplatsen ska se ut så finns det finns direktiv om hur deras onlineutrymme ska se ut. 

 

 

 

5.2 JIT 

 

Brad McDonald säger att de försöker anpassa sig efter efterfrågan men den har en stor 

variation, och att det under jul- och nyårshelgen inte brukar vara mycket att göra. Här fyller 

Katrina Horton i och säger att de anpassar sig efter marknadens behov och efterfrågan men 

samtidigt att de under lågperioder försöker komma på nya sätt att erbjuda sina kunder ett 

övertag. Ryf Quail säger att på en marknad som är så levande och föränderlig måste man ligga 

i framkant av utvecklingen om man vill fortsätta att vara med och konkurrera. Brad 

McDonald och Kasmira Sewpershad säger båda att under tider då det är mycket att göra blir 

det en hel del övertid för de anställda. 
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Ryf Quail säger att de som ett sätt att anpassa sig efter nuvarande och framtida behov på 

marknaden håller på att träna de anställda för att möta just dessa behov. Brad McDonald säger 

att under resten av året när de inte har ett stort antal pågående projekt brukar de vara proaktiva 

och göra saker för att hitta nya kunder och projekt, de brukar även vid dessa tidpunkter 

försöka ligga före sina konkurrenter på marknaden.  

 

Brad McDonald menar att han inte ser några aktiviteter som inte tillför något värde. Kasmira 

Sewpershad säger att varje klient har en tilldelad anställd som tar hand om just den kunden 

och det området. Detta är för att om för många har kontakt finns det risk för att någon 

information försvinner i hanteringen. Detta förtydligar hon genom att säga: ”Därför försöker 

vi hålla kedjan så kort som möjligt för att inte kunden ska bli disorienterad”. Brad McDonald 

fortsätter med att säga att om en kund skulle ringa in angående ett projekt riktas denne direkt 

till den tilldelade anställd som bäst kan hjälpa till med kundens behov, skulle det ändå bli fel 

så rättas det oftast den andra gången. Mycket av detta är för att teamet är indelat i två delar 

med hälften i varje där de delat upp uppgifterna emellan sig. Katrina Horton säger att hennes 

team som ett sätt att korta ner ledtider och framför allt för att kunna erbjuda kunden hjälp 

redan i första läget oberoende på om den som svarar inte är den tilldelade kontaktpersonen 

eller om den personen inte är inne. Hon säger att all e-mail kontakt som teamet har med 

kunderna skall skickas vidare till de övriga i gruppen så att alla kan hålla sig uppdaterad för 

varje kund och vara kapabla till att hjälpa till även om det inte är deras tilldelade kund. 

Katrina anser att ju mer information alla har desto bättre är det för gruppen. 

 
 
 
5.3 TQM 
 
Kasmira Sewpershad säger att de har standarder och processer som de följer för att hålla en 

jämn kvalitet. Brad McDonald fortsätter och säger att de för varje kund har en process de ska 

gå igenom och måste säkerhetsställa att alla steg i processen är implementerade innan de går 

vidare till nästa steg. Denna process kan liknas vid en mall som de har som bas och fungerar 

som ett kvalitetsdokument där de för varje kund lägger in extra steg som en kund kan tänkas 

behöva eller vill ha. För att stötta denna mall och allt arbete har företaget dokument och 

riktlinjer att gå efter. Katrina Horton säger att de har system som tydligt säger hur alla steg 

ska gå till, allt ifrån briefing till dokumentation av arbetet till presentation. Ryf Quail säger 

vidare att: ”Eftersom vi som företag handlar med klienters pengar är det vikigt att hela tiden 

hålla en hög och jämn kvalitet på de tjänster som vi levererar. Som ett sätt att göra detta har 

vi ett processdokument som verkar som ryggraden i hur det ska arbetas för att säkerhetsställa 

en konsistent kvalitet”. När dessa är säkrade säger han att då kan de börja vara kreativa med 

övriga arbetet för att tillfredsställa kunden, inte innan. 

 

Detta stöds ytterligare av vad Kasmira Sewpershad säger om att processer och mallar finns för 

att se till att kunden får bästa kvalitet och alltid blir nöjd med resultatet eftersom det är för 

kunden de arbetar. 

 

Enligt Kasmira Sewpershad så har de dokument de använder som mallar under tidens gång 

och dessa förbättras när någon tycker att det ska ändras något. Ryf Quail säger att de använder 

sig av Work-in-Progress dokument, timesheetsdokument samt olika mallar för att leta reda på 

de ställen där de tjänar pengar och vilka områden de kan förbättra sig på. 
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Brad McDonald säger att om det någonstans i kvalitetsprocessen skulle uppkomma något fel 

så rättar de till det när felet uppkommer och ser detta arbete som ett sätt att komma vidare och 

förbättra processerna och att bli bättre till nästa gång. 

 
 
 
5.4 Intern varumärkesutveckling 

 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa svaren vi fått gällande intern varumärkesutveckling. 

 

 

 

5.4.1 Tjänsteattribut 
 
Ryf Quail säger att verksamhetens mål är att göra klienten framgångsrik då detta samtidigt 

gör dem framgångsrika. Så kommersiellt övertag är nog det som ger störst värde för kunden. 

Katrina Horton fortsätter här och säger att den faktor hos tjänsterna som erbjuder mest värde 

för kunden är att tänka smartare, anledningen till detta är att erbjuda en kommersiell fördel för 

sina kunder och det är hela tiden det företaget strävar efter. Vid frågan om ökat kundvärde 

säger Ryf Quail att de har gått från transaktion till kommunikation. Vid transaktioner tjänar 

företaget bara en marginal på själva köpet. Nu tillgodoser de istället hela lösningen med 

rådgivning vid medieval och strategi, detta ser han som en väldigt positiv sak för dem. Brad 

McDonald menar att Carat ger mer råd till kunder och omvandlar den information de har till 

något som kunden kan ha användning av och driva deras företag framåt. Detta beskriver han 

genom att säga följande: ”Vi förbättrar kundvärdet genom att hela tiden arbeta nära kunden 

och förstå vilka behov kunden har. Stor fokus ligger även på att utveckla kundrelationen”. 

Detta får stöd även av vad Katrina Horton säger om hur extremt viktiga relationer är för att 

överleva i den bransch Carat befinner sig i. Detta för att det inte är en produkt de säljer, utan 

sig själva och den kunskap och information de innehar. 

 

 
 
5.4.2 Märkesidentitet 
 
Ryf Quail säger att de är ett varumärke med drivkraft, och bara i början på en väldigt positiv 

resa. Nu siktar de på att synas mer på marknaden och i början av nästa år ska deras varumärke 

vara på en ännu bättre position på marknaden. Brad McDonald menar att Carat står för ett nytt 

och fräscht varumärke, och fortsätter på vad Ryf Quail säger om att de går igenom en positiv 

förändring. Han gör detta genom citatet: ”Vi är på väg att bli en mer strategisk rådgivare för 

kunderna”. 

 

Katrina Horton säger att varumärket kan beskrivas som omtyckt men professionell, vänlig, 

charmig, enkel att umgås med, ansvarsfull, innovativ men inte rädd att säga ifrån om något är 

felaktigt. Hon anser även att logon reflekterar företaget och varumärket. Kasmira Sewpershad 

tycker att logotypen reflekterar varumärket, hon gillar logon. Den är annorlunda, unik och står 

ut jämfört mot andra. Ryf Quail säger angående logotypen att visuellt sätt är den dynamisk 

och det tycker han representerar deras verksamhet. Carats globala fras är ”consumer lead, 

digitally ahead”, så rörligheten i logon är ganska kraftfull enligt honom. 
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5.4.3 Kärnvärde 
 
Kasmira Sewpershad säger att företagets största konkurrensfördel är det sätt Carat integrerar 

traditionell media med online media, många andra byråer har dessa två som två separata 

avdelningar. Katrina Horton lyfter fram sättet de anställda tänker på, vad de gör och hur det 

kan påverka verksamheten, att hela tiden ha verksamhetens mål i baktanken när man gör 

affärer som ett kärnvärde. Ryf Quail menar att företagets största konkurrensfördel är deras 

koncept med kommersiellt övertag. Han tycker att de egentligen inte har några unique selling 

propositions, detta för att de anser dem vara för lättimiterade. Ingen mediebyrå har något 

unikt, de har de anställda, deras sätt att tänka, deras prissättning, vilken är ungefär samma i 

alla byråer. Det som gör Carat svårimiterade är deras anställda och deras unika kunskaper och 

egenskaper. Så egentligen är det tankesätt och de anställda som är deras största 

konkurrensfördelar. Ryf fortsätter med att förklara Carats kärnvärde med faktumet att de har 

det globala Carat - varumärket i ryggen hela tiden som tillåter dem att hämta ner stor kunskap 

och många verktyg till en mycket lägre kostnad. Brad McDonald säger att en av Carats största 

kärnvärden är kvaliteten hos personalen, det är svårt för ett annat företag att replikera den 

kunskap och information som de anställda sitter på menar han. 

 

 

 

5.4.4 Positionering 
 
Ryf Quail säger att Carats positionering är tvådelad i dagsläget: ”Var vi är och var vi vill 

vara. Var vi vill vara är ett pålitligt varumärke i kommersiellt övertag hos omgivningen”. De 

är just nu lite för okända, men de har rört sig framåt både när det gäller klienter och de media 

partners som de jobbar med. För honom handlar det om att bygga förtroende och bygga upp 

varumärkets profil. Kasmira Sewpershad säger att Carat försöker positionera sig som en 

mediebyrå som integrerar traditionell media och digital media och detta är rätt unikt för just 

Carat. De anställda är medvetna om positioneringen, och det pratas om den regelbundet. Brad 

McDonald menar att positioneringen fortfarande är i en förändringsfas, företaget går mycket 

mot att bli en strategisk rådgivare jämfört med innan då de var mer en buying-shop där kunder 

beställde vad de ville ha. Ett nytt management team är anställt för att ta företaget framåt mot 

denna nya inriktning. Katrina Horton menar att positioneringen är oberoende och det är en 

medveten positionering. Företaget och dess personlighet har ändrats till det bättre, mycket 

tack vare kreativa anställda. Vid frågan vilket målsegment Carat har svarar Kasmira 

Sewpershad att hon ser gärna att de kunder Carat jobbar med är inne på samma spår som dem 

med integrationen av media. ”Det gynnar varken kunden eller Carat om kunden inte vill vara 

med och dela Carats kärnvärden”. Ryf Quail är inne på samma spår och säger att som 

varumärke måste man stå för någonting för att annars är man som alla andra. ”Vi vill jobba 

med klienter som har samma filosofi som oss, och som köper vårt koncept med kommersiellt 

övertag. Vi vill se en framtid med vår klient och kunna vara en del av klientens utveckling”. 

 

 
 
5.4.5 Marknadskommunikation 
 
Kasmira Sewpershad säger att hon har en bra kontakt med kunderna och pratar med dem 

informellt på en daglig basis. Mer formella möten sker var eller varannan vecka där de sitter 

ner och pratar om kundens företag och Carat och gör en nulägesanalys helt enkelt. Varje 
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kvartal kommer kunden in på en workshop där de planerar vad som kan göras under de 

kommande sex månaderna eller året. Detta följs upp med fler kortare möten. De börjar med 

att ta reda på vad kundens verksamhet innebär och även kundens behov, detta är viktigt om en 

lösning ska hittas. Ryf Quail påpekar återigen det globala varumärkets trygghet: ”Ett exempel 

är en pitch vi ska göra nästa vecka för ett stort företag här i Nya Zeeland. Kunden jobbar 

redan med Carat i Australien och ett annat land i stilla havsregionen. Jag får därmed allt 

material därifrån levererat och även ett stort stöd för att vinna pitchen här i Nya Zeeland. 

Detta är såklart mycket lättare än att starta från scratch”.  

 
 
 
5.4.6 Intern märkeslojalitet 
 

Ryf Quail svarar ett starkt ja på frågan om de anställda lever upp till sitt varumärke och 

fortsätter med Carats globala fras ”consumer led - digitally ahead”, ”Vi levde inte upp till 

detta för ett år sedan, men nu gör vi det!” Han fortsätter med att säga att de är väldigt bra på 

att förstå konsumenten, och förstå deras behov och preferenser och hur de interagerar med 

klientens varumärke. Upp till det tycker han att de gör ett väldigt bra jobb när de väljer media 

för sina kunder, och tycker även de är bäst digitalt sett på sin marknad. ”Vi har under de 

senaste månaderna gjort revolutionerande arbete med t.ex. Facebook och i andra medier, 

vilket jag tycker är väldigt häftigt och det ger oss ett stärkt varumärke”. Andra byråer har en 

avdelning för vanlig media och en för digital, Carat säger han integrerar dessa moment till 

något väldigt bra.    

 

Kasmira Sewpershad menar att Carats verksamhet handlar om förändring, att ta nytta av 

möjligheter när de kommer. Att alltid vara öppen för nya sätt att göra saker och se efter 

kommersiella fördelar. Hon tror att alla i organisationen försöker ta åt sig av dessa 

värderingar. Om man inte kan göra det vill man förmodligen inte arbeta på en sådan 

arbetsplats och i denna bransch säger hon. Katrina Horton säger att det inte alltid är möjligt att 

leva sitt varumärke eftersom varje kund är unik, vissa kan vilja ha en relation där man bygger 

upp relationer där båda vill samma saker. Andra vill bara ha en enkel transaktion. De kunder 

som bara vill ha en enkel transaktion kan hon lägga över på någon av de yngre medarbetarna 

så hon kan koncentrera sig på de kunder som behöver mer tid och strategisk vägledning. 

 

 

 

5.5 Lean och intern varumärkesutveckling 

 

Ryf Quail menar att det är när det reduceras aktiviteter som inte medför värde som det skapas 

effektivitet i företaget. Brad McDonald säger genom följande citat att han ser en länk mellan 

lean och brand: ”De värderingar som ett varumärke speglar måste hela tiden utvecklas och 

förbättras, står man still så kommer man bli omsprungen och hamna bakom sina 

konkurrenter som anpassar sig till den föränderliga marknaden som finns idag. Och om något 

skulle hända att man vet vad man ska göra för att åtgärda det”. Katrina Horton ser ett 

mentalitetssamband mellan lean och varumärke. De har en högre mankostnad per timme än 

vad de skulle vilja ha, vilket betyder att dem inte är tillräckligt effektiva. Hon säger för att 

maximera kundens uppfattning om varumärket är det viktigt att de jobbar effektivt och 

professionellt.  
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Ryf Quail säger att ”om vi definierar våra kärnvärden, så kan vi ta bort alla andra aktiviteter 

för de är inte viktiga. Prioriteringen och fokus i vår verksamhet ska ligga på det som är 

värdefullt för vår klient, och resten kan vi ta bort för det medför inget värde. I detta arbete 

hjälper det med ett starkt varumärke och en stark positionering av varumärket, det skapar 

vem du är och hur du arbetar som företag. Aktiviteter som inte tillför värde kommer inte att 

driva våra klienters verksamheter framåt. Därför ligger vår största fokus på att driva 

processer som innefattar kommersiellt övertag och genom det kommer vi även maximera våra 

intäkter”.  

 

Ryf Quail ser definitivt en koppling mellan lean och varumärke. Han tar ett exempel om när 

man tittar på samarbetet mellan dem och Adidas. När konsumenten köper ett par Adidas skor 

går varumärkesutvecklingen från idrottsmannen som bär dem till skon. I deras verksamhet 

sker varumärkesutvecklingen hos medarbetarna för att det är dem som är produkten. Dem 

själva måste tro på de råd som ges till kunden, och de får inte tveka en sekund på sig själva 

som faktiskt är den produkt de säljer. Deras anställda måste leva och andas varumärket.  

 

På frågan om dessa leanaktiviteter har utvecklat Carats varumärke säger Ryf Quail: ”Ja, 

absolut. Vi har märkt av denna koppling både i vår organisations effektivitet och genom 

arbetet tillsammans med våra klienter”. Detta får medhåll av Kasmira Sewpershad som säger 

att hon helt klart tycker att det finns en stark koppling mellan det som kallas lean och hur de 

jobbar internt med varumärket. 
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6 Analys 
 

 ___________________________________________________________________________    

 

Detta kapitel innehåller en diskussion kring respondenternas svar jämfört med de relevanta 

teorierna samt vår syn på kopplingen. Slutligen sker en analys där vi accepterar eller förkastar 

vår modell. 

 ___________________________________________________________________________    

  
 
6.1 5S 

 
Katrina Horton säger att hennes skrivbord är rent från papper och mappar, och hon försöker 

även få sitt team att göra samma sak. Men samtidigt säger Kasmira Sewpershad att det 

faktiskt befinner sig papper och mappar på skrivbordet, men att dessa ofta används i det 

dagliga arbetet då det är mycket information om kunder och liknande. Ryf Quail säger att 

många av de verktyg som annars används i arbetet finns på de datorer de använder då 

majoriteten av arbetet som utförs görs via datorer. Han fortsätter säga att ”Om verktygen inte 

används längre eller inte lika frekvent är det ingen idé att de finns kvar”. En arbetsplats som 

tar åt sig 5S skall enligt Imai (2001) även vara rensad och alla verktyg som inte används skall 

tas bort, detta för att arbetsplatsen inte skall vara rörig och värdefull tid tas för att leta fram 

vad som behövs för uppgiften. Med stöd av det som sagts av respondenterna anser vi att 

momentet sortera återfinns hos Carats sätt att arbeta. 

 

Samtliga intervjupersoner på Carat gillar den nuvarande layouten på arbetsplatsen med två 

team som arbetar i kontorslandskap. Brad McDonald och Kasmira Sewpershad säger att när 

man arbetar i team som dem gör är det mycket smidigare att sitta nära varandra och bara 

vända sig om för att fråga om något, detta gör att informationen flyter mycket snabbare än om 

det hade varit separata kontor. Vi anser att detta stämmer in på vad Svensson (2008) säger om 

att systematisering, att det främst behandlar att arbetsplatsen skall ha ordning och lokalytan 

ska vara lättnavigerad, detta får som följd att arbetet blir effektivare. På detta sätt som Carat 

arbetar kan slöserier minskas och detta är precis vad Svensson (2008) säger om fördelar med 

5S.  

 

Katrina och Brad säger att de inte känner till några dokument som ger raka direktiv om hur 

arbetsplatsen ska se ut. Kasmira säger samma sak men att ibland kan det skickas ut ett e-post 

meddelande som säger att en kund kommer förbi och arbetsplatsen måste då se prydlig ut. 

Katrina säger att det finns direktiv om hur deras online utrymme ska se ut. Detta stämmer bra 

överens med vad Imai (2001) säger om att en arbetsplats skall vara städad och ordningssam så 

att arbetsplatsen är representativ vid kundbesök. 

 

Katrina säger att arbeten och uppgifter som används i arbetet skall sparas på den 

gemensamma servern istället för respektive anställds hårddisk. Detta har kommit att bli en 

vana för de anställda på Carat, för att alla ska få tillgång till informationen och att den är lätt 

att finna när det behövs. Det är enbart av Katrina som vi fått svar som kan länkas till teorin 

om vad Imai (2001) säger om att standardisera och skapa vana är för att se till att de tidigare 

punkterna i 5S jobbas efter. Även om detta bara är en källa anser vi att kopplingen till teorin 

är korrekt och har därför valt att ta upp den.  
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Ett sätt att tolka dessa resultat är att Carat arbetar relativt aktivt med begreppen som tas upp i 

5S. Indikationer finns till ett samband mellan fallföretagets sätt att sortera undan papper och 

mjukvaran till datorer när de inte används och vad teorin säger om att en arbetsplats skall vara 

rensad från verktyg som inte används i det dagliga arbetet. Informationsflödet i företaget 

flyter snabbare genom att de arbetar i två team i ett öppet kontorslandskap. Här finns 

indikationer i företagets sätt att arbeta till vad teorin säger om att arbetsplatsen skall vara 

lättnavigerad och informationen ska vara lättåtkomlig och välstrukturerad. I begreppet städa 

anser vi att det finns relativt svaga men ändå befintliga kopplingar till vad Imai (2001) säger 

om begreppet städa. Den förbindelsen hittar vi i Kasmiras svar där hon säger att arbetsplatsen 

städas mer noggrant vid kundbesök. I punkten om att standardisera och skapa vana ser vi även 

här relativt svaga indikationer i relation till teorin. Det som stämmer överrens med teorin är 

företagets vana att spara den information de har på den gemensamma servern istället för på 

respektive hårddiskar.   

 

Starka indikationer till samband finns hos begreppen sortera och systematisera medan 

begreppen städa och standardisera/skapa vana har ett svagare samband. Vi anser att vårt 

fallföretag Carat trots vissa svaga indikationer har det övergripande 5S-arbete som beskrivs i 

vår modell. 

 

 

 

6.2 JIT 
 

Alla respondenter säger att de försöker anpassa sig efter efterfrågan men den har en stor 

variation. På en marknad som är så levande och föränderlig säger dem att man måste ligga i 

framkant av utvecklingen om man vill fortsätta att vara med och konkurrera. Brad och 

Kasmira säger båda att under tider då det är mycket att göra blir det en hel del övertid för de 

anställda. Ryf och Brad säger vara proaktiva för att försöka anpassa sig efter nuvarande och 

framtida behov på marknaden genom att träna de anställda för att möta just dessa behov. 

Capcun et al (2009) säger att en av faktorerna i användningen av JIT är att ta hänsyn till och 

hantera efterfrågan, och därefter anpassa arbetsbelastningen efter det.  Belastningen kan vara 

olika beroende på vad som händer på marknaden. Ett antagande angående detta är att Carat 

absolut arbetar efter JIT – begreppet att anpassa verksamheten efter marknaden. 

 

Alla säger att eftersom teamet är indelat i två delar med hälften i varje har de delat upp 

uppgifterna emellan sig, så varje klient har en tilldelad anställd som tar hand om just den 

kunden och det området. Detta är för att om för många har kontakt finns det risk för att någon 

information försvinner i hanteringen. Samtidigt säger Brad och Katrina att när en kund ringer 

in försöker de som ett sätt att minska ledtiderna direkt koppla kunden till ansvarig anställd 

eller om den inte är inne till den som bäst kan hjälpa till med kundens behov. Capcun et al 

(2009) menar att ledtider kan vara att ett uppdrag från en kund som skickas från en person till 

en annan eller att den anställde inte kan hjälpa till med det aktuella problemet. Med stöd av 

det som teorin säger anser vi att Carat arbetar aktivt med att minska sina ledtider.  

 

Med stöd av ovanstående analys kan det tolkas som att Carat arbetar aktivt med hela JIT – 

begreppet så som vi har delat upp det. Just – In – Time behandlar mest att försöka anpassa 

verksamheten och hur de jobbar efter vad som efterfrågas på marknaden samt att under detta 

arbete få ner ledtiderna så mycket som möjligt. De svar som vi har fått av Carat visar på att de 

faktiskt arbetar med just dessa begrepp och verktyg som finns inom ett JIT – arbete. Det som 

stämmer överrens med litteraturen är just det faktum att företaget anpassar sin verksamhet 
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efter marknadens efterfrågan och utseende, och det var även detta som var våra förväntningar 

när vi ställde frågorna. Det finns alltså indikationer till relationer mellan både anpassa efter 

marknad och ledtider och den litteratur vi presenterat. Det som tas upp i teorin återfinns i stor 

utsträckning i våra respondenters svar. Därför kan det ses en koppling till de begrepp som 

återfinns i den modell vi har presenterat. 

 

 

 

6.3 TQM 

 

Kasmira Sewpershad och Brad McDonald säger att de har standarder och processer som de 

följer för att hålla en jämn kvalitet. Dessa kan liknas vid mallar, och fungerar som 

kvalitetsdokument där de om det finns en förbättring lägger in det. För att stötta denna mall 

och allt arbete har företaget dokument och riktlinjer att gå efter. Katrina och Kasmira säger att 

de har system som tydligt säger hur alla steg ska gå till, allt ifrån briefing till dokumentation 

av arbetet till presentation. Detta för att se till att kunden får bästa kvalitet och alltid blir nöjd 

med resultatet eftersom det är för kunden de arbetar. Ryf Quail säger vidare att ”Eftersom vi 

som företag handlar med klienters pengar är det vikigt att hela tiden hålla en hög och jämn 

kvalitet på de tjänster som vi levererar. Som ett sätt att göra detta har vi ett processdokument 

som verkar som ryggraden i hur det ska arbetas för att säkerhetsställa en konsistent kvalitet”. 

Andersson och Liljenvald (2008) nämner att företag måste i processerna utveckla rutiner och 

arbetssätt för att försäkra sig om att kvaliteten förblir hög och ett sätt att göra detta är att bilda 

standardiserade processer. Shah och Ward (2007) tar upp TQM som en ledningsfilosofi som 

kontinuerligt arbetar med kvalitetsförbättring. 

 

Brad säger att om det någonstans i kvalitetsprocessen skulle uppkomma något fel så rättar de 

till det när felet uppkommer och ser detta arbete som ett sätt att komma vidare och förbättra 

processerna och att bli bättre till nästa gång. Andersson och Liljenvald (2008) säger att några 

av de övergripande begreppen inom TQM är att ifall misstag sker ska de inte förstoras upp 

som ett fel utan ses som ett sätt att bli bättre och utvecklas på.  

 

TQM handlar om ett kontinuerligt kvalitetsarbete och detta finner vi hos de svar som vi fått av 

respondenterna. Genom ovan skedd analys finns det indikationer till att Carat arbetar aktivt 

för att hela tiden förbättra kvaliteten hos sina tjänster. De svar vi fick om att rätta till fel i 

arbetet kommer bara från Brad McDonald men överensstämmelsen med vad som återfinns i 

teorin är väldigt precis och då väljer vi att ta med detta trots att det bara är en persons utsago. 

Teorin säger att TQM innebär att företaget skall arbeta aktivt med att förhindra misstag samt 

att se misstagen som en läroprocess och det är precis det Brad säger.  

 

Resten av TQM - avsnittet innehåller relativt starka indikationer till samband mellan teori och 

empiri. Exempel på detta är processdokumenten vårt fallföretag arbetar med som hela tiden 

kontrollerar att kvaliteten på företagets tjänster behåller en hög nivå. Detta stämmer bra 

överrens med det Andersson och Liljenvald (2008) säger angående rutiner och arbetssätt för 

att kontrollera kvalitet. Härmed kan begreppet TQM i vår modell bekräftas genom denna 

analys. 
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6.4 Intern varumärkesutveckling 

 

Melin (2008) har utformat en modell vars syfte är att bygga upp, vårda och utveckla ett starkt 

varumärke. De sex begreppen i modellen är: produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, 

positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet. Nu kommer vi presentera 

analysen av dessa begrepp i relation till våra intervjuer samt hur dessa kan länkas till vår 

modell. 

 

 

 

6.4.1 Tjänsteattribut  
 

Ryf Quail och Katrina Horton säger att verksamhetens mål är att göra klienten framgångsrik 

då detta samtidigt gör dem framgångsrika. Så kommersiellt övertag genom att tänka smartare 

är det som ger störst värde för kunden och är deras viktigaste tjänsteattribut samt 

konkurrensfördel. Detta ligger till grund för att det inte är en produkt de säljer, utan sig själva 

och den kunskap och information de innehar. Brad McDonald säger att stor fokus ligger på att 

utveckla kundrelationen. Detta får stöd även av vad Katrina säger om hur extremt viktiga 

relationer är för att överleva i branschen. Melin (2008) säger att det finns faktorer hos 

produktattribut som är viktiga att beakta då de skapar konkurrensfördelar för företaget. Det 

kanske viktigaste produktattributet är konsistent kvalitet då det skapar en tillförlitlighet hos 

kunden.  

 

Vi tolkar i denna analys Melins (2008) begrepp produktattribut som tjänsteattribut för att 

bättre passa vår undersökning. Carats tjänsteattribut tycker vi stämmer bra in på de teoretiska 

krav som Melin (2008) ställer. Det viktigaste av dessa krav är en konsistent kvalitet på 

tjänsten och just detta anser vi att vårt fallföretag arbetar aktivt med. I just denna 

frågeställning fick vi mest fram svar om företagets kommersiella övertag och relationer till 

kunderna som främsta konkurrensfördel och tjänsteattribut. Dock tolkar vi respondenterna 

som att de hela tiden måste upprätthålla en hög och konsistent kvalitet inom dessa områden 

för att kunna lyckas på marknaden. Vi har inte fått fram detta i klarspråk under detta avsnitt 

men om man ser till hela intervjuerna och genomgående i analysen ser man tydligt att en hög 

kvalitet på sina tjänster är något som Carat verkligen strävar efter. Därför anser vi att 

intentioner finns mellan fallföretagets sätt att arbeta och det som tas upp i teorin.  

 

Tjänsteattributet med kommersiellt övertag ger Carat en konkurrensfördel och vi anser att det 

är genom en hög och konsistent kvalitet på sina tjänster som företaget skapar goda 

kundrelationer.  

 

Kvalitetsarbete och tjänsteattribut ur vår modell är en koppling och den innebär att 

kvalitetsarbete är en stor del av Carats tjänster. Företaget har ingen produkt utan säljer sina 

medarbetares kunskaper, och när Carat levererar kvalitet på sina tjänster lyckas även klienten 

i sin verksamhet. 

 
 
6.4.2 Märkesidentitet 

 

Ryf Quail och Brad McDonald säger att de går igenom en positiv förändring till att bli en 

strategisk rådgivare till sina kunder. Katrina, Kasmira och Ryf säger att logon reflekterar 
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företaget och dess varumärke. Melin (2008) menar att märkesidentiteten avser vad varumärket 

står för och denna blir alltmer viktig att differentiera för att skapa unikt mervärde till kunden. 

Varumärkets personlighet är en av de faktorer som utvecklar identiteten. Namn, logotyp och 

ursprung är andra faktorer.  

 

Carat uppfyller de krav som Melin (2008) ställer på en stark varumärkesidentitet, framför allt 

det som handlar om logotypen. Logotypen är en faktor som kan hjälpa till att utveckla 

märkesidentiteten och det tycker vi företaget tillägnat sig baserat på deras svar. Båda talar om 

att skapa ett mervärde för kunden. Melin (2008) menar att märkesidentiteten hjälper till att 

skapa mervärde till kunden, detta kopplar vi till det Carat gör i sin positiva förändring till att 

bli en strategisk rådgivare för sina kunder. Detta kan tolkas som mervärde och en intention till 

en koppling finns då Carat arbetar med sin märkesidentitet. 

 

Här ser vi en koppling i vår modell mellan begreppen att anpassa efter marknad och 

märkesidentitet. Carat följer marknadens efterfrågan och detta återspeglas i märkesidentiteten. 

Märkesidentitet handlar om att skapa mervärde till kunden och detta menar vi att Carat gör 

genom att anpassa verksamheten efter marknaden. 

 
 
6.4.3 Kärnvärde 

 

Ryf Quail menar att en av företagets största konkurrensfördelar är deras koncept med 

kommersiellt övertag. Ryf, Katrina och Brad menar att företagets största konkurrensfördelar 

är det tankesätt de har samt den kunskap och den information som de anställda sitter på. De 

anställda och deras unika kunskaper och egenskaper är vad som gör Carats kärnvärden 

svårimiterade. Melin (2008) menar att de grundläggande konkurrensfördelarna hos ett 

varumärke även kan kallas för kärnvärde. Kärnvärdet skall helst vara unikt och svårimiterat 

för att behålla och utveckla en långsiktig konkurrensfördel.  

 

Vi tolkar respondenternas svar angående hur de arbetar med att förbättra deras 

konkurrensfördel med kommersiellt övertag och den kunskap de anställda sitter på som 

företagets kärnvärde. De givna svaren har en stark överensstämmelse med vad Melin (2008) 

nämner om att även konkurrensfördelar kan placeras under kategorin kärnvärde. Carat arbetar 

för att göra sina kärnvärden svårimiterande. Detta anser vi stämmer överens med teorin, och 

den övergripande kopplingen till vår modell kan alltså existera, Carat arbetar aktivt med sina 

kärnvärden.  

 

Vi ser här en koppling mellan systematisera och kärnvärde och denna baserar vi på företagets 

arbete med globala direktiv om hur onlineutrymmet skall vara systematiserat. Detta har 

implementerats på en global nivå och är en del av företagets kärnvärde. 

 

Vi ser även en annan koppling från vår modell till begreppet kärnvärde, denna gång från 

kvalitetsarbete. Företagets största kärnvärde är kvalitet hos personalen och det är svårt för 

konkurrenter att replikera den kunskap och information som de anställda innehar. 
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6.4.4 Positionering 

 

Alla respondenter säger att Carat försöker positionera sig som en mediebyrå som integrerar 

traditionell media och digital media och detta är rätt unikt för just Carat. De vill vara ett 

pålitligt varumärke som levererar kommersiellt övertag till sina klienter. De menar även att 

positioneringen är medveten och kommuniceras ut till de anställda på ett bra sätt.  

 

Katrina Horton menar att positioneringen är som en oberoende mediebyrå och det är en 

medveten positionering. Ryf Quail och Kasmira Sewpershad är inne på samma spår och säger 

att som varumärke måste man stå för någonting, annars är man som alla andra. ”Vi vill jobba 

med klienter som har samma filosofi som oss, och som köper vårt koncept med kommersiellt 

övertag”.  

 

De svar vi har fått här tolkar vi som att deras positionering är både unik och svårimiterad. 

Detta baserar vi på vad Melin (2008) säger om att en positionering sker när varumärket 

placerar sig i konsumenternas medvetande och målet med positionering är att varumärket i 

kundens medvetande skall vara så unik som möjligt, för att särskilja sig från konkurrenter. Vi 

anser här att den tydliga positioneringsstrategin Carat har visar att alla är aktivt medvetna om 

företagets positionering då överensstämmelsen med det som sägs i teorin är tydlig.  Begreppet 

positionering ur vår modell bekräftas därmed. 

 
Begreppen anpassa efter marknad och positionering är nästa länk vi ser. Carats positionering 

är tvådelad, var de är och var de vill vara. De gick från en tvådelad organisationsstruktur till 

en integrerad online och traditionell struktur, allt för att anpassa sig efter den ständigt 

utvecklande marknaden. 

 
 

6.4.5 Marknadskommunikation 

 

Kasmira Sewpershad säger att hon har en bra kontakt med kunderna och möten sker allt ifrån 

daglig basis till större workshops var tredje månad. Ryf Quail håller med och tar även tar upp 

det globala varumärkets trygghet: ”Ett exempel är en pitch vi ska göra nästa vecka för ett 

stort företag här i Nya Zeeland. Kunden jobbar redan med Carat i Australien och ett annat 

land i stilla havsregionen. Jag får därmed allt material därifrån levererat och även ett stort 

stöd för att vinna pitchen här i Nya Zeeland. Detta är såklart mycket lättare än att starta från 

scratch”. Melin (2008) menar att företagets kärnvärden skall på ett så övertygande sätt som 

möjligt kommuniceras ut till kunden.  

 

Marknadskommunikationen i Carat kan ses som välfungerande, dock fick vi inte så bra svar 

av alla respondenterna. Vi fick ett väldigt bra svar av Ryf Quail, här skall man också komma 

ihåg att det är han som är General Manager i bolaget, han har som arbetsuppgift att 

marknadskommunikationen fungerar. Hans svar tar vi alltså med beroende på att det väger 

tyngre än de andra i just det här fallet. Det han säger är att han håller med Kasmira om den 

positiva kundkontakten. Detta återspeglas i Melins (2008) teori om att kärnvärdet skall 

kommuniceras ut till kunden. Sedan har vi citatet där han tar upp tryggheten i ett starkt globalt 

varumärke i ryggen, och även här anser vi att detta kan ses som en form av kärnvärde, som 

kommuniceras ut till en potentiell kund på ett väldigt effektivt sätt.  

 

Begreppet ledtider ur vår modell påverkar marknadskommunikationen. Detta sker genom att 
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Carat håller informationskedjan så kort som möjligt mellan olika medarbetare, allt för 

underlätta för kunden och maximera kundvärdet samtidigt som man håller sin 

marknadskommunikation stringent. Kärnvärdet företaget har skall på ett så övertygande sätt 

som möjligt kommuniceras ut till kunden och detta görs bl.a. genom att korta ner företagets 

ledtider.  

 

Under detta begrepp fann vi ytterligare en koppling, och denna var mellan kvalitetsarbete och 

marknadskommunikation. Kvalitetsarbetet hos Carat genomsyrar hela deras 

marknadskommunikation. Företaget erbjuder alltid tjänster av en hög kvalitet baserat på vad 

kundens verksamhet innebär och kundens behov. Alla i företaget vet vilka kärnvärden Carat 

har och hög kvalitet är ett av dem. Detta kommuniceras ut på ett så övertygande sätt som 

möjligt till kunden. 

 
 
6.4.6 Intern märkeslojalitet 

 

Ryf Quail och Kasmira Sewpershad svarar ett starkt ja på frågan om de anställda lever upp till 

sitt varumärke och menar även att det stärkts sedan ett år tillbaks. De anser att företaget är bra 

på att förstå kundens behov och preferenser. Ryf Quail säger: ”Vi har under de senaste 

månaderna gjort revolutionerande arbete med t.ex. Facebook och i andra medier, vilket jag 

tycker är väldigt häftigt och det ger oss ett stärkt varumärke”. Katrina Horton säger att det 

inte alltid är möjligt att leva sitt varumärke eftersom varje kund är unik och behöver olika 

saker.  

 

För att konsumenten skall vara lojal mot varumärket skall även märkesinnehavaren enligt 

Melin (2008) känna samma lojalitet mot varumärket. För att skapa intern märkeslojalitet krävs 

det att alla medarbetare har en bra uppfattning om vilka värderingar varumärket står för, samt 

vilket kärnvärde och märkesidentitet som varumärket representerar. 

 

Vår egen reflektion på detta faktum är att det finns intentioner till att Carat innehar en intern 

märkeslojalitet. Vi fick inte något bra svar från Brad McDonald på denna fråga, och Katrina 

Horton svarade att det inte alltid är möjligt att leva sitt varumärke. Hennes svar kan tolkas 

som att hon har en hög intern märkeslojalitet men inte alltid får chansen att leva den fullt ut. 

Ryf och Kasmiras svar kan anses stämma bra överens med det Melin (2008) säger om intern 

märkeslojalitet, just det med att kommunicera ut sitt kärnvärde och leva sitt varumärke. Vi 

menar även att de har en bra uppfattning av vad deras varumärke står för. Återigen väger Ryfs 

svar lite tyngre, eftersom han är General Manager. 

 

Begreppet ur vår modell som kallas standardisera och skapa vana arbetar Carat aktivt med, 

och detta anser vi påverkar den interna märkeslojaliteten. Allt arbete sparas på servern istället 

för på medarbetarens hårddisk. Detta har blivit en standard i företaget och kommunicerats 

frekvent internt. Intern märkeslojalitet handlar just om att kommunicera ut sina kärnvärden 

internt. 

 

Kontentan av intern märkeslojalitet blir alltså att Carat i relativt stor utsträckning arbetar med 

intern märkeslojalitet. Vår undersökning är gjord på fallföretaget Carat, dock anser vi att 

intentioner finns till att testa vår modell på andra företag och marknader. Detta grundar vi på 

att den teoretiska referensramen om intern varumärkesutveckling stämmer in på vårt 

fallföretag.  
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Efter denna genomförda analys av intern varumärkesutveckling har vi kommit fram till att alla 

begrepp under intern varumärkesutveckling som är upptagna i vår modell är konfirmerade och 

stämmer överens på vårt fallföretag. Nu går vi över till analysen av lean och intern 

varumärkesutveckling.  

 

 

 

6.5 Lean och intern varumärkesutveckling 

 

Vi inleder med en analys av de övergripande frågorna angående kopplingen mellan lean och 

intern varumärkesutveckling. I nästa kapitel kommer sedan en vidare förklaring hur 

kopplingarna ser ut och hur lean påverkar den interna varumärkesutvecklingen.  

 

Ryf Quail menar att det är när det reduceras aktiviteter som inte medför värde som det skapas 

effektivitet i företaget. Brad McDonald säger att han ser en länk mellan lean och brand. 

Katrina Horton ser ett mentalitetssamband mellan lean och varumärke. Hon säger för att 

maximera kundens uppfattning om varumärket är det viktigt att de jobbar effektivt och 

professionellt.  

 

Ryf Quail ser definitivt en koppling mellan lean och varumärke. Han säger att ”Om vi 

definierar våra kärnvärden, så kan vi ta bort alla andra aktiviteter för de är inte viktiga. 

Prioriteringen och fokus i vår verksamhet ska ligga på det som är värdefullt för vår klient, 

och resten kan vi ta bort för det medför inget värde. I detta arbete hjälper det med ett starkt 

varumärke och en stark positionering av varumärket, det skapar vem du är och hur du 

arbetar som företag. Aktiviteter som inte tillför värde kommer inte att driva våra klienters 

verksamheter framåt. Därför ligger vår största fokus på att driva processer som innefattar 

kommersiellt övertag och genom det kommer vi även att maximera våra intäkter”.  

 

Ryf menar att det hjälper med ett starkt varumärke i leanarbetet, detta kopplar vi till Melin 

(2008) som menar att det är lättare att öka kundvärdet och prestera bättre än sina konkurrenter 

om företaget har ett starkt varumärke. Detta faktum får även medhåll av Beverland och Napoli 

(2007) som menar att företagets prestation påverkas i stor uträckning av hur 

varumärkesarbetet sköts. Produkter/tjänster som har ett starkt varumärke i ryggen kan få både 

kassaflödesfördelar och ökade affärsnätverksmöjligheter. Företaget kan även få stora fördelar 

i kvalitet och företagets prestationer i helhet.  

 

Ryf Quail menar även att den interna varumärkesutvecklingen i Carat sker i dess anställda och 

deras egenskaper. De måste leva efter varumärkets kärnvärden för att utveckla företaget. På 

frågan om dessa leanaktiviteter har utvecklat Carats varumärke säger han: ”Ja, absolut. Vi har 

märkt av denna koppling både i vår organisations effektivitet och genom arbetet tillsammans 

med våra klienter”. Detta får medhåll av Kasmira Sewpershad som säger att hon helt klart 

tycker att det finns en stark koppling mellan lean och hur de jobbar internt med varumärket. 

Kopplingen till det Beverland och Napoli (2007) säger om lean anser vi stämma överens även 

här, bland annat när Ryf talar om företagets prestation.  

 

Alla respondenterna ser en koppling mellan lean och intern varumärkesutveckling. Detta ser 

vi som ett resultat som kan stärka och validera vår modell. Just Ryf Quails citat om att ta bort 

aktiviteter som inte tillför något värde för att uppnå effektivitet är i hög grad lean anser vi, och 

han avslutar citatet med att konstatera att intäkterna maximeras, detta tolkar vi som en effekt 
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av lean. Han säger även att det hjälper med ett starkt varumärke i detta leanarbete och detta 

stärker ytterligare faktumet att Carat arbetar med både lean och internt 

varumärkesutvecklande aktiviteter.  

 

Nu har vi i analysen ovan visat att Carat faktiskt arbetar mer eller mindre aktivt med både 

våra leanbegrepp 5S, JIT och TQM, samt de interna varumärkesutvecklande begreppen 

tjänsteattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern 

märkeslojalitet. Nu anser vi oss vara klara med den delen och går därför över till den andra 

delen av vår analys som undersöker hur lean påverkar den interna varumärkesutvecklingen. 

Detta är även syftet med uppsatsen, vi kände dock att vi var tvungna att undersöka om 

företaget verkligen arbetar med begreppen var för sig innan vi kan se kopplingen. Nu följer 

alltså kapitlet med sammanfattningen av vår teoretiska modell och innan vi visar modellen 

förklarar vi hur lean påverkar den interna varumärkesutvecklingen. Detta innefattar vår 

tolkning och koppling mellan begreppen baserat på ovanstående analys. Detta ser vi som en 

sammanfattning av lean och intern varumärkesutveckling.  

 

 

6.6 Sammanfattning av teoretisk modell 

 

Vi har genom denna undersökning kommit fram till att vårt fallföretag har ett relativt aktivt 

arbete med alla de begrepp som finns omnämnda i vår modell. Frågan vi ställde oss i börjar på 

denna uppsats var hur lean kan påverka intern varumärkesutveckling i serviceföretag. Vi 

undersökte detta genom att jämföra analysen från våra intervjuer med den teoretiska 

referensramen för att se om det fanns några kopplingar. Vi trodde redan innan 

undersökningen att det fanns en koppling mellan begreppen, detta har vi tagit reda på genom 

att studera tidigare gjord forskning. Nu vill vi stärka detta ytterligare genom att utforska hur 

lean påverkar intern varumärkesutveckling på servicemarknaden i just vårt fallföretag.  

 

Vi har efter vår analys kommit fram till att det finns åtta kopplingar mellan lean och intern 

varumärkesutveckling. Här följer dessa kopplingar.    

 

1. Kopplingen mellan systematisera och kärnvärde baserar vi på företagets arbete med 

globala direktiv om hur onlineutrymmet skall vara systematiserat. Detta har 

implementerats på en global nivå och är en del av företagets kärnvärde. 

 

2. Standardisera och skapa vana arbetar Carat aktivt med, och detta påverkar den interna 

märkeslojaliteten. Allt arbete sparas på servern istället för på medarbetarens hårddisk. 

Detta har blivit en standard i företaget och kommunicerats frekvent internt. Intern 

märkeslojalitet handlar just om att kommunicera ut sina kärnvärden internt. 

 

3. Nästa koppling är mellan att anpassa efter marknad och märkesidentitet. Carat följer 

marknadens efterfrågan och detta återspeglas i märkesidentiteten. Märkesidentitet handlar 

om att skapa mervärde till kunden och detta gör Carat genom att anpassa verksamheten 

efter marknaden menar vi.  

 

4. Anpassa efter marknad och positionering är nästa länk. Carats positionering är tvådelad, 

var de är och var de vill vara. De gick från en tvådelad organisationsstruktur till en 

integrerad online och traditionell struktur, allt för att anpassa sig efter den ständigt 

utvecklande marknaden. 
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5. Ledtider påverkar marknadskommunikationen. Detta sker genom att Carat håller 

informationskedjan så kort som möjligt mellan olika medarbetare, allt för underlätta för 

kunden och maximera kundvärdet samtidigt som man håller sin marknadskommunikation 

stringent. Kärnvärdet företaget har skall på ett så övertygande sätt som möjligt 

kommuniceras ut till kunden och detta görs bl.a. genom att korta ner företagets ledtider.  

 

6. Kvalitetsarbete och tjänsteattribut är nästa koppling och den innebär att kvalitetsarbete är 

en stor del av Carats tjänster. Företaget har ingen produkt utan säljer sina medarbetares 

kunskaper, och när Carat levererar kvalitet på sina tjänster lyckas även klienten i sin 

verksamhet. 

 

7. Nästa länk mellan lean och intern varumärkesutveckling är kvalitetsarbete och kärnvärde. 

Företagets största kärnvärde är kvalitet hos personalen och det är svårt för konkurrenter att 

replikera den kunskap och information som de anställda innehar.  

 

8. Sista kopplingen är mellan kvalitetsarbete och marknadskommunikation. Kvalitetsarbetet 

hos Carat genomsyrar hela deras marknadskommunikation. Företaget erbjuder alltid 

tjänster av en hög kvalitet baserat på vad kundens verksamhet innebär och kundens behov. 

Alla i företaget vet vilka kärnvärden Carat har och hög kvalitet är ett av dem. Detta 

kommuniceras ut på ett så övertygande sätt som möjligt till kunden.   

 

 

De begreppen som vi inte hittade någon koppling till intern varumärkesutveckling är sortera 

och städa. Dock anser vi ändå att kopplingen fortfarande kan göras att 5S påverkar intern 

varumärkesutveckling då det dras kopplingar från systematisera, standardisera och skapa 

vana.  

 

I begreppen JIT och TQM finns det kopplingar i alla nedbrytningar till intern 

varumärkesutveckling. Den som i störst grad påverkar varumärkesutvecklingen anser vi vara 

kvalitetsarbete, för att den har tre kopplingar till olika begrepp under varumärkesutveckling. 

Nu presenterar vi vår modell, med alla åtta kopplingar hur lean påverkar intern 

varumärkesutveckling inkluderade. 

 

 
Figur 6.1. Vår modell med kopplingar baserad på analyskapitlet (Bogren & Gamhed, 2010) 
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7 Slutdiskussion 
 

 ___________________________________________________________________________  

 

I kapitlet slutdiskussion presenterar vi våra slutsatser av arbetet. Vi avslutar med kritik mot 

uppsatsen, praktiska konsekvenser samt ger förslag till framtida forskning.  

 ___________________________________________________________________________  

 

 

7.1 Slutsats 

  

Syftet med den här uppsatsen var att utforska hur den interna varumärkesutvecklingen i ett 

serviceföretag påverkas av lean. Problemformuleringen lyder: Hur kan lean påverka den 

interna varumärkesutvecklingen i serviceföretag? 

 

Först och främst vill vi påpeka att vårt fallstudieföretag Carat Nya Zeeland arbetar med alla de 

begrepp vi tagit med i vår indelning av lean och intern varumärkesutveckling. I hur stor 

utsträckning detta sker är olika från fall till fall. För att besvara vår problemformulering säger 

vi att lean påverkar intern varumärkesutveckling på åtta olika sätt. Dessa kopplingar visar hur 

den interna varumärkesutvecklingen påverkas av lean. Kopplingarna är: 

 

 Systematisera påverkar Kärnvärde 

 Standardisera och skapa vana påverkar Intern märkeslojalitet 

 Anpassa efter marknad påverkar Märkesidentitet 

 Anpassa efter marknad påverkar Positionering 

 Ledtider påverkar Marknadskommunikation 

 Kvalitetsarbete påverkar Tjänsteattribut 

 Kvalitetsarbete påverkar Kärnvärde 

 Kvalitetsarbete påverkar Marknadskommunikation 

 

Vi har alltså kommit fram till att det finns en potentiell koppling mellan lean och den interna 

varumärkesutvecklingen på serviceföretag. Detta styrker vi med att på just vårt fallföretag ser 

vi en koppling genom de åtta steg där vi har hittat ett samband mellan och beskrivit i 

ovanstående analys. Härmed anser vi att vår problemformulering är besvarad.  

 

Slutsatsen drar vi trots att två av begreppen under 5S inte fanns någon koppling till 

varumärkesutvecklingen, nämligen sortera och städa. Detta för att merparten av 5S hade en 

koppling, samt att både JIT och TQM hade fullständiga kausalitetssamband.  

 

I modellen nedan som är vår reviderade version har vi valt att stryka över de två begrepp som 

vi inte fann något samband med till intern varumärkesutveckling. Dessa två begrepp var 

sortera och städa. I vår undersökning fann vi att dessa begrepp fanns och arbetades med på 

fallföretaget men någon anknytning till den interna varumärkesutvecklingen hittades dock 

inte.  

 

Vår reviderade modell med kopplingarna mellan lean och intern varumärkesutveckling är 

baserad på den sammanställda tolkning vi gjort på alla de svar vi fått av respondenterna på 

fallföretaget. Genom att jämföra analysen på begreppen lean och intern varumärkesutveckling 
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har vi kommit fram till kopplingarna och i slutändan vår reviderade modell som kan ses 

nedan. 

 

 
Figur 7.1. Vår nya reviderade modell med de begrepp som visar hur lean påverkar den interna 

varumärkesutvecklingen.  

 
 
 
7.2 Kritik mot uppsatsen 

 

En kandidatuppsats kan sällan ses som en fullständig forskning, så är även fallet här. En 

fallstudie har såklart väldigt låg generaliserbarhet och det anser vi är fallet även i denna 

undersökning. Vår teoretiska referensram är baserad på vår uppfattning av vad som är 

relevant inom begreppen lean och intern varumärkesutveckling. Här hade resultatet kunnat få 

ett annat utslag om andra teorier hade tagits med. Val av teori är alltså en avgörande faktor 

och vi har försökt att hitta relevant och nypublicerad forskning på området, chansen finns 

såklart att vi missat ny forskning som hade kunnat ändra vårt synsätt och undersökningen i 

sig.  

 

Den empiriska metoden vi använt oss av har i stor utsträckning påverkat vårt resultat, vid en 

större undersökning hade generaliserbarheten blivit avsevärt högre. Vi är medvetna om att en 

fallstudie inte är det optimala sättet att göra en högt generaliserbar undersökning på. Men i en 

fallstudie som nu är fallet har inte intentionerna funnits till att skapa en generaliserbar studie. 

Operationaliseringen av begreppen är en annan faktor, även om vi tycker den är bra så är den 

gjord ur vår synpunkt, och kanske hade gjorts annorlunda om andra forskare genomfört 

undersökningen.  

 

Redan när vi började arbetet med denna undersökning trodde vi att det fanns ett samband 

mellan lean och intern varumärkesutveckling och detta kan ha påverkat våra resultat. 

Analysen och slutsatserna kan även dem mycket väl ha blivit influerade av detta 

grundläggande synsätt vi haft som författare.  
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Vid den empiriska insamlingen kan undersökningseffekten spelat in en större roll än vi anat. 

En av författarna hade en relation till alla respondenterna som praktikant, och detta kan ha 

både förbättrat eller försämrat utgången av intervjuerna. Detta vet vi först då studien 

genomförs på ett annat företag eller av andra forskare.  

 

 

 

7.3 Praktiska konsekvenser 

 
Den modell vi har kommit fram till i denna undersökning har en möjlighet till att användas på 

serviceföretag som en metod för att undersöka hur lean kan användas i sagt företag som ett 

sätt att internt utveckla deras varumärke. Modellen visar vilka delar inom leanbegreppet som 

kan kopplas till de specifika delar företaget vill fokusera sig på, eller ur en helhetsbedömning 

för att se hur hela processen med varumärkesarbetet kan förbättras. Denna uppsats kan alltså 

fungera som ett stöd för de företagare som vill lära sig mer om hur dessa leanverktyg kan 

påverka den interna delen av den varumärkesutvecklande processen. 

 

 

 

7.4 Framtida forskning  

 

Vi ser denna fallstudie som ett första steg i forskningen mellan lean och varumärke. Nu har vi 

undersökt hur lean påverkar den interna varumärkesutvecklingen. Förslag till framtida 

forskning är att studera även det externa perspektivet, dvs. hur den interna 

varumärkesutvecklingen kan påverka varumärkets värde. Fortsatt forskning kan innehålla att 

hitta nya kopplingar mellan den interna delen av varumärket och den externa som är 

varumärkets värde. Sedan kan man även forska i om det finns kopplingar ända från lean till 

varumärkets värde. På så sätt kan hela modellen bli komplett med relationer genom hela 

kedjan från lean till varumärkets värde. Se modell nedan för förslag till framtida forskning.  

 

 
Figur 7.2. Förslag till framtida forskning.   
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Ett annat förslag är att testa vår modell på andra serviceföretag. På så sätt kan den analytiska 

generaliserbarheten utvecklas. Först då kan studien anses vara helt överförbar till andra 

populationer. Modellen kan även testas i en kvalitativ studie på flera företag och här finns det 

oändliga möjligheter. På så sätt kan generaliserbarheten eventuellt utvecklas och modellen 

kan få ett starkare fäste. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

 Namn, titel, ålder, kön, hur länge har du jobbat i företaget, hur länge har du haft 

nuvarande position och hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

 

1. Hur arbetar ni för att säkra kvalitet i era tjänster? Hur har detta arbete växt fram? Har 

du sett en förbättring av kvalitetsarbetet över en längre tid? 

 

2. Hur gör ni för att kontrollera kvaliteten i era tjänster? Har ni ramar och 

policydokument? I så fall, följs de kontinuerligt? Hur ser eventuella dokument ut? 

 

3. Hur bra ordning har de anställda i arbetsmiljön? Används alla verktyg? I hur stor 

utsträckning? Hur städad? Lättnavigerad? 

 

4. Finns det policys och dokument som redogör för ordningen på arbetsplatsen? Hur 

arbetar ni utefter dessa?  

 

5. I hur stor utsträckning anpassar ni verksamheten efter marknadens behov, t.ex. 

säsongsbehov? Hur i så fall? Är övertidsbelastningen större vid vissa årstider? 

 

6. Hur är informationsgången i företaget styrd direkt till berörd anställd? Går 

meddelanden ofta genom olika personer innan rätt medarbetare får informationen? 

Hanterar en medarbetare all kontakt med en specifik kund? Finns det moment som ej 

tillför värde i arbetsprocessen? Vilka är dessa i så fall? 

 

7. Vilka faktorer hos era tjänster levererar det största värdet för kunden anser ni? Varför? 

Hur jobbar ni för att hela tiden öka kundvärdet? 

 

8. Hur skulle du beskriva varumärket om det var en person? T.ex. Namn, ursprung, 

livsstil? 

 

9.  Hur speglar logotypens utseende varumärket tycker du? Vad är din spontana åsikt om 

logotypen? Varför? 
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10. Vilka är era största konkurrensfördelar/usp? Hur kommunicerar ni ut dessa? Vad gör 

dessa svårimiterade och unika? 

 

11. Hur har ni positionerat er på marknaden? Var detta en medveten positionering? Hur 

gick detta till? Vilken är er målgrupp? Vilket är ert målsegment? Vet alla i 

organisationen om denna position? 

 

12. Vet alla i organisationen vad ert varumärke står för? Hur lever de anställda upp till 

dessa kärnvärden? 

 

13. Hur stark anser du kopplingen vara mellan aktiviteter som kallas ”lean” och 

varumärkets värde? 

 

14. Hur skulle du vilja förklara detta samband? 

 


