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Sammandrag 
Denna studie handlar om Saab som företagsvarumärke och bakgrunden är ett internt varumärkesarbete 

för att få ihop koncernen till ”Ett Saab”. Arbetet är tänkt att fungera som en pilotstudie inför företagets 

kommande kundundersökning och syftet med denna studie är att undersöka vilken bild beställare och 

användare av Saabs produkter har av Saab som företag och varumärke. Resultatet ska jämföras med 

den interna bild som finns av företaget och varumärket med ändamål att se indikationer på glapp mellan 

dessa perspektiv. För att uppfylla syftet har elva intervjuer genomförts och resultatet visar att det finns 

glapp mellan ledningens intentioner och övriga perspektiv på företaget i tre huvudsakliga avseenden. 

Dessa är att Saab upplevs ha produktvarumärken som inte kopplas till företagsvarumärket, att det finns 

indikationer på att Saab inte upplevs som lika duktiga på att marknadsföra och sälja sig själva som att 

utveckla och producera högkvalitativa produkter samt att de externa respondenterna i huvudsak 

upplever företaget som splittrat och utan tydlig enad linje.  
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1. Inledning 
 
Varumärket Saab är vår mest värdefulla tillgång och vårt främsta affärsverktyg. Det är viktigt för att skapa 
långvarig tillväxt och välstånd. Det visar vilka vi är, var vi kommer ifrån och de värderingar vi tillför 
marknaden. Det summerar alla våra handlingar och är symbolen för ett konsekvent Saab. Vi är alla 
ansvariga för utvecklingen av Saabvarumärket. (Saabkoncernens informationschef Helena Stålnert, 
koncernens varumärkesportal)   

 

För gemene man betyder säkerligen varumärket ”Saab” svenska bilar, men faktum är att det var länge 

sedan produktionen av Saabbilarna ägdes av det som idag är ”det svenska Saab”. 

Personbilsverksamheten avyttrades från Saabkoncernen 1990 och ägs numera av General Motors och 

Saabkoncernen är idag en försvarsindustri med produkter, tjänster och lösningar för militärt försvar och 

civil säkerhet. (Radebo, 2007)  

1.1 ”Ett Saab” 
Saabkoncernen är Sveriges största och dominerande företag inom försvarsindustrin. Koncernen består 

av 17 affärsenheter som säljer över 300 olika produkter, där stridflygplanet JAS 39 Gripen troligtvis är 

den mest kända.  När nuvarande koncern VD: n Åke Svensson tillträdde sin post började han ett arbete 

som han kallade ”Ett Saab”. Tanken var att omarbeta företaget från att ha karaktären av ett 

holdingbolag1 där affärsenheterna levde sitt eget liv som egna företag, till en enad koncern där visionen 

”Ett Saab” kunde bli verklighet. Många av bolagen i Saabkoncernen har olika bakgrund och har blivit 

Saabbolag genom förvärv. Detta innebär att det finns affärsenheter som tidigare tillhört andra 

storföretag som till exempel Ericsson, varför normer och agerande inom affärsenheterna kan se olika ut. 

Med arbetet mot ”Ett Saab” ville ledningen få till stånd en gemensam linje vad gällde Saab som 

varumärke och agerande i enlighet med detta varumärket som, enligt citatet ovan, är företagets 

viktigaste tillgång. Tillsammans med en varumärkeskonsult arbetade Saabs ledning fram en affärsidé, 

vision och ett antal kärnvärden som skulle vara gemensamma för alla affärsenheter. Detta var första 

steget i ett omfattande internt varumärkesbyggande arbete som fortfarande pågår. Den utmaning som 

Saab nu står inför är att bilden av företaget som ledningen arbetar för ska finnas internt, ska stämma 

överens med omgivningens bild av Saab. Planen är att under senare delen av 2007 genomföra en 

webbaserad enkät, om varumärket och företaget Saab, med både nationella och internationella kunder. 

För att kunna arbeta med att förändra och utveckla kundernas syn, menar Saab att de först måste få en 

uppfattning om hur denna syn ser ut idag. (Radebo, 2007)  

                                                 
1 Ett holdingbolag kan definieras som ett förvaltningsbolag som genom sitt innehav av aktier eller andelar utövar väsentligt 
inflytande över ett annat eller andra bolags förvaltning. (Haglundh och Nilsson, 2000, s 90) 
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1.2 Problematisering och syfte 
Beskrivna tillvägagångssätt finner sin förankring hos en rad olika författare. Aaker (1996, s 70) kallar 

kundernas uppfattning av ett varumärke för varumärkets image. Han menar att kunskap om ett 

varumärkes image är nödvändigt för varumärkesbyggande processer. Gylling och Lindberg -Repo (2005, 

s 264) menar att det som är viktigast för ett företag, som vill få till stånd en effektiv 

marknadskommunikation till sina kunder, är att få kunskap om vilken uppfattning av företaget som vid 

ett givet tillfälle finns i kundernas medvetande.   

 

Saab som varumärke är ett så kallat företagsvarumärke, vilket enligt Gylling och Lindberg-Repo (2005) 

skiljer sig från varumärken på produkter – produktvarumärken. För att ett företag ska lyckas att bygga 

upp ett framgångsrikt företagsvarumärke menar författarna Hatch och Schultz (2001, s 130ff) att det är 

viktigt att fokusera på tre delar, vision, kultur och image. Visionen beskriver ledningens syn på 

varumärket och företaget, kulturen speglar medarbetarnas syn och imagen kundernas syn. Dessa tre 

delar bör stämma överens i så stor utsträckning som möjligt för att företagsvarumärket ska bli så starkt 

och enhetligt som möjligt. Om det finns glapp mellan de olika delarna är det viktigt att företaget 

upptäcker dessa glapp och arbetar för att minska eller eliminera dessa. För Saabs del skulle detta alltså 

innebära att ledningens syn på och visionen för företaget, medarbetarnas syn på företaget och kulturen 

på affärsenheterna samt kundernas syn på företaget och upplevda image av företaget stämde överens.  

 

Utifrån detta resonemang, liksom utifrån Aakers (1996) och Gylling och Lindberg -Repos (2005) 

resonemang verkar det som att Saabs tankar är relevanta; de behöver få reda på vad deras kunder har 

för bild av varumärket och företaget ”Saab”. Avsikten är, som framförts ovan, att genomföra en 

kundundersökning för detta ändamål. Frågan som Saab ställer sig inför kundundersökningen är ”vad 

ska vi fråga om och vad behöver vi få reda på”? De menar att det är viktigt att ställa ”rätt” frågor för att få 

så användbar information som möjligt, vilket torde vara sant för kundundersökningar i alla 

sammanhang. Saab har aldrig tidigare genomfört en kundundersökning inom varumärkesområdet och 

har därför ingen tidigare erfarenhet att utgå från.(Radebo, 2007). Detta är utgångspunkterna för vårt 

arbete och utifrån dessa har uppsatsen följande syfte:  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken bild beställare och användare av Saabs produkter har 

av Saab som företag och varumärke. Resultatet ska sedan jämföras med den interna bild som finns av 

företaget och varumärket med ändamål att se indikationer på glapp mellan dessa perspektiv.  
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1.3 Avgränsningar och användningsområde 
Denna uppsats är tänkt att fungera som ett underlag för kommande kundundersökning och i 

förlängningen Saabs externa varumärkesarbete. Saab har verksamhet inom många områden och det 

har inneburit att vi varit tvungna att avgränsa undersökningarna till ett fåtal av dessa. Vi har valt att 

intervjua beställare och användare utifrån de tre försvarsgrenarna mark, sjö och luftförsvar. Detta 

innebär bland annat att vi har valt bort området civil säkerhet och endast fokuserar på militärt försvar. 

Vidare undersöker vi endast beställare och användare på den svenska hemmamarknaden, trots att 

Saab har många internationella kunder.    

 

2. Saab, FMV och Försvarsmakten 

2.1 Saab 
Saab grundades 1937 och namnet var en akronym för ”Svenska Aeroplan Aktiebolaget”. Det 

huvudsakliga syftet för Saab var att fylla det inhemska behovet av en svensk militär flygindustri. Efter 

andra världskriget minskade efterfrågan på militära stridsflygplan och Saabs ingenjörer började istället 

utveckla en bil för tillverkning. 1947 visades resultatet av detta arbete, Saab 92. 1969 bildades Saab-

Scania genom en fusion och 1990 blev personbilsverksamheten ett eget företag, Saab Automobil. 1995 

separerades lastbilstillverkarna Scania från Saab. Ägandet av varumärket ”Saab” delas idag av Saab 

Automobil och Saab AB och logotypen delas även med Scania. (Saabs hemsida, 2007-04-22, a) 

 

Saab har idag 13 500 anställda runt om i världen och hade 2006 en omsättning på 21 miljarder kronor. 

De 17 affärsenheterna i koncernen är individuellt ansvariga för sin egen marknadsföring, försäljning och 

utveckling av sina egna produkter. (Saabs hemsida, 2007-04-22, b) Saab delar in sin verksamhet i tre 

strategiska affärssegment: ”Defence and Security Solutions”, ”Systems and Products” och 

”Aeronautics”. Indelningen i de tre segmenten återspeglar Saabs skilda affärsförutsättningar som 

präglar olika marknader och affärer. ”Defence and Security Solutions” utvecklar och integrerar 

högteknologiska system för spaning, övervakning, kommunikation och ledning. Affärerna är oftast 

resultatet av långa relationer och lokal närvaro och kundens beslut fattas på hög politisk nivå. Kunderna 

inom ”Systems and Products” utgörs i huvudsak av försvarsmakter och andra försvarsindustrier runt om 

i världen. Affärerna består i huvudsak av utveckling och försäljning av ”nischp rodukter” på 

världsmarknaden där affärslogiken är kopplad till pris, kvalitet, prestanda och ledande teaknik. Inom 

”Areonautics” (flygelektronik) är Saab en ledande leverantör till såväl militära som civila 

flygplanstillverkare. (Saabs årsredovisning, 2006, s 9ff) 
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2.2 Försvarets materielverk 
Försvarets materielverk, FMV, är en självständig civil myndighet med inriktning på högteknologi vars 

primära uppgift är att förse försvarsmakten med materiel och system. (FMV: s hemsida, 2007-03-26, a) 

FMV representerar också staten i komplexa internationella affärer. (FMV: s hemsida, 2007-03-26, b) I 

materielanskaffningsprocessen ingår att hitta, föreslå och införa innovativa och kostnadseffektiva 

lösningar för att trygga totalförsvarets utveckling. (FMV: s hemsida, 2007-03-26, c). Några av FMV: s 

stora leverantörer är Saabkoncernen och  Ericssonkoncernen. Några av FMV: s kunder är 

Försvarsmakten och Polisen. (FMV: s hemsida, 2007-04-03, d) 

 

FMV leds ytterst av en generaldirektör och sex så kallande anskaffningskontor ansvarar för 

produktionsuppdragen, fördelat inom sina respektive områden. Dessa områden är mark, sjö, flyg och 

rymd, ledningssystem, logistik samt ett anskaffningskontor för gemensamma myndighetsuppgifter. 

(FMV:s hemsida, 2007-05-09, e). I detta arbete fokuserar vi på mark, sjö och flyg och rymd.  

2.3 Försvarsmakten 
Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren som högste 

chef.  Försvarsmakten stöds av andra myndigheter inom försvarsdepartementets område, till exempel 

FMV. (Försvarsmaktens hemsida, 2007-05-09, a) Tanken är att Försvarsmakten ska bidra till att hantera 

och förebygga kriser i vår omvärld, hävda vår territoriella integritet, försvara Sverige mot väpnat angrepp 

samt värna civilbefolkningen. (Fakta om 2006-2007, s 5) 

 

Försvarsmaktens centrala ledning finns i Högkvarteret. De tre vapengrenarna som Försvarsmakten 

delas in i är armén för markförsvar, marinen för sjöförsvar och flygvapnet för luftförsvar. Den främste 

företrädaren för markstridskrafterna är arméinspektören, marininspektören är chef för de marina 

stridskrafterna och chefen för flygvapnet kallas flygvapeninspektör. (Fakta om 2006-2007, s 18). De tre 

vapengrenarnas inspektörer beskrivs utförligare i bilaga 1.  

 

3. Teori 

3.1 Företagsvarumärken 
Ett varumärke kan definieras som: 

Ett namn, term, tecken, symbol eller design, eller en kombination av dessa, som syftar till att identifiera varor 
eller tjänster från en säljare eller grupp av säljare och att särskilja dessa från konkurrenternas (Kotler, 2003, 
s 216) 
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Enligt de Chernatony (1999, s 158f) väljer fler och fler företag, som har flera produkter, att satsa på ett 

gemensamt företagsvarumärke, snarare än på sina olika produktvarumärken. Därmed ändras också 

fokus för företagens varumärkesbyggande processer. Satsning på företagsvarumärken har inneburit att 

intresset för företagsidentitet har utvecklats från att enbart omfatta grafisk design till fokus på att 

integrera företagets värderingar i en unik logotype. Aaker (1996, s 117) framhäver skalfördelar som 

positiv konsekvens vid fokus på företagsvarumärke, eftersom varje enskild produkt då bidrar till 

företagsvarumärkets exponering och kommunikation av detta. Samtidigt finns det då en risk att en enda 

”dålig” produkt kan skada företagsvarumärket genom att inte hålla måttet.  

 

Gylling och Lindberg-Repo (2005, s 259) menar att företagsvarumärkesbyggnad skiljer sig från 

produktvarumärkesbyggnad på flera sätt. Den största skillnaden är att företaget och inte produkten är i 

fokus för processen. En annan skillnad är att produktvarumärken huvudsakligen vänder sig till 

konsumenter medan företagsvarumärken även bidrar till bilden av företaget hos organisationens och 

samhällets medle mmar, investerare, partners, leverantörer samt andra involverade parter.  

 

Håkansson och Wahlund (1996, s 21ff) fastslår att det ofta görs skillnad mellan marknadsföring som 

riktas mot konsumenter - konsumentmarknadsföring och marknadsföring som riktas mot organisationer 

eller företag - organisationsmarknadsföring. Företag som riktar sig mot organisationer har som regel ett 

begränsat antal kunder att ta hänsyn till och ofta står varje kund för en betydande del av företagets 

omsättning. På grund av detta kan det krävas att det säljande företaget gör omfattande anpassningar till 

individuella köpare. Organisationer har i regel omfattande sök- och urvalsprocesser innan inköpsbeslut 

fattas och många organisationer försöker därför att skapa långsiktiga relationer till sina leverantörer. Ett 

resultat av den långsiktighet som präglar relationerna mellan säljande och köpande företag eller 

organisationer är att företagsidentiteten får stor betydelse i valet av produkter. Många företag använder 

därför företagsnamnet som varumärke, företagsvarumärket, i kontakten med kunderna vid 

organisationsmarknadsföring. Som resultat av detta kan köparna se sina leverantörers produkter som 

synonyma med deras företagsidentitet. Genom att koppla ihop företagsnamn och varumärke kan 

företaget låta flera olika produkter från samma företag dra nytta av företagets anseende.  

 

Enligt de Chernatony (1999, s 158ff) berör företagsvarumärkesbyggande flera olika intressenter, 

tillskillnad från produktvarumärkesbyggande. Dessa intressenter interagerar med medarbetare från olika 

avdelningar och det är viktigt att som företag försäkra sig om att man sänder ut enhetlig och konsekvent 

kommunikation till alla intressenter. Företaget måste kommunicera organisationens värderingar och 

önskvärt beteende till medarbetarna för att få deras värderingar att stämma överens med de värderingar 
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man vill koppla till företagsvarumärket. Om företaget inte kommunicerar företagets värderingar till 

medarbetarna och klargör deras roll i att förverkliga dessa värderingar är det stor risk att det finns 

inkonsekvens i hur varumärket framställs i kommunikation från företaget och hur kunderna upplever det 

när de interagerar med de anställda.  

3.2 Planerad kommunikation och varumärkesbyggande 
Enligt Gad (2003, s 187) är kommunikation den viktigaste aspekten av varumärkesbyggande. 

Varumärkesbyggande handlar om vad som uppstår i intressenternas medvetande och ett varumärke är 

bara ett bra varumärke om det existerar i någons medvetande. Många företags största kommunikativa 

utmaning är just att bygga upp välkända varumärken (Eriksson, 2002, s 79). 

3.2.1 Intern och extern kommunikation 
Eriksson (2002, s 54f) vidhåller att allt kommunikationsarbete i ett företag bör starta på hemmaplan. Han 

menar att om inte de egna medarbetarna vet vad företaget står för och vart det är på väg, kommer 

antagligen ingen utanför företaget förstå det heller. Det är viktigt att se varje medarbetare som en resurs 

i den interna kommunikationen. Fördelarna med effektiv intern kommunikation är bland annat att det 

skapar en större enighet om målen för organisationen och genom att föra en kontinuerlig dialog om vart 

företaget är på väg, och varför det är på väg dit, blir det enklare att enas om färdvägen och metoderna. 

 

Eriksson (2002, s 70f) fastslår vidare att det finns många motiv för ett företag att arbeta med extern 

kommunikation. Ett motiv är att kunder som är i en köpprocess inte bara fattar beslut utifrån den produkt 

eller tjänst som ska köpas. Även det företag som står bakom bedöms både direkt och indirekt av 

kunden. De kunskaper kunderna har om företaget och de värderingar som de förknippar med företaget 

har lika stor betydelse vid valet som produkten eller tjänsten i sig.  

 

Utifrån detta kan processen med att bygga upp ett varumärke delas in i två dimensioner, den interna 

varumärkesbyggande processen och den externa varumärkesbyggande processen (Urde, 2001, s 

1022), med andra ord uppbyggnad utifrån företagets perspektiv respektive kundernas perspektiv 

(Eriksson, 2002, s 81).  

3.2.2 Internt varumärkesbyggande 
Den interna varumärkesbyggnadsprocessen är främst till för att beskriva relationen mellan företaget och 

varumärket och fokus är huvudsakligen att få medarbetarna och hela organisationen att agera i enlighet 

med varumärket (Urde, 2002, s 1022). Eriksson (2002, s 81ff) menar att utifrån företagets perspektiv 

byggs ett varumärke upp av sex aspekter. Den första aspekten är produktattribut. Här anges vilka 
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konkreta koncept, produkter och tjänster som företaget erbjuder. Beskrivningen innefattar också en 

analys av hur olika produkter och tjänster hänger samman och hur de påverkar varumärkets position. 

Den andra aspekten är varumärkets märkesidentitet. Märkesidentiteten handlar om svaren på frågor 

som ”vad står vi för?” och ”vad gör oss unika?”. Med andra ord handlar märkesidentiteten alltså om 

organisationens egen förståelse för varumärket och dess förbindelse till detta. Aaker (1996, s 68) 

beskriver märkesidentitet som ”en unik uppsättning varumärkesassociationer som 

varumärkesstrategerna vill skapa eller upprätthålla”, med andra ord hur varumärkesstrategerna vill att 

varumärkets ska uppfattas. Märkesidentiteten erbjuder alltså riktning, syfte och mening åt varumärket. 

En tredje viktig aspekt av internt varumärkesbyggande är, enligt Eriksson (2002, s 81ff), kärnvärden.  

Dessa är de värden som företaget står för och som skiljer ut organisationen gentemot kunder, 

samarbetspartners, massmedia, samhälle och medarbetare. Urde (2001, s 1035f) menar att kärnvärden 

ska representera en riktning för produktutveckling, beteende och kommunikationsprocess. Syftet med 

att använda kärnvärden i en varumärkesbyggnadsprocess är att etablera en gemensam röd tråd för 

dessa områden.  Vidare sammanbinder kärnvärdena uppdrag, vision och organisationens värderingar. 

Detta innebär att kärnvärdena influerar kontinuitet och trovärdighet i uppbyggnaden av ett företags 

varumärke. Den fjärde aspekten är enligt Eriksson (2002, s 81ff) positionering och innebär att företaget 

baserat på den egna identiteten, gemensamma värden och etiska riktlinjer bygger upp en önskvärd 

position gentemot kunder, media, samhälle och medarbetare. Den femte aspekten är den konkreta 

kommunikationen gentemot marknaden och den sjätte aspekten handlar om intern märkeslojalitet. Det 

interna arbetet för att bygga upp ett tydligt varumärke är avgörande för att nå framgång. Medarbetarna 

”lever” varumärket varje dag och varumärket är i stor utsträckning just medarbetarna. Det är därför 

viktigt att medarbetarna på djupet förstår och tillämpar de riktlinjer som centralt fastställts för 

varumärket.  

 

I fortsättningen när det handlar om Saabs interna varumärkesbyggnad kommer vi främst att fokusera på 

aspekterna märkesidentitet och kärnvärden. Aspekten produktattribut är inte aktuell eftersom detta 

arbete fokuserar på företagsvarumärket Saab som företag och inte på enskilda produkter. Vi kommer 

inte heller att fokusera på positionering, den konkreta kommunikationen gentemot marknaden eller den 

interna märkeslojaliteten då detta ligger utanför uppsatsens syfte. 

3.2.3 Externt varumärkesbyggande 
Eriksson (2002, s 83ff) menar att från kundens perspektiv byggs ett varumärke upp utifrån kundens 

engagemang, märkeskänslighet, medvetenhet, märkesassociationer, mervärden samt märkeslojalitet. 

Engagemang för företaget och varumärket leder till en starkare och mer varaktig lojalitet från kundens 
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sida. Märkeskänslighet handlar om hur viktigt varumärket är i sig för kunden vid val av 

samarbetspartner. Ett väsentligt inslag i externt varumärkesbyggande handlar om att öka kundernas 

spontana medvetenhet för varumärket. Genom att känna till varumärket ökar också sannolikheten för att 

kunden känner samhörighet med företaget i sig. Märkesassociationer handlar om att genom att kunden, 

utifrån varumärket, associerar till viktiga nyckelfaktorer och egenskaper hos företaget byggs ett 

känslomässigt engagemang upp hos kunden. Mervärden handlar om kundens upplevelse av form och 

innehåll. När den funktionella nyttan av en produkt eller tjänst kombineras med en känslomässig 

upplevelse för kunden skapas ett mervärde för denne. Märkeslojalitet handlar om att lojala kunder är 

billigare att behålla än vad det är för företaget att attrahera nya. Utifrån det blir det viktigt för företaget att 

ha så lojala kunder som möjligt. Kommunikation från företaget som påverkar dessa aspekter är reklam, 

annonsering, presentationsmaterial, kundtidningar, nyhetsbrev, Internet, mässor, utställningar och 

sponsring. Urde (2001, s 1022) beskriver att den externa varumärkesbyggnadsprocessen i huvudsak 

handlar om relationerna och interaktionerna mellan varumärket och kunderna. Det viktigaste i denna 

externa process är att skapa värde för kunderna.  

 

Framgången av ett företags marknadsfö ring beror ytterst på hur kunderna svarar på kommunikationen 

och vilken märkesmedvetenhet som skapas i kundernas medvetande. Det är viktigt för företaget att inse 

vilka deras kunder och intressenter är, vilka produkter och tjänster som erbjuds dem och hur dessa 

marknadsförs. Det som kanske är mest värdefullt för ett företag som vill öka effektiviteten av sin 

marknadsföring är att få kunskap om vilken uppfattning om företaget som vid ett givet tillfälle finns i 

kundernas medvetande. (Gylling & Lindberg-Repo, 2005, s 264). Kunskap om hur ett varumärke 

uppfattas av externa intressenter erbjuder en användbar och ofta nödvändig bakgrundsinformation för 

den interna varumärkesbyggande processen och utvecklingen av en önskvärd märkesidentitet. (Aaker, 

1996, s 70) 

 

I fortsättningen när det handlar om externt varumärkesbyggande kommer vi främst att fokusera på 

aspekterna medvetenhet och märkesassociationer. Aspekter som engagemang, märkeskänslighet och 

märkeslojalitet upplever vi som svåra att uppfatta och avgöra betydelsen av när det handlar om Saabs 

beställare och användare. Detta på grund av den speciella karaktären på marknaden för 

försvarsmateriel och förutsättningarna för försvarsindustrin. 
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3.3 Ledningens, medarbetarnas och externa intressenters syn på 
företaget 
Enligt författarna Hatch och Schultz (2001, s 130) är det svårt att bygga upp ett företagsvarumärke och 

många företag har misslyckats med detta. Forskning har visat att för att ett företag ska kunna bygga upp 

ett framgångsrikt företagsvarumärke måste de fokusera på tre strategiska delar, nämligen vision, kultur 

och image.   

 

Visionen för ett företag speglar ledningens mål för företaget (Hatch och Schultz, 2001, s 130). De 

Chernatony (1999) menar att för att ett varumärke ska frodas behövs en klar vision som ger en tydlig 

indikation om vart märket är på väg. Utöver att ledningen för ett företag har en vision som speglar deras 

syn på och mål för företaget menar Eriksson (2002, s 99) att ledningen också har en mer omfattande 

bild av hur de vill att företaget ska uppfattas av omvärlden, vilket benämns företagets profil. Profilen är 

ledningens egen beskrivning av verkligheten i nuläget och i framtiden. Profilen innefattar bland annat 

affärsidé, hot, svagheter, möjligheter, styrkor, gemensamma värderingar och också just visioner 

(Eriksson, 2002, s 252). Det som Eriksson benämner profil kan alltså ses som en förlängning av det 

som Hatch och Schultz (2001) benämner vision.  

 

För att utveckla eller förfina en strategi som passar den aktuella visionen menar Hatch och Schultz 

(2001, s 166) att nästa steg är att granska varumärkeskulturen. Kulturen påverkas av de anställdas syn, 

värderingar, attityder och beteenden och kan bedömas utifrån synliga artefakter, anställdas och chefers 

värderingar samt den mentala bild som finns hos dem som är inblandande i den varumärkesbyggande 

processen. Med image avses omvärldens syn på företaget (Aaker, 1996, s 71). Omvärlden utgörs av 

bland andra intressenter, aktieägare, kunder och media. (Hatch och Schultz, 2001, s 130) 

3.3.1 Överensstämmelse  
Hatch och Schultz (2001, s 130ff) menar att för att effektivt bygga ett företagsvarumärke måste företaget 

identifiera och undersöka hur vision, kultur och image förhåller sig till varandra och vilka av dessa som 

de behöver arbeta mer med. Det är viktigt att visionen för företaget, kulturen bland medarbetarna och 

kundernas upplevda image överensstämmer och att glappet mellan delarna är så litet som möjligt. För 

att upptäcka glapp mellan delarna och komma igång med arbetet att minska dessa kan ledningen för 

företaget ställa sig en rad viktiga frågor. De första frågorna gäller relationen mellan vision och kultur, det 

vill säga hur ledningen och de anställda samspelar. De andra frågorna ser till glappet mellan kultur och 

image, det vill säga de anställdas attityder gentemot omvärlden. De sista frågorna tar upp relationen 

mellan vision och image, det vill säga om ledningen driver företaget i en riktning som godkänns av 

intressenterna. Att ställa frågor inom dessa områden kan hjälpa företaget att upptäcka problem, men 
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den verkliga svårigheten ligger egentligen i att utveckla specifika lösningar och försöka anamma dessa 

inom företaget. Att använda sig av den här typen av redskap för företagsvarumärkesbyggande hjälper 

ett företag att få ut det mesta av varumärket. Första steget i processen bör vara att ta reda på exakt 

vilken image intressenterna uppfattar att företaget har. De följande stegen beror på vad som upptäcks i 

det första steget. Nästa steg kan vara att få vision på samma nivå som image. Till sist måste också 

kulturen inom företaget kunna stödja visionen och ge imagen trovärdighet. Detta illustreras i figur 3.1 

nedan. 

 
Figur 3:1 Modell över redskap för företagsvarumärkesbyggande (Hatch och Schultz, 2001, s 131) 

 

Eriksson (2002, s 99ff) för ett liknande resonemang som Hatch och Schults (2001) och menar att ett 

företags mål med extern kommunikation till intressenter bör övergripande vara att få omvärldens bild att 

stämma överens med den bild som företaget vill att omvärlden ska ha. 

3.4 Modell  
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom hur de begrepp som presenterats ovan kommer att användas i 

detta arbete. Vi presenterar detta utifrån ett internt perspektiv som vi kallar ”intern syn på företaget” 

samt utifrån ett externt perspektiv som vi kallar ”extern syn på företaget”. Med ”syn på företaget” menar 

vi synen på företaget som sådant och synen på företagsvarumärket som symbol för företaget. 

Resonemangen illustreras även i figur 3:2 på sidan 15. 

3.4.1 Intern syn på företaget 
Från ovanstående teoretiska resonemang är de begrepp som är aktuella då det gäller den interna synen 

på företaget märkesidentitet, kärnvärden, vision, kultur samt profil. Begreppen som kan ses som uttryck 

Image-Kultur gapet 

Vision-Kultur gapet 

Image-Vision 
gapet 

  Vision 

 Kultur 

(medarbetare) 
Image 

(externa 
Intressenter) 

(ledning) 
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för det interna varumärkesbyggandet och begreppen för den interna synen på företaget verkar många 

gånger stå för samma saker, varför vi anser att det är relevant att försöka sammanställa dessa till ett 

huvudsakligt begrepp för ledningens syn på företaget och ett huvudsakligt begrepp för medarbetarnas 

syn på företaget.  

 

Profil - Ledningens syn 

Vi kommer att använda begreppet profil för att beteckna vad företaget enligt ledningen står för. 

Begreppet ligger i linje med det Aaker (1996) och Eriksson (2002) benämner märkesidentitet. I 

begreppet innefattar vi, i linje med Erikssons (2002) definition, ledningens egen beskrivning av nuläget, 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot samt affärsidén och begreppet kärnvärden. Vidare  inkluderar 

profilbegreppet vision. Vår definition av profil är alltså en mix av Erikssons (2002), Aakers (1996), Urdes 

(2001) samt Hatch och Schultz (2001) olika beskrivningar av begreppen de använder. I denna studie 

kommer ledningens beskrivning av nuläget förstås genom respondenternas egen sakliga 

företagsbeskrivning av Saab. Affärsidén, visionen samt kärnvärdena som har arbetats fram under 

starten av det interna varumärkesarbetet på Saab kommer att presenteras och förklaras och därigenom 

bidra till förståelsen av Saabs profil.     

 

Kultur - Medarbetarnas syn 

Medarbetarnas syn på företaget anser vi är ett viktigt perspektiv för att förstå den kompletta interna 

synen på företaget och Eriksson (2002) vidhåller, som vi nämnt ovan, att allt kommunikationsarbete i ett 

företag bör starta på hemmaplan. För att beteckna medarbetarnas syn kommer vi här att använda 

begreppet kultur som ska förstås i enighet med Hatch och Schultzs (2001) definition. Det sätt som vi 

kommer att försöka förstå kulturen på i detta arbete kommer att utgöras av den mentala bild som 

Saabmedarbetarna har av företaget idag genom deras företagsbeskrivning av Saab. Vidare kommer 

deras värderingar och bild av varumärket att förstås utifrån vad de associerar varumärket Saab med och 

vilka värderingar de uppfattar att företaget har. Slutligen kommer deras attityder gentemot arbetet med 

”Ett Saab” att ytterligare bidra till förståelsen av den rådande medarbetarsynen på företaget och 

varumärket, med andra ord kulturen.  

3.4.2 Extern syn på företaget 
När det handlar om begrepp för att beteckna den externa synen på företaget har vi inte lika många 

begrepp att utgå från som vid den interna synen. Vi har i denna studie valt att dela in de externa 

intressenterna i beställare och användare. I teorierna framkommer att externa intressenter kan vara 

media, aktieägare, kunder med flera men utifrån karaktären på Saabs marknad har vi valt att fokusera 
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på beställare av företagets produkter, vilka representeras av FMV, samt användare av företagets 

produkter, vilka representeras av Försvarsmakten.  

 

Image- Beställare och användares syn 

Begreppet image används för att beteckna externa gruppers syn på företaget, oavsett om det handlar 

om beställares eller användares syn. Både Aaker (1996) och Hatch och Schultz (2001) använder image 

i betydelsen externa intressenters syn på företaget, vilket är den betydelse som vi här också använder. 

Medvetenhet och märkesassociationer är aspekter som påverkar denna syn och är delar som Eriksson 

(2002) använder för att beskriva externt varumärkesbyggande. Utifrån detta är medvetenhet och 

märkesassociationer begrepp vars betydelse ingår i det vi kallar image. Medvetenhet kommer att 

användas för att få en uppfattning om hur beställare och användare beskriver Saab, medan 

märkesassociationer används just för att förstå vilka associationer beställarna och användarna får till 

varumärket. Då Gylling och Lindberg-Repo (2005) menar att en viktig aspekt av extern kommunikation 

är att företag inser hur produkter och tjänster erbjuds och marknadsförs gentemot företagets kunder är 

beställarnas och användarnas uppfattning av detta ytterligare en aspekt som ingår i begre ppet image. 

Denna aspekt används för att förstå hur respondenterna upplever företagets ambitioner med ”Ett Saab” 

vid kontakter mellan Saab och beställare eller användare.     

3.4.3 Att finna glappen 
Hatch och Schultz (2001) samt Eriksson (2002) talar om vikten av att den interna synen och den 

externa synen på företaget och varumärket överensstämmer i så stor utsträckning som möjligt för att 

företagets varumärke ska vara starkt. I detta arbete innebär det att ledningens, medarbetarnas, 

beställarnas samt användarnas syn på företaget överensstämmer i så stor utsträckning som möjligt. Det 

är detta som ”överensstämmelse” i figuren nedan ska illustrera. Vid perfekt överensstämmelse skulle 

vårt empiriska material visa att profilen, kulturen och imagen var exakt de samma och att glapp av den 

typ som Hatch och Schultz (2001) tar upp i sin modell inte existerar. Detta resonemang och denna 

modell kommer vi att använda vid analys och diskussion av vårt empiriska material.  
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Figur 3:2 Modell över intern och extern syn på företaget och vilka begrepp som sorteras under respektive perspektiv. (Egen 
bearbetning) 
 
En tänkbar kritik till modellen vi konstruerat är att den förenklar och sammanfattar många begrepp som 

egentligen är mer komplexa än vad vi har valt att se dem som. Ett exempel på detta är kultur. Det kan 

också tänkas att huvudbegreppen profil, kultur och image och kopplingarna till underbegreppen inte är 

helt tydliga, men vi anser att modellen ändå erbjuder användbara riktlinjer för vårt arbete. 

  

4. Tillvägagångssätt för studien  

4.1 Övergripande angreppssätt och val av ämne 
Syftet med denna studie handlar att undersöka hur bilden som beställare och användare har av Saab 

som företag och varumärke ser ut. När vi har utformat vår undersökning har vi inspirerats av fallstudier 

som övergripande forskningsstrategi. Fallstudier som metod är lämplig då syftet med arbetet handlar om 

hur någonting är beskaffat eller ser ut (Yin, 2003, s 1) och metoden kan enkelt beskrivas som att samla 

in mycket information om ett begränsat fenomen (Johannessen och Tufte, 2003, s 56). Det som kan 

beskrivas som fallet vi undersöker är företagsvarumärket ”Saab”. Undersökningen görs utifrån ett internt 

respektive externt perspektiv, vilka sedan jämförs.    

 

Saabkoncernen är vår uppdragsgivare och uppdraget har formulerats tillsammans med Marinette 

Radebo som är ansvarig för koncernens marknadskommunikation. Valet av ämnesområde styrdes av 

ett intresse för varumärkesfrågor och även tidigare studier av internt varumärkesarbete. En av 
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författarna har genom tidigare arbete inom restaurangbranchen kommit i kontakt med Saab via deras 

deltagande på internationella flygmässor, varför vi intresserade oss för just deras varumärkesarbete. Vi 

tog kontakt med Marinette Radebo och tillsammans med henne utformades uppdraget för 

examensarbetet. 

4.2 Val av teoretisk referensram 
Huvudområdena i teoriavsnittet är företagsvarumärken, planerad kommunikation, internt och externt 

varumärkesbyggande samt tankar kring överensstämmelse av internt och externt perspektiv av företag 

och varumärke. Dessa teoretiska referenser har valts utifrån studiens syfte. Teoretiska referenser om 

företagsvarumärken används för att förtydliga distinktionen mellan företagsvarumärken och 

produktvarumärken och är relevant som bakgrund för att förstå varumärket ”Saab” som ett 

företagsvarumärke. Enligt de teoretiska referenserna får dessa olika inriktningar alltså konsekvenser för 

företagets varumärkesbyggande processer. Den interna och externa kommunikationen respektive 

varumärkesbyggandet har valts som teoretiska områden för att klargöra hur dessa perspektiv ska 

förstås och vilka begrepp som kan vara användbara för att identifiera respondenternas syn på företaget 

och varumärket. Avslutningsvis presenteras i teoriavsnittet tankegångar kring överensstämmelse mellan 

internt respektive externt perspektiv av företaget. Detta ligger i linje med uppsatsens syfte att identifiera 

indikationer på glapp mellan just intern syn och extern syn på företaget och varumärket.    

4.3 Urval av respondenter 
Uppsatsen innehåller studier med medarbetare på Saab, beställare av Saabs produkter på FMV och 

användare av Saabs produkter på Försvarsmakten. Vi har även intervjuat Saabs varumärkeskonsult 

samt Marinette Radebo. Respondenterna har valts ut tillsammans med just Marinette Radebo. Eftersom 

det kändes viktigt att tydligt markera att Saab är uppdragsgivare för vårt arbete har hon tagit den första 

kontakten med respondenterna. Bokning av intervjuerna har omväxlande gjorts av Marinette Radebo 

eller av oss.  

 

De medarbetare som vi intervjuat på Saab har titeln ”point of contact”. Detta innebär att de är ansvariga 

för kontakterna med beställare och användare inom deras respektive område. Det finns fem olika ”point 

of contact” och de som vi har valt att intervjua är de som är ansvariga för mark-, sjö - och luftarenan, det 

vill säga motsvarande de tre vapenslagen Armén, Marinen och Flygvapnet. Dessa har valts för att vi 

ville få en bild av hur de medarbetare som är ansvariga för kontakterna med FMV och Försvarsmakten 

själva ser på företaget och företagsvarumärket Saab. Respondenterna med befattningen ”Point of 

contact” var Leif Samuelsson, point of contact för markarenan, Richard Colling, point of contact för 
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sjöarenan samt Christer Dahlberg, point of contact för luftarenan. ”Point of contact” respondenterna 

kommer i fortsättningen att betecknas POC – mark, POC – sjö och POC – luft.  

 

Vi har vidare valt att intervjua den varumärkeskonsult, Mats Georgson, som Saab använt vid sitt interna 

varumärkesarbete. Denna intervju har gjorts för att vi ville få en bättre bild av hur denna process har sett 

ut fram till idag. Vi har även valt att göra en intervju med Marinette Radebo som tillsammans med Mats 

Georgson representerar koncernledningens intentioner med varumärkesarbetet samt ledningens syn på 

företaget.  

 

Respondenterna på FMV var Håkan Espmark, ansvarig för materielanskaffning inom markarenan, 

Andreas Olsson, ansvarig för materielanskaffning inom sjöarenan, samt Arne Hedén, ansvarig för 

materielanskaffning inom luftarenan. Respondenterna på Försvarsmakten var arméinspektör Sverker 

Göransson marininspektör Anders Grenstad samt flygvapeninspektör Jan Andersson, vilka är de högsta 

cheferna för respektive vapenslag. Se bilaga 1 för utförligare information om samtliga respondenter.  

 

Det bör hållas i åtanke att det är befintliga beställare och användare av Saabs produkter som 

intervjuats, varför det skulle kunna argumenteras att det ligger i sakens natur att dessa är nöjda med 

Saab som företag. Intressant hade varit att intervjua potentiella beställare och användare för att se hur 

deras bild av företaget ser ut, men på grund av karaktären på marknaden hade detta inneburit att vi varit 

tvungna att intervjua personer utanför Sverige, då den faktiska köparen av försvarsmateriel i Sverige är 

nationen. Detta faller därför utanför de avgränsningar vi valt att göra i denna studie.  

 

Att vi inte själva har gjort respondenturvalet och kontaktat respondenterna är förknippat med ett antal 

fördelar och nackdelar. Vi är inte själva insatta i hur de olika organisationerna ser ut och vem som skulle 

vara ”rätt” person att intervjua, därför anser vi att det är en fördel att vi har fått hjälp med urvalet från 

någon som kan detta bättre än vi. Samtidigt kan vi inte vara säkra på att vi har fått tag i ”rätt” personer, 

just eftersom vi inte vet hur organisationerna ser ut. Vi har dock varit med och diskuterat vilka som 

skulle kunna vara lämpliga att intervjua. Vi har valt att inte anonymisera respondenterna vilket kan ha 

påverkat deras svar. Vi ansåg att vi inte skulle kunna garantera anonymitet på grund av att vi inte själva 

gjort urvalet och därför ansåg vi att det var bättre att använda respondenternas riktiga namn och 

positioner. Även om vi hade försökt att anonymisera respondenterna tror vi att det hade funnits en risk 

att läsarna hade kunnat räkna ut vilka vi intervjuat. Detta beror på att de vi intervjuat har så specifika 

positioner att vi inte hade kunnat beskriva dessa positioner utan att avslöja vilka vi intervjuat. Detta val 

medger att det är möjligt att respondenterna inte svarat så öppet och ärligt på våra frågor som de skulle 
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ha gjort vid anonyma intervjuer. Vidare vet respondenterna vilka övriga personer vi intervjuat. Detta 

valde vi att berätta för att respondenterna skulle förstå vilken betydelse deras medverkan har i vårt 

arbete och hur vi använder deras intervjuer. Även detta kan ha påverkat svaren i och med vetskap om 

att samtliga respondenter kommer att kunna ta del av uppsatsen.  

4.3 Intervjuerna – Insamling av primärdata 
Vid varje intervju har en intervjumall använts (Se bilaga 2-5) En intervjumall hjälper intervjuaren att se till 

att respondenten håller sig till ämnet och att intervjun innefattar det man avser att undersöka (Yin, 2003, 

s 74).  

4.3.1 Intervjumallar 
Vi konstruerade en intervjumall som användes vid de tre intervjuerna med ”point of contact” (Se bilaga 

2), en för beställare och användare på FMV och Försvarsmakten (Se bilaga 3), en för intervjun med 

Mats Georgson samt en för intervjun med Marinette Radebo (Se bilaga 4 respektive bilaga 5). Vi 

använde intervjumallarna som stöd vid intervjuerna för att vi skulle täcka in alla områden vi ville ta upp. 

Intervjumallarna hade karaktären av att vara vad Kvale (1997) kallar halvstrukturerade. Detta innebär att 

vi hade ett antal huvudfrågor, eller teman, vilka respondenterna fick ta del av i förväg och till dessa 

huvudfrågor hade vi ett antal möjliga underfrågor som stöd om respondenterna inte skulle tala så fritt 

och öppet som vi hoppades på. Detta medgav att vi inte alltid ställde alla underfrågor till alla 

respondenter, utan det var samtalen med intervjupersonerna som fick styra vilka underfrågor som vi 

kompletterade huvudfrågorna med.  

 

De olika intervjumallarna var speciellt anpassade till respondentgrupperna, men de hade vissa 

gemensamma drag. Samtliga intervjumallar inleddes med frågor av orienterande karaktär där 

respondenterna fick berätta om sin bakgrund och om sin roll i sin organisation. Efter de orienterande 

frågorna ställde vi frågor av mer övergripande karaktär, där vi var intresserade av respondenternas 

spontana åsikter. Dessa handlade om hur de skulle beskriva Saab som företag och vad varumärket står 

för enligt dem och syftade till att fånga respondenternas egna associationer och tankar kring företaget 

och varumärket. Vidare ville vi också fråga hur respondenterna tror att människor i deras 

arbetsomgivning upplever Saab, eftersom vi trodde att detta skulle kunna ge en indikation på huruvida 

respondenterna tror att deras åsikt stämmer överens med deras kollegors. Den avslutande delen av 

varje intervjumall bestod av en reflekterande fråga där respondenten ombads spekulera i hur denne 

trodde att Saabs framtid kommer att se ut. Denna fråga ställdes just för att få en indikation om vart 

respondenten tror att företaget är på väg, vilket vi även tror kan säga en del om hur respondenten ser 
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på företaget idag. Samtliga intervjumallar avslutades med att fråga om respondenten ansåg att vi hade 

missat att fråga om något vikigt.  

4.3.2 Genomförandet av intervjuerna 
Vi har gjort både personliga intervjuer och telefonintervjuer. Varje respondent har intervjuats vid ett 

tillfälle, en så kallad fokusintervju (Yin, 2003, s 90), och varje intervju har tagit mellan 30 och 45 minuter. 

Vi har även kompletterat intervjuerna med medarbetare, beställare och användare med ett 

frågeformulär innehållande fyra attitydfrågor som handlade om Saabs kärnvärden och vision (Se bilaga 

6). Detta är ett vanligt sätt att ställa attitydfrågor i enkätform (Trost, 2001, s 69). Enkäten hade fem 

svarsalternativ från alternativet ”stämmer helt” till ”vet ej/tar ej ställning” och ”stämmer inte alls”. 

Anledningen till att vi ville avsluta intervjun med en enkät var att vi lättare skulle kunna jämföra 

respondenternas åsikter om Saabs kärnvärden och vision.  

 

Respondenterna fick ett presentationsbrev innan intervjun där vi närmare berättade om oss själva, vårt 

syfte med uppsatsen samt de områden vi tänkte ställa frågor om (Se bilaga 7). Vi informerade även om 

att vi hoppades på att få deras tillstånd att få spela in intervjuerna på band samt att det naturligtvis var 

så att respondenterna hade möjlighet att välja att inte svara på vissa frågor. Respondenterna fick även 

ta del av huvudområdena i vår intervjumall innan intervjuerna. Vi hoppades att detta skulle göra att 

respondenterna var bättre förberedda på vilken typ av frågor som skulle ställas och därmed kunde ge 

fylligare och mer genomtänkta svar. En risk med detta skulle dock kunna vara att vi gick miste om 

spontana reaktioner från respondenterna och att svaren skulle bli mer tillrättalagda. För att undvika 

detta hade vi ett antal möjliga underfrågor redo ti ll varje huvudområde och dessa hade respondenterna 

inte fått ta del av innan intervjuerna.  

 

Vi har spelat in intervjuerna och sedan transkriberat dem. Detta för att kunna använda oss av direkta 

citat vid den empiriska redovisningen, men också för att minimera risken att våra förväntningar på 

resultatet påverkades dels hur vi antecknade under intervjuerna och dels vad vi senare minns när vi 

gick tillbaka till materialet för att analysera våra resultat. Vidare ville vi också undvika att anteckna under 

intervjuerna, eftersom vi kände att det skulle distrahera respondenten och hindra oss från att lyssna 

ordentligt samt ställa bra följdfrågor. Innan vi började intervjuerna bad vi respondenterna om tillstånd att 

spela in intervjuerna och vi bad även om tillstånd att få använda deras namn i arbetet. Detta var något 

som samtliga respondenter gick med på. Vid telefonintervjuerna användes högtalartelefon. Båda 

författarna har deltagit vid samtliga intervjuer, med undantag av intervjuerna med Leif Samuelsson och 

Jan Andersson.  
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Något som kan påverka trovärdigheten vid personliga intervjuer är den så kallade intervjuareffekten. 

Intervjuareffekten innebär att det alltid finns någon form av samspel mellan intervjuare och respondent 

vilket kan påverka resultatet på ett icke önskvärt sätt (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997, s 161). 

Det är svårt att medvetet minska intervjuareffekten och därför är det viktigt att som läsare ha dess 

betydelse i åtanke. Att genomföra telefonintervjuer kan ses som en nackdel i den bemärkelsen att vi inte 

kunde läsa av respondentens reaktioner och kroppsspråk och inte på samma sätt få en personlig 

relation till respondenten som vid personliga intervjuer. Vi upplever dock inte att vi fått annorlunda 

kvalité på svaren vid telefonintervjuerna jämfört med de personliga intervjuerna.  

4.4 Sekundärdata 
De sekundärdata vi har använt oss av vid insamling av information kommer från Saabs hemsida, FMV: 

s hemsida samt Försvarsmaktens hemsida. Informationen från dessa hemsidor har använts för att 

beskriva Saab, FMV och Försvarsmakten. Vi har även haft tillgång till Saabs årsredovisning samt 

koncernens varumärkesportal där Saabs affärsidé, vision och kärnvärden presenteras och förklaras. Det 

är värt att poängtera att detta material kommer från respektive organisation och därför erbjuder 

materialet ingen kritisk vinkling av dessa. Användningsområdet för materialet är dock främst att ge en 

bakgrund till respektive organisations verksamhet, varför en kritisk vinkling inte är i fokus. 

4.5 Metoddiskussion 
Att basera denna studie på elva intervjuer ansåg vi var ett bra sätt för att uppfylla undersökningens 

syfte. Vi anser att det är en fördel att vi intervjuat respondenter från flera olika kategorier av intressenter 

samtidigt som en nackdel kan vara att vi enbart intervjuat 2-3 personer inom varje kategori. Vi anser 

dock att vi har kunnat uppfylla uppsatsens syfte med de intervjuer vi genomfört. Vår intention har inte 

varit att ge någon generell bild av kategoriernas tankar och åsikter, utan snarare att få en första inblick i 

hur dessa ser på Saab som företag och varumärke, något som vi anser att vi har lyckats med. Något 

som också kan lyftas fram som positivt är att vi inte fick något bortfall av de tilltänkta respondenterna, 

vilket gjorde att vi fick information utifrån samtliga perspektiv vi avsåg undersöka. 

 

En tänkbar kritik till arbetet är att det helt baserar sig på subjektiva uttalanden från respondenterna, på 

våra subjektiva återberättelser av dessa och vår subjektiva analys av resultaten. Det är troligt, eftersom 

arbetet startade med att vi utformade uppdraget tillsammans med Radebo, att vi påverkats av hennes 

uppfattning av företaget och beskrivning av dess problematik. Detta är något som läsare av denna 

uppsats bör vara medvetna om.  Vidare bör även läsare vara medvetna om att vi inför arbetet skrivit på 
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ett sekretessavtal med Saab, vilket vi beaktat under arbetets gång. Detta har medfört att Radebo har 

läst och godkänt innehållet i arbetet innan publicering. 

 

5. Resultat och Analys 

5.1 Företagsvarumärket Saab 
Mats Georgsson poängterar att Saab består av 17 affärsenheter och många olika produkter. Han menar 

att om Saab skulle vilja arbeta med produktvarumärken, istället för företagsvarumärket skulle det vara 

svårt för dem att avgöra vilka varumärken dessa skulle  vara. Detta beror på att mycket utav det som 

Saab säljer är lösningar och system och inte enskilda välavgränsade produkter. 

 

Marinette Radebo menar att många av Saabs produktnamn är välkända och vissa är även registrerade 

som varumärken hos Patent och registreringsverket. Hon framhäver dock att inga av dessa produkter 

har egna logotyper, med undantag av Gripen. Att Gripen har en egen logotype beror på att 

Gripenprojektet förut var ett joint ventureprojekt2. Det är Saab som företag och företagets logotype som 

ska stå som avsändare för alla Saabs produkter, vilket innebär att det är företagsvarumärket som i 

huvudsak ska användas. Georgson definierar ett varumärke som något som har förmågan att skapa 

associationer i en kunds medvetande när denne väljer föremålet för varumärket. Han tar just Gripen 

som exempel och menar att det är svårt att inte se ”Gripen” som ett starkt varumärke. Det är därför, 

enligt honom, viktigt för Saab att driva ”Gripen” mot att bli ”Saab-Gripen” så att hela företaget kan dra 

nytta av att Gripen är en välkänd produkt. Numera arbetar Saab enligt Radebo för att få en enhetlig 

profil, även när det gäller Gripen. Det ska enbart finnas en grafisk profil för hela koncernen och 

avsändaren för alla produkter ska otvetydigt vara Saab. Den marknadsföring som läggs på en viss 

produkt ska på så sätt gynna hela koncernen och därmed alla produkter. En nackdel med 

företagsvarumärken tror dock Radebo är att om något negativt händer med någon aspekt av Saab, så 

påverkar det alla affärsenheter och produkter.  

5.1.1 Analys av företagsvarumärket Saab 
De främsta motiven för att använda Saab som företagsvarumärke, istället för att främst fokusera på 

produktvarumärken, verkar vara att uppnå skalfördelar vad gäller till exempel marknadsföringen. 

Skalfördelar vid fokus på företagsvarumärken är något som Aaker (1996) framhäver. Aaker poängterar 

även risken att en enda ”dålig” produkt skadar hela företagets varumärke då alla produkter delar samma 

                                                 
2 Joint venture definieras som ”Gemensam verksamhet och gemensamt risktagande vid större affärstransaktioner eller 
projekt mellan offentlig sektor och privat företag eller mellan två privata bolag”. (Haglundh och Nilsson, 2000, s 102) 
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varumärke, vilket ligger i linje med Radebos tankar. Saabs många produkter ökar troligtvis risken för 

denna negativa effekt. 

 

Saab säljer inga konsumentprodukter utan deras kunder är myndigheter och hela nationer. Enligt 

Håkansson och Wahlund (1996) är det vanligt att företagen vid marknadsföring gentemot olika typer av 

organisationer använder sitt företagsvarumärke. Detta beror på att det är viktigt att skapa långsiktiga 

relationer mellan säljare och kunder, eftersom inköpsprocesserna ofta är långa och omfattande. Detta 

torde vara fallet för Saab, vilket kan ses som ytterligare en anledning till att välja att fokusera på 

företagsvarumärket. 

5.2 Det interna varumärkesbyggandet 

5.2.1 Profil - Ledningens syn 

 
Figur 5:1 Modell över intern och extern syn på företaget med fokus på ledning (egen bearbetning) 

 

Företagsbeskrivning 

Radebo beskriver Saabs verksamhet som att de arbetar med försvars- och säkerhetslösningar där 

kunderna är Försvarsmakten, men även andra civila myndigheter. Hennes förhoppning är att de externa 

intressenterna skulle beskriva Saab som ett högteknologiskt företag som är kapabla att konkurrera på 

den internationella marknaden. Georgson menar att varumärket Saab borde ses som ett varumärke på 

den internationella marknaden och företaget som en intressant, duktig, innovativ spelare som på något 

konstigt sätt lyckats bra, trots att företaget kommer från ett litet land som Sverige. 

 

Vidare är Radebos önskan att Saab ska uppfattas så enhetligt som möjligt och att de externa 

intressenterna känner att det är en medarbetare på Saab de möter, oavsett vilken affärsenhet 

medarbetaren kommer ifrån. Professionalismen och sättet att hantera kunderna ska vara det samma i 

hela koncernen. Radebo uppfattar att Åke Svenssons ”Ett Saab” ska tolkas som strävan efter att ge en 

enhetlig bild  av företaget. Hon säger: 

    Ledning  
      Profil 

   Beställare 
     Image 

Medarbetare 
    Kultur 

  Användare 
     Image 

INTERN SYN 
PÅ FÖRETAGET 

EXTERN SYN 
PÅ FÖRETAGET 

        ÖVERENSSTÄMMELSE 
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Det kan nog upplevas som att vi är väldigt många som besöker en och samma kund, just för att vi har så 
många produkter. Där kan det då i vissa fall behövas koordinering.  

 

Radebo upplever att Saab är på väg mot ett enat företag men att de inte är där än och att det kan ha att 

göra med att affärsenhetsidentiteten är väldigt stark på en del enheter. Vidare tror hon att det är viktigt 

för det externa perspektivet hur man presenterar sig som Saabanställd. Hon säger: 

Det som är viktigt är att man kan säga att man är från Saab och den orten som man kommer ifrån, istället för 
att säga vilken affärsenhet […] eller vilken produkt man jobbar med […] 
 

Radebo menar att den främsta styrkan i varumärket Saab är att det är ett så gammalt och välkänt 

varumärke. Kunderna är enligt henne troligen medvetna om sammanblandningen mellan 

Saabkoncernen, Saab Automobil och Scania och de flesta som beskriver försvarsindustrin Saab, tror 

hon även nämner bilarna. Detta bidrar till att göra varumärket känt, men samtidigt menar Radebo att det 

är frustrerande att de på grund av det delade varumärket i de flesta fall måste inleda med att berätta att 

de inte arbetar med bilar, istället för att berätta vad de faktiskt arbetar med. Detta gör att det delade 

varumärket nämns som en svaghet för Saabkoncernens varumärke. Möjligheterna för utveckling av 

varumärket uppfattar hon främst ligger i att arbeta vidare med det interna varumärkesarbetet. Något 

som hon tror kan hota företagsvarumärket är olyckliga incidenter med enstaka produkter.  

 

Georgson menar att det som Saab har som utmaning det är att bli lika duktiga och innovativa marknads- 

och försäljningsmässigt som de är tekniskt- och produktmässigt. Han menar att produktutveckling och 

marknadsutveckling måste löpa parallellt och vara en pågående process.  

 

Affärsidé, vision och kärnvärden 

Georgson menar att då han fick uppdraget att hjälpa koncernledningen att arbeta fram affärsidé, vision 

och kärnvärden, ville ledningen göra detta på ett sådant sätt att processen var meningsfull. Arbetet 

skulle vara gediget och skapa acceptans för viktiga marknadsfrågor. Saab ville enligt honom ha en 

gemensam plattform att utgå från som ett steg i arbetet mot att bli ”Ett Saab”. När det gäller vad 

koncernledningen vill att företaget ska stå för påpekar Radebo att just Saabs affärsidé, vision och 

kärnvärdena är centrala. Dessa har varit i fokus för det interna varumärkesarbetet och betydelsen av 

dessa är också det som Saab vill förmedla genom det kommande externa varumärkesarbetet.  

 

Saabs affärsidé: 

Saab utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att kunna möta kundernas förändrade behov. 
Saab förser regeringar, myndigheter och företag över hela världen med produkter, tjänster och lösningar för 
både militärt försvar och civil säkerhet.  (Saabs årsredovisning, 2006, s 8 ) 
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Saabs vision: 

Med kompetens och kreativitet ska vi vara ledande i den globala utvecklingen av försvarsindustrin till att 
omfatta innovativa tekniska lösningar för människors säkerhet. (Saabs årsredovisning, 2006, s 8) 

 

Saabs kärnvärden är ”kunnande”, ”förtroende” och ”vilja” och definitionen av dessa är: 

• Kunnande – Vi kombinerar en stark kunskapstradition med kontinuerligt lärande 
• Förtroende – Vi är ärliga och pålitliga världsmedborgare och vi håller vad vi lovar 
• Vilja – Vi brinner för nya idéer, vi är öppna för förändringar och sätter ära i att vara snabba och flexibla (Saabs 

årsredovisning, 2006, s 19) 
  

Det interna varumärkesarbetet har bedrivits runt varumärket för att alla affärsenheter ska känna att det 

finns en gemensam affärsidé, vision och kärnvärden för hela koncernen. Varje affärsenhet kan 

naturligtvis ha en egen affärsidé, men den måste vara förenlig med Saabs gemensamma. Affärsidén 

ska alltså vara så pass generell att den gäller alla affärsenheter och stämmer för alla produkter. Det 

samma gäller för visionen. Avsikten med visionen är att den ska vara något som medarbetarna känner 

att ”dit ska vi, dit kan vi nå men vi är inte där än”. Kärnvärdenas syfte är att vara värderingar som 

kommer från ledningen, men att de kan användas och vara aktuella i den dagliga verksamheten.  Hela 

organisationen ska kunna stå för kärnvärdena och de ska också finnas med i det sätt man externt talar 

om företaget. De tre kärnvärdena har alla en kompletterande definition, för att de inte ska bli tvetydiga 

utan enklare att förstå i organisationen. Kärnvärdena ska fungera som en gemensam bas för alla 

verksamheter inom koncernen. (Radebo, 2007)  

5.2.2 Profilanalys 
En viktig del av ett företags profil är enligt Eriksson (2002) ledningens beskrivning av nuläget. Utifrån 

respondenternas beskrivning av nuläget kan vi konstatera att de beskriver Saab som ett företag som 

producerar försvars- och säkerhetslösningar. Vidare innefattas i begreppet profil vad ledningen generellt 

sett vill att företaget ska stå för och Saab vill uppfattas som ett högteknologiskt företag som trots sin 

storlek är konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. Vidare ska Saab stå för att de är en 

intressant, duktig och innovativ spelare. Riktningen för ett företagsvarumärke, syftet och målet för detta 

är viktiga aspekter av det vi kallar profil och som bland andra Aaker (1996) benämner märkesidentitet. I 

Saabs fall ser vi arbetet mot ”Ett Saab” som den riktning som koncernledningen vill driva varumärket 

mot, med syftet och målet att framstå som en enad koncern snarare än ett holdingbolag. Uppfattningen 

verkar dock vara att arbetet är viktigt men att Saab inte är enhetligt i sin framtoning än, varken ur ett 

internt eller externt perspektiv. Internt verkar arbetet kunna bromsas upp av affärsenheternas olika 

bakgrunder och tidigare tillhörigheter till andra företag. Externt tar sig detta uttryck i till exempel att flera 

medarbetare arbetar mot en och samma kund och att det där behövs koordinering. Det interna 

varumärkesarbetet som drivs för att uppnå ”Ett Saab” uttrycker Radebo som en möjlighet för företaget 
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och ett sätt att arbeta mot målet för varumärket. Att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot är 

enligt Eriksson (2002) något som ingår i definitionen av profil och förutom möjligheten att arbeta vidare 

med det interna varumärkesarbetet kan vi från respondenternas svar även se exempel på styrkor, 

svagheter och hot för Saab och varumärket. 

 

Den främsta styrkan respektive svagheten för varumärket kan ses som två sidor av samma mynt. En 

anledning till att Saab är ett känt varumärke är att Saab delar varumärke med Saab Automobil. Gemene 

man kommer av naturliga skäl väldigt sällan i kontakt med försvarsindustrin Saab, medan de allra flesta 

säkerligen vet att det finns bilar som heter Saab. Svagheten uppges vara det delade varumärket 

samtidigt som det bidrar till märkeskännedom som uppges som styrkan. Det delade varumärket tar dock 

fokus från försvarsindustrin Saab. Utifrån resultatet av Georgsons intervju kan vi dra slutsatsen att han 

upplever att Saab måste bli lika duktiga på marknadsföring och dylikt som de är på teknisk utveckling, 

vilket torde kunna ses som ytterligare en möjlighet för varumärket Saab.    

 

Urde (2002) beskriver internt varumärkesarbete som att tydliggöra relationen mellan varumärket och 

företaget och att få alla medarbetare att agera i enighet med varumärket. Arbetet med den 

gemensamma affärsidén, visionen och kärnvärdena som Radebo talar om skulle kunna ses som ett 

försökt till att relationen mellan företaget Saab och dess varumärke tydliggörs för medarbetarna på de 

olika affärsenheterna. Affärsidén liksom visionen ska vara gällande för alla affärsenheter och det skulle 

kunna bidra till agerandet på de olika affärsenheterna styrs i riktning med vad ledningen önskar för 

varumärket. 

 

Enligt affärsidén verkar det vara viktigt att ständigt utvecklas och förbättras och visionen visar att målet 

för Saabs agerande ska vara kompetens, kreativitet och innovativt tänkande. Målet är också att vara 

ledande i försvarsindustriutvecklingen. Enligt Urde (2001) ska kärnvärdena sammanbinda företagets 

uppdrag och vision med de värderingar som företaget vill stå för och i Saabs fall sammanbinder 

”kunnande” kompetens som tydliggörs i affärsidén, ”vilja” sammanbinder ständig utveckling från 

affärsidén och kreativitet och innovativt tänkande från visionen. ”Förtroende” verkar finnas med som 

något som ska gälla genomgående för alla aspekter av Saabs agerande. 

 

Dessa olika delar tillsammans uppfattar vi som den bild som ledningen har av Saab idag och kan alltså 

sägas vara den profil som existerar. Detta sammanfattas i figur 5:6 på sidan 38. 
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5.2.3 Kultur - Medarbetarnas syn 

 
Figur 5:2 Modell över intern och extern syn på företaget med fokus på medarbetare (egen bearbetning) 

 

Företagsbeskrivning 

För att beskriva Saab säger POC – mark, Leif Samuelsson, att företagets affärsenheter har heterogent 

ursprung och kommer från en mängd olika företagskulturer. Företaget som helhet beskriver han har ett 

starkt svenskt ursprung. Samuelsson menar att det är komplext att beskriva företaget och att det kan 

vara så att företaget många gånger har problem att beskriva sig själva. Han tror att man utifrån inte ser 

affärsenhetsstrukturen som logisk, även om många affärsenheter har starka produkter. Dessa produkter 

förmodar han, inom de segment där de används, många gånger upplevs starkare som varumärken än 

vad själva företagsvarumärket Saab gör. POC – sjö, Richard Colling, beskriver Saab som en 

försvarsindustri med inriktning mot samhällssäkerhet, som verkar i alla domäner från flyg, armé, marin 

och samhällssäkerhet. POC – luft, Christer Dahlberg, ser Saab som ett högteknologiskt företag inom 

flygbranschen, med huvudinriktning på militära flygplan.  

 

POC - mark tror att de flesta som inte har någon större förkunskap om Saab förknippar koncernen med 

flygverksamhet och då främst militärflyg. Han ser dock inte själv flygplan som företagets huvudprodukt, 

det är en viktig produkt, men inte den dominerande. POC - sjö menar att Saabs viktigaste ”produkt” är 

att företaget har en förmåga att lösa en kunds problem eller en komplex problemställning. Enligt honom 

är det den problemlösande förmågan som är företagets styrka. 

 

Varumärket och värderingar 

Vad gäller mer specifikt om varumärket Saab så tror både POC – mark och POC - luft att detta säkert 

ofta skapar förvirring för huruvida det handlar om bilar eller flygplan och att varumärket starkt är 

förknippat med personbilar. Förbiser man detta menar POC - mark att Saab står för högteknologi och 

innovationsförmåga och även effektiv ingenjörskonst. Vidare menar han att varumärket står för förmåga 

att hantera tekniskt komplexa projekt. Han menar att det förtjänar beundran att en liten nation som 
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Sverige och relativ liten industri som Saab kunnat ta fram ett sådant flygplan som Gripen. Samtidigt 

vidhåller han att Saab behöver arbeta med att företagsvarumärket ska förknippas även med 

produkterna inom övriga områden så som den marina arenan och markstridsarenan. POC – sjö menar 

att varumärket står för högteknologi, kompetens och otroligt avancerade lösningar och att Saab 

nationellt inte har så mycket konkurrens. Varumärket Saab står enligt POC – luft för kvalité, hög 

teknologisk nivå, systemkunskap, ett företag man kan lita på levererar det de åtar sig att leverera i rätt 

tid och med rätt kvalité. På grund av att företaget i ett internationellt perspektiv är en liten aktör så tror 

POC - luft att företaget tvingas upprätthålla en bred kompetens, en systemkompetens. Det är denna 

kompetens som gör Saab konkurrenskraftigt på den internationella marknaden, även om de inte har den 

politiska tyngden som krävs när det gäller att vinna affärer.  

 

”Ett Saab” 

POC – mark menar att det inte är självklart att Saab i alla lägen ska ha en enad front utåt mot kunderna. 

Han menar att i vissa fall måste man det, medan man i andra fall kanske inte ska sträva efter att ha det. 

Vidare anser han att det snarare är viktigt med öppenhet och transparens än med en enad front och att 

affärsenheter inom liknande områden vet vad de olika enheterna arbetar med. POC - mark upplever att 

det kan finnas negativa aspekter av arbetet mot ”Ett Saab”. En negativ aspekt är att affärsenheterna 

tolkar ”Ett Saab” som att man ska ”hålla ihop i absurdum”. En annan risk är att sprida känslan av att 

vara ”Ett Saab” innan detta är verklighet. Möjliga konsekvenser som POC – mark uppfattar av detta är 

att det inte klargörs vilka roller och vilken ansvarsfördelning som gäller vid samarbete mellan 

affärsenheterna.    

 

Vad gäller att hålla en enad front gentemot kunderna så ser POC - sjö rollen som point of contact som 

ett sätt att ena Saab utåt för att få ett så bra samarbete som möjligt med kunderna, kunna komma med 

fler erbjudande och arbeta mer fokuserat inom de olika områden som kunderna har delat in sig i.  Han 

säger:  

Som det är nu så springer folk det kanske är fem till sex personer som springer till samma handläggare, i 
samma ärende, fast med olika produkter.  

 

Han menar att detta är förödande, dels för att kunderna kan utnyttja att affärsenheterna är splittrade och 

inte vet vad andra inom Saab gör och dels för att det blir svårare att erbjuda helhetslösningar på olika 

problem som kunden har.  

 

POC - sjö menar att en förbättring för Saabs framtoning skulle vara om de hade en mer enad design, 

inte bara när det gäller presentationer och liknande material, utan även vad gäller produkterna. Inför 
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framtiden så tror han att det blir allt viktigare att vara synliga och att satsa på varumärket. Han menar att 

Saab satsar mycket på forskning och utveckling, men att det behöver satsas på själva varumärket 

också och på att kunderna ska känna till Saab.  

 

POC - luft menar att det är viktigt att affärsenheterna inte uppträder som egna företag, men att Saab 

måste låta enheterna profilera sig själva till viss del. Saabs vision och strategi måste dock vara den 

samma för alla så att inte affärsenheterna är på väg åt olika håll. Han tar affärsenheten Gripen 

International som exempel på att det har funnits tendenser till att affärsenheter har velat skapa ett eget 

nytt varumärke. Han menar att de säkert har många skäl att profilera Gripen som produkt, men att det är 

viktigt att det är varumärket Saab och Saablogotypen som nämns i anslutning till alla enheter och alla 

produkter. POC – mark anser att Saab måste arbeta med att utnyttja företagsvarumärket på ett mer 

kraftfullt sätt. Han menar att företagsledningen måste bli hårdare på att det är Saabnamnet och 

Saablogotypen som ska användas och inget annat. Om de inte gör detta kan inte heller strategin vara 

att ha ”Ett Saab”. 

 

Vision och kärnvärden - enkätsvar 

Resultatet från enkäten med point of contacts vad gäller deras uppfattning om visionen blev att en 

respondent ansåg att denna ”stämmer delvis” överens med dennes uppfattning om företaget, medan två 

svarade att den ”stämmer helt” överens med deras uppfattning. Visionen tycks med andra ord ligga i 

linje med dessa medarbetares uppfattning om vart företaget är på väg.  

 

På definitionen av ”kunnande” svarade två av respondenterna ”stämmer delvis” och en ”stämmer helt”. 

På definitionen av ”förtroende” svarade en respondent ”Vet ej/tar ej ställning”, en ”stämmer delvis” och 

en ”stämmer helt”. På definitionen av ”vilja” svarade en respondent ”stämmer inte” och de övriga två 

svarade ”stämmer delvis”. Utifrån detta kan vi konstatera att det var kärnvärdet ”kunnande” som 

respondenterna ansåg stämde bäst överens med deras egen uppfattning av företaget. Vad gällde 

kärnvärdet ”förtroende” blev svaren spridda på tre olika alternativ och ”vilja” stämde sammantaget minst 

överens med respondenternas uppfattning. (Se bilaga 8 för enkätsammanställning)  

5.2.4 Kulturanalys 
Eriksson (2002) vidhåller som framförts tidigare att om inte de egna medarbetarna vet vad företaget står 

för och vart det är på väg, kommer antagligen ingen utanför företaget förstå det heller. Kultur är det 

begrepp som vi använder när det gäller medarbetarnas syn på företaget. Medarbetarnas mentala bild 

av företaget är enligt de teoretiska referenserna en viktig faktor för hur kulturen ser ut. Point of contacts, 
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beskrivningar av Saabs faktiska verksamhet indikerar deras mentala bild av företaget. Denna kan 

sammanfattas som att Saab är en högteknologisk försvarsindustri med inriktning mot samhällssäkerhet 

och verksamhet i flygbranschen. Det poängteras att företaget har produkter som ibland är starkare som 

varumärken än själva Saabvarumärket.  

 

Hatch och Schultz (2001) vidhåller att de värderingar som medarbetarna associerar till företaget och 

varumärket påverkar deras uppfattning av detta. Point of contacts associationer till varumärket rör sig 

kring ord som högteknologi, ingenjörskonst, förmåga att hantera tekniskt komplexa projekt och att det 

finns en bred kompetens och systemkunskap inom företaget.  Associationerna kan med andra ord 

förknippas med Saabs tekniska kunskap och det verkar som att respondenterna tycker att denna är 

anmärkningsvärd, inte minst när det gäller utvecklandet av Gripen. Utifrån respondenternas svar verkar 

det även som att deras uppfattning är att Saab har den dominerande ställningen på marknaden 

nationellt och får, trots sin storlek, vara med på den internationella marknaden just på grund av den 

anmärkningsvärda tekniska kompetens som företaget besitter. Med andra ord rör sig dessa 

beskrivningar kring området ”kunnande”, vilket är ett av Saabs uttalade kärnvärden. ”Kunnande” var 

också det kärnvärde som dessa medarbetare generellt sett främst ansåg representerade deras 

uppfattning av Saabs verksamhet. 

 

Respondenternas tankar kring arbetet mot ”Ett Saab” kan ses som ett uttryck för den del av kulturen 

som Hatch och Schultz (2001) benämner attityder gentemot företaget.  Det handlar om mer faktiskt 

agerande och POC - mark menar, som framförts tidigare, att det inte alltid är självklart att man måste ha 

en enad front gentemot omvärlden. Utifrån de negativa aspekter som han lyfter fram med ”Ett Saab” 

skulle det kunna tänkas att arbetet mot ”Ett Saab” behöver konkretiseras så att alla medarbetare förstår 

vad detta innebär. Detta speglar snarare ett internt perspektiv av ”Ett Saab” än ett externt. Övriga 

respondenter framhäver vikten av att vara enade gentemot kunder av olika slag. Detta gäller såväl 

agerande som presentationsmaterial och även produkter. I detta lyfter även respondenterna fram vikten 

av att stärka företagsvarumärket och inte tillåta produktvarumärken för att ena företagets framtoning 

såväl internt som externt. Det verkar som respondenterna ser arbetet mot ”Ett Saab” som viktigt att det 

fungerar internt inom företaget för att kunna fungera externt, vilket de teoretiska resonemangen styrker. 

 

Dessa olika delar tillsammans uppfattar vi som den bild som medarbetarna har av Saab idag och kan 

alltså sägas vara den kultur som existerar. Detta sammanfattas i figur 5:6 på sidan 38. 

. 
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5.3 Det externa varumärkesbyggandet 

5.3.1 Image- beställarnas syn 

 
 Figur 5:3 Modell över intern och extern syn på företaget med fokus på beställare (egen bearbetning) 
 
Företagsbeskrivning 

Håkan Espmark, chef för anskaffningskontor mark på FMV, beskriver Saab som ett stort, omfattande 

och diversifierat företag. Han upplever också att de expanderar i hög takt via olika uppköp inom flera 

områden för att kunna bli mer kompletta och världsledande. Espmark upplever att Saabs huvudprodukt 

är flygplan. Dock menar han att det Saab som han främst kommer i kontakt med inte har något att göra 

med flygplan och han menar att Saab är mycket mer än flygplan. Vidare uppfattar han att man i Sverige 

förknippar Saab starkt med just flygplanstillverkning, men att det utomlands finns en medvetenhet bland 

de internationella kunderna att Saab är stora på många andra produktområden.  

 

Andreas Olsson, chef för anskaffningskontor sjö, beskriver Saab som en stor leverantör till FMV. Han 

tror att generellt sett så förknippar man nog Saab med bilar och annars Gripen. Han upplever också att 

flygplan är Saabs huvudprodukt, även om han associerar företaget till områden inom sjöarenan, och då 

till exempel ledningssystem.   

 

Arne Hedén, chef för anskaffningskontoret för flyg och rymdsystem, beskriver Saab som en 

försvarsindustri som inom hans område ägnar sig åt flygsystem. Inom detta område är det Gripen och 

Gripensystemet som han menar är huvudprodukten. I Sverige menar han att Saab är helt dominerande. 

Internationellt sett är Saab en liten aktör som i och med att Sverige har tagit beslut om att utveckla 

stridsflygplan, är ett av få länder i världen som faktiskt klarar av detta.  

 

Varumärket och värderingar 

Vad gäller mer specifikt om företagesvarumärket Saab så står detta enligt Håkan Espmark för kvalité 

och affärsmässighet. Vidare menar han att han har en positiv inställning till varumärket och att det är 
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välkänt och välrenomerat. Han upplever att Saab står för ärlighet och att de vill prestera så bra som 

möjligt för att uppfylla de krav och de förväntningar som kunderna har.  

 

Enligt Andreas Olsson är Saab ärliga och de vill göra bra produkter. De lyssnar också på kunderna och 

för en bra och öppen dialog med dessa.  Enligt Arne Hedén står Saabs varumärke för kvalité och 

kompetens inom flygområdet och han upplever att det är ett välrenomerat varumärke. Samtidigt menar 

han måste man komma ihåg att Saab finns till för att tjäna pengar till sina aktieägare. Deras 

huvuduppgift är att förvalta investerarnas pengar så att de ska få ut så mycket som möjligt från sina 

investeringar. Detta påpekar även Håkan Espmark. 

 

”Ett Saab” 

Vad gäller Saabs strävan mot ”Ett Saab” så tycker Håkan Espmark att det finns en tydlighet i att Saab är 

ett företag och att detta har blivit bättre under det sista året. Han menar att samtidigt som det är en stor 

koncern så finns det ändå tydlighet i vilka produktområdena är. Vidare upplever han att om han träffar 

Saabmedarbetare från olika affärsenheter så känns det som att de arbetar för samma företag.  

 

Andreas Olsson anser att Saab inom sjöarenan inte är samordnat som ett företag. Han tycker att det 

borde finnas en enad kontaktyta mellan företaget och hans arbetsområde och han är medveten om att 

detta är något som Saab strävar efter. Han anser att man på Saab blivit något bättre på att samordna 

sina affärsenheter då det tidigare kändes som helt olika företag. Här nämner han point of contact som 

ett exempel på förbättring.  

  

Arne Hedén menar att det märks att Saabkoncernen har gjort många förvärv de senaste åren och att de 

nu måste försöka att skapa en enhetlig Saabkoncern. Arne Hedén tycker att Saab idag har en splittrad 

framtoning och att det finns utvecklingspotential när det gäller att framstå mer enat och som ett företag. 

Ett exempel då splittringen kan vara ett problem menar Arne Hedén är då medarbetare från en 

affärsenhet säger en sak och från en annan något annat. Detta skapar frustration bland medarbetarna 

på FMV. 

 

Vision och kärnvärden - enkätsvar 

Resultatet från enkäten med cheferna på FMV vad gäller deras uppfattning om visionen blev att en 

respondent ansåg att denna ”stämmer inte” överens med dennes uppfattning om företaget. Övriga två 

svarade ”stämmer delvis” respektive ”stämmer helt” överens med deras uppfattning. Vad gäller visionen 

för Saab så tycks alltså respondenternas mening gå isär något. Den respondent som svarade ”stämmer 
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inte” ansåg att visionen var för orealistisk för Saab och det var därför som han graderade som han 

gjorde. De övriga två placerade sina svar på övre delen av attitydskalan, vilket trots allt medger att FMV-

respondenternas generella uppfattning av visionen ändock får ses som i någorlunda linje med denna 

vision. 

 

På definitionen av ”kunnande” svarade en av respondenterna ”stämmer delvis” och två ”stämmer helt”. 

På definitionen av ”förtroende” svarade en respondent ”stämmer inte”, en ”stämmer delvis” och en 

”stämmer helt”. På definitionen av ”vilja” svarade samtliga respondenter ”stämmer delvis”. Utifrån detta 

kan vi konstatera att det var kärnvärdet ”kunnande” som respondenterna generellt ansåg stämde bäst 

överens med deras egen uppfattning av företaget. Vad gällde kärnvärdet ”förtroende” blev svaren 

spridda på tre olika alternativ där alternativet ”stämmer inte” var ett av dessa, vilket medgav att detta var 

det kärnvärde som respondenterna generellt sett ansåg stämde minst överens med deras egen 

uppfattning. Respondenternas svar vad gällde ”vilja” var helt samstämmiga på alternativet ”stämmer 

delvis”. (Se bilaga 8 för enkätsammanställning)  

5.3.2 Imageanalys - Beställare 
Medvetenhet är en viktig aspekt av externt varumärkesbyggande enligt Eriksson (2002) och därmed 

ingår det i vår förståelse av image. Medvetenhet handlar enligt Eriksson om spontan erinran för 

företaget och dess verksamhet. Beställarnas företagsbeskrivningar av Saab som företag ser vi som 

exempel på, i det här fallet, beställarnas medvetenhet av Saab. Det vi kan läsa ut av respondenternas 

medvetenhet är att Saab ses som ett omfattande och diversifierat företag som växer löpande genom 

olika uppköp. Huvudverksamheten som spontant nämns är Gripenproduktionen, även om det finns en 

medvetenhet om att Saab är stora även inom andra områden. I respondenternas medvetenhet ingår 

även att Saab upplevs som nationellt sett dominanta, medan de internationellt sett upplevs som relativt 

små. 

 

Märkesassociationer handlar enligt Eriksson (2002) om att kunden, utifrån varumärket, associerar till 

viktiga nyckelfaktorer och egenskaper hos företaget och förknippar detta med olika känslor. Även 

märkesassociationer är en del av externt varumärkesbyggande och ses därför här som en del av 

imagen för Saab. Beställarnas associationer till varumärket och deras uppfattningar om vilka 

värderingar som företaget står för upplever vi kan indikera vilken typ av känslor som företaget väcker 

hos respondenterna. Några egenskaper som beställarna tillskriver varumärket Saab och de värderingar 

som de upplever att företaget står för är kvalité, affärsmässighet, ärlighet, kompetens. Dessa upplever vi 

som positivt laddade ord och när det gäller beställarnas spontana märkesassociationer verkar det som 
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att synen på Saab är övervägande positiv. När vi närmare studerar Saabs kärnvärden är det ”kunnande” 

som är det som beställarna anser bäst stämmer överens med deras egen uppfattning. ”Kunnande” torde 

ligga i linje med kompetens som är ett av orden respondenterna spontant associerar varumärket ti ll. När 

det gällde kärnvärdet ”förtroende” var detta det som respondenterna generellt sett ansåg stämde minst 

överens med deras egen uppfattning. Detta berodde dock på att en av beställarna svarat ”stämmer inte” 

på detta påstående, medan övriga två dock ansåg att det ”stämmer delvis” samt ”stämmer helt”. Ärlighet 

var också ett av de ord som beställarna själva använde vid beskrivningen av varumärket och 

värderingarna och vi bör kanske därför inte lägga allt för stor vikt vid detta, även om det är värt att 

poängtera.   

 

Enligt framförda teorier är det viktigt för den externa varumärkesbyggande processen att företag förstår 

hur deras produkter och tjänster erbjuds och marknadsförs gentemot företagets kunder och detta 

aktualiseras när det gäller ”Ett Saab”. Beställarnas uppfattning om Saabs enade front utåt tolkar vi som 

en indikation på hur beställarna upplever kontakten med Saab. Beställarnas åsikter går isär något men 

generellt sett verkar det som att de erfar att Saab vill och har ambitionen att vara ett enat företag. Deras 

egna upplevelser tyder dock på att Saab kunde ha en bättre samordning och att företagets framtoning 

idag är splittrad. Hedéns exempel på att man på olika affärsenheter säger olika saker kan ses som 

tecken på detta. En uppfattning är att det vore en bra åtgärd i strävan mot att framstå som ”Ett Saab” 

om det endast fanns en kontaktyta mellan Saab och respektive verksamhetsområden. Detta skulle då 

kunna eliminera upplevelsen av splittrade budskap.   

 

Dessa olika delar tillsammans uppfattar vi som den bild som beställarna har av Saab idag och kan alltså 

sägas vara den image som ur beställarperspektivet existerar. Detta sammanfattas i figur 5:6 på sidan 

38.  

5.3.3 Image- användarnas syn 

 
Figur 5:4 Modell över intern och extern syn på företaget med fokus på användare (egen bearbetning) 
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Företagsbeskrivning 

Enligt arméinspektör Sverker Göransson är Saab ett stort och komplext företag som hos gemene man 

uppfattas som en bil- och flygplanstillverkare, men för de som är insatta i försvarsindustrin tror han att 

det är självklart att Saab är mycket mer än flygplan och bilar. Anders Grenstad, marininspektör, 

beskriver företaget Saab som att de har många olika affärsområden som tillsammans är starka, vilket 

gör att han menar att det går att beskriva Saab utifrån många olika produkter och verksamhetsområden. 

Flygvapeninspektör Jan Andersson beskriver Saab som en försvarsindustri med ett brett sortiment och 

en omfattande produktkatalog. Han menar att företaget har utvecklats från att vara en flygindustri till att 

vara något av en diversehandel. Vad gäller Saabs produkter så tror arméinspektören att gemene man 

tänker på bilar och flygplan och flygvapeninspektören menar att den produkt som troligtvis är mest känd 

är Gripen. Marininspektören säger: 

Genom att man har satt ihop så många olika pusselbitar så har man ett väldigt starkt pussel, vilket innebär 
att när man pratar om Saab så kan man prata om Saab oavsett då det gäller flygplansdörrar i något 
spännande material, stridledningssyste m, vapen, räddningssystem […]  

 

Varumärket och värderingar 

Saab som varumärke står enligt arméinspektören för ett proffsigt, målmedvetet och humant företag som 

driver ett genomtänkt arbete. Han tror dock att allmänheten kanske inte har den bilden av varumärket, 

på grund av hur företaget framställs i media. Marininspektören menar att företaget Saab är lätt att 

kommunicera och föra en bra dialog med, de utvecklar bra produkter och de gör det till ett bra pris. 

Flygvapeninspektören menar att för honom så står varumärket för ingenjörskonst med produkter i 

framkant av vad som är tekniskt möjligt. Detta är den positiva aspekten av ingenjörskonsten, en negativ 

aspekt menar flygvapeninspektören är att Saabs medarbetare många gånger är mer ingenjörer än 

säljare. Han säger: 

Man är i framkanten på tekniken och åstadkommer smarta lösningar där man har en god framsynthet […] 
väldigt ofta kostnadseffektiva lösningar för kunden och man har en väldigt stor utvecklingsvilja och vilja att 
ligga i framkant. Man är duktigare som utvecklare, designer och att göra bra produkter, än på att vara riktigt 
affärsmässiga i sin marknadsföring och i sitt sätt att ta kontrakt.  

  

När det handlar om vilka värderingar Saab står för menar arméinspektören att det i första hand är ett 

vinstdrivande företag som genom ett bra och gediget arbete ska betala tillbaka vinst till sina aktieägare. 

Han uppfattar också att Saab vill bli förknippade med hög kvalité och leverera det företaget åtagit sig att 

leverera och att göra det öppet och ärligt. Huruvida detta stämmer menar Göransson är svårt att veta 

säkert, men det skulle förvåna honom om det inte stämde. Marininspektören menar att Saab står för 

lojalitet och relationsskapande, de håller vad de lovar och är trovärdiga. Flygvapeninspektören upplever 

att Saab står för ”svenska värderingar” och med det menar han en svensk typ av ödmjukhet, lite av 
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”jantelagen”3 samtidigt som man försöker att vara en ärlig aktör på försvarsindustrimarknaden. 

Andersson upplever också att Saab försöker att anpassa sig efter kundens önskemål och att de står för 

samarbetsvilja. Vidare menar han att de även står för kvalité. 

 

”Ett Saab” 

Arméinspektören upplever Saab som ett uppdelat företag och tycker inte att det idag går att se någon 

enad linje i deras arbete utan att det finns mycket som Saab kan förbättra vad gäller det området. Han 

menar att det är en utmaning för koncernen att få ihop ”Ett Saab” och att de kanske måste fråga sig vad 

de ska satsa på och fokusera sina kompetensområden. Marininspektören anser att Saab på kort tid 

lyckats att få till en enad linje och att den konkurrens som kan märkas mellan affärsenheterna endast är 

sund. Han menar att om han träffar Saabanställda så känns det som att de kommer från samma koncern 

och att de har ett gemensamt varumärke.  Flygvapeninspektören upplever att det finns en vilja och 

ambition att hålla en enhetlig linje inom koncernen, men att det märks att affärsenheterna har olika 

bakgrund. Han tror i likhet med arméinspektören att Saab måste fundera på hur de ska bedriva sitt arbete 

och att de skulle vinna på att ha en tydligare marknadsföringsstrategi. Han säger: 

[…] möjligen att man måste fokusera mer på färre länder än på stor bredd som man gör idag med att man 
hoppar på alla bollar på en gång. 
 

Vision och kärnvärden - enkätsvar 

Resultatet från enkäten med inspektörerna vad gäller deras uppfattning om visionen blev att två ansåg 

att denna ”stämmer delvis” överens med deras uppfattning om företaget. En respondent svarade 

”stämmer helt” överens med dennes uppfattning. Inspektörernas attityder angående Saabs vision 

hamnade med andra ord på övre delen av skalan och vi kan därför kan konstatera att visionen tycks 

ligga i linje med dessa användares uppfattning om var åt företaget bör vara på väg.  

 

På definitionen av ”kunnande” svarade två av respondenterna ”stämmer delvis” och en ”stämmer helt”. 

På definitionen av ”förtroende” svarade en respondent ”stämmer delvis” och två ”stämmer helt”. På 

definitionen av ”vilja” svarade två respondenter ”stämmer delvis” och en ”stämmer helt”. Utifrån detta 

kan vi konstatera att samtliga svar låg på den övre delen av attitydskalan och att det var kärnvärdet 

”förtroende” som respondenterna generellt ansåg stämde bäst överens med deras egen uppfattning av 

företaget. De två övriga kärnvärdena fick samma resultat. (Se bilaga 8 för enkätsammanställning)  

                                                 
3 En samling levnadsregler av vilka den första säger att man inte skall tro att man är något betydelsefullt. 
(Nationalencyklopedins hemsida, 2007-05-21)  
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5.3.4 Imageanalys - Användare 
Den teoretiska förståelse som används i detta avsnitt är densamma som vid analysen av beställarnas 

syn på Saab och analysen är också uppställd på samma sätt här. Användarnas medvete nhet eller 

spontana erinran av Saab och Saabs faktiska verksamhet kan beskrivas som att de upplever Saab som 

stort och komplext med ett brett sortiment och en omfattande produktkatalog. Biltillverkningen, som 

delar Saablogotypen med Saabkoncernen, liksom flygplanstillverkning, i första hand Gripen, ses som de 

produkter som huvudsakligen tillverkas under Saabnamnet. Dessa produkter är de som användarna 

upplever att gemene man känner till. Det finns dock en medvetenhet om att biltillverkningen inte hör till 

Saab och att det kanske inte är Gripen som är huvudprodukten. Själva kommer användarna i kontakt 

med många andra produkter. 

 

Utifrån de egenskaper hos Saabvarumärket som kan utläsas från användarnas märkesassociationer 

kan vi konstatera att känslorna inför företaget hos användarna är främst positiva. Ord som används för 

att beskriva företaget och vad varumärket står för är proffsigt, målmedvetet och humant företag med bra 

produkter till ett bra pris och som håller hög kvalité. Att generera pengar till aktieägarna är också något 

som nämns som en association till varumärket, vilket tyder på att respondenterna inte låter 

associationerna bli orealistiska.  Ett annat ord som används för att beskriva varumärket är 

ingenjörskonst. Denna egenskap nämns i både positiv och negativ bemärkelse. Positiv i bemärkelsen 

hög teknologisk kompetens och negativ i den bemärkelsen att affärstänkandet kommer i andra hand. 

Detta tolkar vi som att Saab anses vara mycket kompetenta på det teknologiska området, men mindre 

duktiga på marknadsföring och liknande områden. Detta torde enligt respondenternas svar kunna bero 

på tendenser av ”jantelag” och avsaknad av affärsmässig aggressivitet. Svaren kan även tolkas som att 

fokus på att ligga i framkant av teknikutvecklingen gör att aspekterna av marknadsföring och dylikt 

hamnar i skymundan och inte ses som lika viktiga för företagets framgång och utveckling. Kärnvärdet 

”kunnande” och definitionen av detta upplever respondenterna ”stämmer delvis” samt ”stämmer helt” då 

dessa svarade på vår enkät. ”Kunnande” och definitionen av detta ligger i linje med respondenternas 

spontana associationer till att varumärket står för hög teknologisk kompetens.  

 

Andra mer positiva märkesassociationer som användarna får till varumärket är lojalitet och 

relationsskapande, ödmjukhet, ärlighet och samarbetsvilja. Definitionen av kärnvärdet ”förtroende” ligger 

i linje med att respondenterna upplever Saab som ärliga, då denna definition är att ”Saab är ärliga och 

pålitliga världsmedborgare som håller vad de lovar”. Kärnvärdet ”förtroende” var också det värde som 

användarna i enkäten generellt sett uppgav som den värdering som bäst stämde överens med deras 

egen uppfattning.    
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Utifrån Gylling och Lindberg -Repos (2005) uppfattning om att kunskap om hur produkter och tjänster 

erbjuds och marknadsförs gentemot företagets kunder är viktigt kan det konstateras att användarnas 

upplevelser av ”Ett Saab” och deras tankar kring Saabs enad linje är relevant för hur Saabs image ser 

ut. Dessa upplevelser går isär något mellan respondenterna då arméinspektören och 

flygvapeninspektören menar att det känns som ett uppdelat företag utan enad linje, medan 

marininspektören menar att han tycker att Saab lyckats att få ihop företaget på ett bra sätt och att det i 

vilket fall känns som att de medarbetare som han möter kommer från samma koncern. 

Flygvapeninspektören menar dock att det märks att ambitionen är att bli ”Ett Saab”. Denna medvetenhet 

torde kunna ses som ett steg i rätt riktning för Saab. Både arméinspektören och flygvapeninspektören är 

inne på spåret att Saab tydligare borde fokusera på vissa verksamhetsområden och inte satsa på alla 

möjliga spår. Detta tolkar vi som ytterligare ett uttryck för att de ser Saab som ett splittrat företag men 

med potential att kunna fokusera bättre och därigenom framstå som mer enade.  

 

Dessa olika delar tillsammans uppfattar vi som den bild som användarna har av Saab idag och kan 

alltså sägas vara den image som ur beställarperspektivet existerar. Detta sammanfattas i figur 5:6 på 

sidan 38. 

5.4 Glappen - analys och diskussion 

 
Figur 5:5 Modell över intern och extern syn på företaget med fokus på överensstämmelse mellan perspektiven (egen 
bearbetning) 
 
Hatch och Schutiz (2001) menar att det är viktigt att identifiera hur ledningens, medarbetarnas och 

omgivningens syn på företaget ser ut för att kunna förstå om det är någon av dessa delar som inte 

stämmer överens. Målet med arbetet med internt och externt varumärkesbyggande och 

kommunikationen i samband med detta bör enligt Eriksson (2002) vara att få den externa bilden att 

stämma med den interna. Utifrån de tre områdena företagsbeskrivning, varumärket och värderingar 

samt ”Ett Saab” som vi använt i resultat och analys ovan ska vi nu lyfta fram och diskutera de bitar som 

inte verkar stämma överens med de intentioner som ”ledningen” har för Saab. Generellt sett så verkar 

    Ledning  
      Profil 

   Beställare 
     Image 

Medarbetare 
    Kultur 

  Användare 
     Image 

INTERN SYN 
PÅ FÖRETAGET 

EXTERN SYN 
PÅ FÖRETAGET 

          ÖVERENSSTÄMMELSE 
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det som att medarbetarnas, beställarnas och användarnas syn på Saab stämmer relativt bra överens 

med ledningens intentioner, några avvikelser kan vi dock se. Resultatet har sammanfattats i figur 5:6 

nedan där de bitar som inte överensstämmer med ledningens intentioner är fetstilta.   

 

 
 Figur 5:6 Sammanfattning av Saabs profil, kultur och image (egen bearbetning)  

 
• Högteknologisk försvarsindustri med 

inriktning mot samhällssäkerhet och 
flygbranschen 

• Produkter som ibland är starkare än 
företagsvarumärket 

 
 
• Högteknologi och ingenjörskonst  
• Förmåga att hantera teknisk komplexa 

projekt 
• Bred kompetens och systemkunskap 
 
• Inte självklart att man måste ha en enad 

front utåt 
• Förödande att vara splittrade gentemot 

kunden 
• Mer enad design vad gäller 

presentationsmaterial såväl som 
produkter 

• Fokusera på Saab som varumärke 
 

Kulturen 
  

• Stort och komplext företag 
• Bilar och flygplanstillverkning – Gripen 

antagligen mest känt  
• Brett sortiment och omfattande produktkatalog 
 
• Proffsigt målmedvetet och humant 
• Hög kvalité och bra produkter till ett bra pris 
• Aktieägarnas intresse – tjäna pengar 
• Ingenjörskonst i positiv och negativ 

bemärkelse 
• Lojalitet och relationsskapande 
• Svenska värderingar, jantelag 
• Ödmjukhet, ärlighet, samarbetsvilliga 
 
• Uppdelat företag utan enad linje 
• Lyckats få ihop företaget på kort tid 
• Uppfattas som samma koncern 
• Vilja och ambition att hålla enad linje 
• Borde fokusera verksamheterna 
 
 

Image - Användarna 

 
 
• Omfattande och diversifierat företag 
• Expanderar snabbt via uppköp 
• Huvudprodukt Gripen, men även stora inom 

andra områden 
• Dominerande i Sverige men internationellt sett ett 

litet företag 
 
• Kvalité och affärsmässighet 
• Ärliga som vill göra bra produkter 
• Kompetens 
• Aktieägarnas intresse – tjäna pengar 
 
• Tydliga i att de vill vara ett företag 
• Kunde vara bättre samordning och en gränsyta 

mot varje område 
• Splittrad framtoning med utvecklingspotential 
 
 

Image - Beställarna 
  

• Försvar och säkerhetslösningar 
• Högteknologiskt företag 
• Konkurrenskraftiga internationellt 
• Intressant, duktig och innovativ spelare 
• ”Ett Saab” att ge en enhetlig bild, på väg 

men inte där 
 
• Styrka- välkänt varumärke 
• Svaghet- delat varumärke 
• Möjlighet- det interna varumärkesarbetet 
• Hot- att incidenter med enstaka produkter 

ska skada alla aspekter av företaget 
  
• Affärsidé- en gemensam och eventuellt 

egna, men i linje med denna 
• Vision-  konkret och nåbar 
• Kärnvärdena- en gemensam bottenplatta 
 

Profilen 

EXTERN SYN 
PÅ FÖRETAGET 

INTERN SYN  
PÅ FÖRETAGET 
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5.4.1 Företagsbeskrivning 
Utifrån Marinette Radebos syn på företaget och företagsvarumärket idag står det klart att det är 

företagsvarumärket och logotypen Saab som ska kommuniceras. Mats Georgson gör oss dock 

uppmärksamma på att ett namn som skapar associationer i människors medvetande är ett varumärke 

och han nämner Gripen som ett exempel. Radebo menar att Gripen troligtvis är Saabs mest kända 

produkt, men vi upplever att hon tycker att det är viktigt att lyfta fram att Saab inte bara består av Gripen 

och att detta även ska vara beställares och användares uppfattning. Gripen ska inte vara ett fristående 

produktvarumärke, utan tillhöra företagsvarumärket Saab. Samtliga respondenter nämner dock Gripen 

och flygverksamheten någon gång under intervjuerna och många lyfter fram Gripen som den mest 

kända Saabprodukten. Detta anser vi tyder på att Gripen är det som har befästs i såväl medarbetares, 

beställares och användares medvetande och dyker upp som spontan erinran då de talar om Saab. 

Detta oberoende av vilket område de själva kommer från. Med andra ord är det svårt att inte 

argumentera för att Gripen faktiskt framstår som ett fristående, starkt varumärke. Det som kan ses som 

positivt med detta torde vara att Saab måste ha lyckats kommunicera Gripenprogrammet, eftersom 

Gripen uppmärksammas och nämns trots den mängd produkter som Saab tillverkar. En bidragande 

faktor till att Gripen är så känt är säkerligen den uppmärksamhet som utvecklingen av Gripen fått i 

media. Respondenterna är mycket medvetna om att Saab har många andra produkter och någon 

uppger till och med att det troligtvis inte är så att Saab tjänar mest pengar på Gripenprogrammet. En 

risk med att Gripen har den plats det har i respondenternas medvetande är att medarbetare, beställare 

och användare inte upplever att övriga områden får lika stort utrymme som Gripen. Detta torde kunna 

skapa missnöje bland de medarbetare, beställare och användare som inte tillhör luftarenan. 

Respondenternas svar indikerar detta då till exempel medarbetarna menar att det finns produkter som 

tenderar att träda fram som varumärken och inte använda sig av företagsvarumärket. Det finns också 

en uppfattning om att ledningen inte borde tillåta detta utan sträva efter att enbart använda 

företagsvarumärket. Här verkar det finnas ett glapp mellan ledningens intention och övriga 

respondenters uppfattning. Ingen av Saabs produkter ska framstå som fristående varumärken skilda 

från företagsvarumärket Saab, då detta inte ligger i linje med företagets strategi. Ledningen verkar dock 

vara medvetna om situationen.   

5.4.2 Varumärket och värderingar 
När det gäller associationer till vad varumärket Saab står för och de värderingar som respondenterna 

spontant förknippar företagsvarumärket med verkar det som att tankarna i stort sett stämmer överens 

mellan samtliga respondentgrupper. Ledningens intentioner för företagsvarumärket uttrycks främst i 

affärsidén, visionen och kärnvärdena. Utifrån dessa verkar det vara viktigt att företaget upplevs som i 
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ständig utveckling, att de besitter hög kompetens, kreativitet och innovativt tänkande samt står för 

kunnande, vilja och förtroende. Fokus ligger enligt vår tolkning på den tekniska kompetensen och 

förmågan till innovativt och kreativt agerande på den tekniska arenan. Utöver detta är det förtroende 

eller ärlighet som är viktigt. Medarbetarnas, beställarnas och användarnas märkesassociationer är 

överlag positivt laddade och ord som nämns är kvalité, kompetens och ärlighet. Dessa stämmer med 

andra ord väl överens med ledningens intentioner. Om vi studerar enkätresultaten från medarbetare, 

beställare och användare kan vi konstatera att de flesta respondenter tyckte att kärnvärdena respektive 

visionen ”stämmer delvis” eller ”stämmer helt” med deras egen uppfattning. Det som avviker är att 

”förtroende” fick svar på ”vet ej /tar ej ställning” respektive ”stämmer inte” samt att ”vilja” fick ett svar på 

”vet ej/tar ej ställning”. Med andra ord var det kärnvärde som fick allra högst överensstämmelse med 

respondenternas uppfattning ”kunnande”, vilket ligger helt i linje med de spontana associationerna från 

respondenterna. Det som avviker vad gäller de spontana märkesassociationerna handlar dock också 

om ”kunnande”. Bland användarnas utsagor kan vi utläsa att Saab inte uppfattas ha kunskap inom alla 

områden. Det tekniska kunnandet och kompetensen ifrågasätts inte, däremot de 

marknadsföringsmässiga agerandet där Saab inte uppfattas vara lika duktiga. Även Mats Georgson 

talar om att Saab borde bli bättre inom detta område och bli lika duktiga på att vara innovativa och 

kompetenta när det gäller att göra affärer som då det gäller att utveckla och ta fram nya produkter. Vi 

tolkar detta som att ingenjörskompetens och ingenjörskulturen är så stark på Saab att det inte finns 

utrymme för det marknadsmässiga perspektivet. Detta är ett perspektiv som är viktigt att inte glömma 

bort då det som räknas i slutänden torde vara att sälja produkter och teckna kontrakt.  

 

Försvarsindustrin är sannolikt ingen lätt marknad att agera på då många av inköpsbesluten fattas på 

politisk nivå och det säkerligen är fler aspekter än själva produkten som är avgörande. Utifrån 

användarnas utsagor förstår vi att det som kanske ligger Saab i fatet är att de är aningen för ödmjuka 

när det gäller marknadsföringen ut ett internationellt perspektiv och att den svenska ”jantelagen” hindrar 

Saab från att mer aggressivt marknadsföra sina produkter.      

5.4.3 ”Ett Saab” 
Startskottet för det interna varumärkesarbetet och i förlängningen även det externa varumärkesarbetet 

var tanken om ”Ett Saab” och en enad framtoning. Detta är också det område där överensstämmelsen 

mellan ledningens intentioner och övriga respondentgruppers upplevelse främst skiljer sig åt, med andra 

ord är det här det största glappet verkar finnas. Det är en beställare och en användare som uttrycker att 

han upplever att Saab har fått till stånd en någorlunda enad front, medan övriga respondenter menar att 

företaget har en splittrad framtoning. En anledning till att respondenterna upplever att företaget inte är 
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enat verkar vara att affärsenheterna upplevs ha olika agerande på grund av deras heterogena ursprung. 

Respondenterna upplever generellt att de det möter anställda från olika affärsenheter att dessa kommer 

just från olika enheter och inte från samma företag. En annan anledning till att respondenterna upplever 

att det är ett splittrat företag är framförallt utifrån beställarnas perspektiv, vilka upplever att det är många 

säljare som okoordinerat besöker dem och att de olika affärsenheterna ibland kommer med olika 

uppgifter angående produkter. Respondenterna menar att för att Saab verkligen ska framstå som ”Ett 

Saab” så behöver de ha enbart en kontaktyta gentemot beställarna.  

 

Detta problem är något som Radebo verkar vara medveten om då hon tror att de externa intressenterna 

upplever Saab som splittrade. Detta är dock inte intentionen, varför det alltså kan konstateras att det 

finns ett glapp när det gäller den här frågan. Den gemensamma affärsidén, visionen och kärnvärdena 

ligger dock, som konstaterats tidigare, i linje med respondenternas egen uppfattning. Dessa 

gemensamma värden etcetera är grunden för arbetet mot ”Ett Saab” varför det skulle kunna 

argumenteras för att det trots allt finns någon form av enad linje i företagets arbete. Gylling och 

Lindberg-Repo (2005) framhäver vikten av att som företag veta hur kontakten ser ut mellan företaget 

och kunderna och hur kunderna upplever denna. Utifrån det är det kanske en bra början att de externa 

intressenterna anser att affärsidén, visionen och kärnvärdena stämmer överens med deras egen 

uppfattning, samtidigt som det viktigaste ändå borde vara hur de faktiska kontakterna sköts och vilka 

intryck de lämnar hos beställare och användare. En annan intressant avvikelse är en av medarbetarna 

som lyfter fram att det kanske inte i alla lägen bör vara ”Ett Saab” till varje pris och en viktig poäng i det 

han säger är att Saab inte bör kommunicera att de är ”Ett Saab” förrän detta är verklighet. Detta ser vi 

som anmärkningsvärt då det torde kunna förstärka intrycket av ett splittrat företag om Saab 

kommunicerar att de är ”Ett Saab”, samtidigt som det faktiska agerandet kommunicerar motsatsen.       

 

6. Slutsatser och slutdiskussion 

6.1 Slutsatser  
Syftet med detta arbete har varit att, genom att genomföra en pilotstudie med beställare och användare 

av Saabs produkter, ge en indikation på hur dagsläget för Saab som företag och varumärke ser ut. 

Resultatet från detta har ställts mot den interna synen av företaget, med ändamål att se indikationer på 

glapp mellan de olika perspektiven. Beställarnas uppfattning kan sammanfattas som att de ser Saab 

som ett omfattande och diversifierat företag vars huvudprodukt är stridsflygplanet Gripen, även om det 

är stort inom andra områden också.  Vidare upplever beställarna att företaget och varumärket står för 
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kvalité, kompetens och affärsmässighet samt att Saab är ett ärligt företag som vill göra bra produkter. 

Slutligen uppfattar beställarna Saab som ett splittrat företag som kunde vara bättre samordnade med en 

kontaktyta gentemot respektive affärsområde. Användarnas uppfattning kan sammanfattas som att de 

ser Saab som ett stort och komplext företag som är mest känt för Gripenproduktionen även om 

företaget har en omfattande produktkatalog. Vidare uppfattar användarna Saab som ett proffsigt, 

målmedvetet och humant företag som håller hög kvalité på sina produkter. De upplever dock att 

ingenjörskonsten ibland går före fokus på marknadsaktiviteter. Vidare ses Saab som ödmjuka och 

ärliga. Slutligen uppfattas företaget av två av tre användare som ett uppdelat företag utan enad linje, 

även om de upplever att ambitionen att hålla en egen linje finns. 

 

Respondenterna som representerar ledningens interna syn på företaget beskriver Saab som ett företag 

som arbetar med högteknologiska försvars och säkerhetslösningar. Företaget ska ses som 

internationellt konkurrenskraftiga och som en intressant, duktig och innovativ spelare inom 

försvarsindustrin. Målet för varumärket och företaget är att framstå som ”Ett Saab”. Styrka för 

varumärket beskrivs som att det är välkänt, medan svagheten uppges vara att det delas med Saab 

Automobil och Scania. Möjligheten för varumärket anses vara det interna varumäreksarbetets potential, 

medan något som anses hota varumärket är att incidenter med enstaka produkter ska skada alla 

aspekter av företaget. Vägledande för det interna varumärkesarbetet är en koncerngemensam affärsidé, 

vision och tre kärnvärden. Affärsenheterna får ha egna affärsidéer, men de måste vara i linje med den 

gemensamma, visionen ska vara konkret och nåbar och de tre kärnvärdena ska utgöra en gemensam 

bottenplatta för hela koncernen.  Till den interna synen på företaget kan de respondenter som 

representerar medarbetarnas syn läggas. Dessa beskriver Saab som en högteknologisk försvarsindustri 

med inriktning mot samhällssäkerhet och flygbranschen. De up plever även att Saab har en del 

produkter som ibland är starkare än företagsvarumärket. Associationerna till varumärket är att det står 

för högteknologi, ingenjörskonst, förmåga att hantera teknisk komplexa projekt samt bred kompetens 

och systemkunskap. Vad gäller arbetet mot ”Ett Saab” går dessa respondenters åsikter isär något då en 

menar att det inte självklart att man måste ha en enad front utåt medan de andra respondenterna menar 

att det är förödande att vara splittrade gentemot kunden. Dessa menar också att det skulle vara bra för 

arbetet mot ”Ett Saab” att internt anamma en mer enad design vad gäller presentationsmaterial såväl 

som produkter samt att inte tillåta andra varumärken än företagsvarumärket. 

 

Resultatet från studien visar att det i huvudsak  finns tre glapp mellan ledningens intentioner för 

varumärket och övriga respondenters perspektiv.  Dessa är att trots att ledningen inte vill att det ska 

finnas några fristående produktvarumärken så upplevs Gripen i princip som ett sådant. Ett annat glapp 
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är att det finns indikationer på att Saab inte upplevs som lika duktiga på att marknadsföra och sälja sig 

själva som att utveckla och producera högkvalitativa produkter. Det sista glappet handlar om att 

ledningens intentioner är att Saab ska vara ”Ett Saab” medan respondenterna i huvudsak upplever 

företaget som splittrat och utan tydlig enad linje.  

6.2 Slutdiskussion 
Denna studie visar resultat som kan vara användbara inför Saabs fortsatta varumärkesarbete. Vad 

gäller det interna varumärkesarbetet verkar det som att Saabledningen fortfarande har arbete kvar för 

att få ihop företaget till ”Ett Saab”, eftersom medarbetarnas perspektiv skiljer sig från ledningens 

intentioner i liknande avseende som de externa intressenternas gör. När det gäller det som var denna 

studies huvudsakliga syfte, att få en indikation på hur den externa synen på företaget ser ut, verkar det 

som att Saab inför kommande kundundersökning bör fokusera på några saker för att fördjupa 

kunskapen om den externa synen. Utifrån våra resultat ser vi framförallt två områden som de bör 

undersöka. Dels behöver Saab ytterligare undersöka synen på Gripen och flygverksamheten och dels 

behöver de ytterligare undersöka hur externa intressenter upplever kontaktytan mot företaget. Båda 

dessa kan ses som viktiga aspekter för att så småningom uppnå ”Ett Saab”. Gripenfrågan handlar om 

huruvida externa intressenter faktiskt upplever Gripen som ett fristående varumärke, vilket inte ligger i 

linje med Saabs intentioner om ett enda företagsvarumärke. Kontaktytefrågan handlar om hur de 

externa intressenterna upplever kontakterna med Saab och huruvida dessa kontakter påverkar 

upplevelsen av ett enat eller splittrat företag. Här borde Saab även utvärdera och fundera på exakt 

vilken roll och funktion point of contacs kan spela. Om vi tänker ytterligare ett steg i varumärkesarbetet 

aktualiseras frågan om hur Saab ska arbeta med sin marknadsföring för att få till stånd ett aggressivare 

försäljningsarbete. En tanke skulle kunna vara att satsa mer på det rena marknads- och 

försäljningsområdet för att matcha den höga teknologiska kunskap som finns i företaget.  
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Bilaga 1 
 
Respondenter 
 
Saab – varumärkesansvarig 
Marinette Radebo arbetar på Saabkoncernens huvudkontor och är ansvarig för Saabs 
marknadskommunikation och för att koordinera affärsenheterna så att de upplevs som enhetliga utåt. 
Inom detta ansvarsområde faller även rollen att vara varumärkesansvarig för koncernen. Marinette har 
tidigare arbetat på Ericsson.  
 
Saabs varumärkeskonsult 
Mats Georgson driver sedan ett år tillbaka konsultfirman ”Georgson” vilken har varumärkesinriktning. 
Han har arbetat som konsult sedan 2003 och var tidigare varumärkeschef på Sony-Ericsson. Han är 
civilekonom och har även doktorerat. Mats kom först i kontakt med Saab som gästföreläsare och sedan 
även som ansvarig för en executive utbildning inom ”brand management ledareship program” som två 
medarbetare på Saab gick. Dessa medarbetare genomförde under utbildningen en genomgång av 
Saabvarumärket. 2006 anlitades Mats för att hjälpa koncernledningen att arbeta fram affärsidé, vision 
och värderingar för Saab.    
 
Saab – Point of contact 
Leif Samuelsson – mark har arbetat i försvarsindustrin sedan 1976 och började arbeta på Bofors. Efter 
att Saab hade köpt upp Celsiusgruppen med Bofors så bildades affärsenheten Saab Bofors Dynamics 
som är den affärsenhet som Samuelsson tillhört sedan dess. Under tre år har Samuelsson haft 
uppdraget som point of contact för markarenan och när det rör markstridsfrågor. På sin egen 
affärsenhet arbetar Leif med affärsutveckling och affärsutvecklingsprojekt.  
 
Richard Colling – sjö tillhör affärsenheten Saab systems. Där är han försäljningschef på marindivisionen 
med ansvar för Sydafrika, Australien och Sverige vad gäller marknads- och ledningssystem.  
 
Christer Dahlberg – luft har arbetat inom Saab med affärsutveckling och marknad sedan 1985. Idag 
tillhör han affärsenheten Saab Aerosystem, vilken han också är vice VD för. Där har han ansvar för all 
marknads- och affärsutveckling inom flygarenan, exklusive Gripen    
 
Försvarsmakten 
Sverker Göransson har varit arméinspektör sedan 2005 och har tidigare bland annat varit 
planeringschef i Högkvarteret och attaché i USA. Arméinspektören är markstridskrafternas främste 
företrädare. Tillsammans med arméavdelningen i Högkvarteret leder arméinspektören 
materielanskaffningen och utvecklingen av förband och utbildningsverksamheten för värnpliktiga och 
officerare (Försvarsmaktens  hemsida, 2007-05-09, b). 
 
Anders Grenstad har varit marininspektör sedan 2005. Han har arbetat 19 år till sjöss och är 
ytstridsofficer. Marininspektören är marinens främste företrädare och leder grundutbildningen vid de 
marina förbanden. Marininspektören företräder marinen som dess chef och är ledamot i 
Försvarsmaktens direktion. Han företräder också marinen internt och externt till exempel inom ramen för 
exportfrämjande verksamhet. Marininspektören ansvarar, genom anvisningar och uppföljning, för 
säkerheten för den marina verksamheten och beslutar om åtgärder och inskränkningar vid brister och 
haverier. (Försvarsmaktens hemsida, 2007-05-09, c) Tillsammans med marinavdelningen i Högkvarteret 
leder marininspektören materielanskaffningen och utvecklingen av förband och utbildningsverksamhet 
för värnpliktiga och officerare. (Försvarsmaktens hemsida, 2007-05-09, d)  
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Jan Andersson har varit flygvapeninspektör sedan 2002 och har tidigare bland annat varit flottiljchef vid 
Skaraborgs flygflottilj, F7 och chef för taktisk utprovningsenhet JAS 39 Gripen i Försvarsmakten. 
Flygvapeninspektören är främste företrädare för flygvapenförbanden och företräder flygvapnet som 
dess chef internt, externt, nationellt och internationellt. Han stöder övriga ledningar med kompetens och 
underlag samt leder genomförandet av verksamheten inom flygvapnet (Försvarsmaktens hemsida, 
2007-05-09, e). Tillsammans med flygvapenavdelningen i Högkvarteret leder flygvapeninspektören 
materielanskaffningen och utvecklingen av förband och utbildningsverksamhet för värnpliktiga och 
officerare. (Försvarsmaktens hemsida, 2007-05-09, f) 
 
Försvarets materielverk 
 
Håkan Espmark är chef för området Mark, han har varit officer i armén i 30 år. Anskaffningskontor mark 
har tekniskt ansvar för, utvecklar, anskaffar och vidmakthåller produkter och system av produkter för 
Försvarsmaktens markstridsförmåga. Produkterna är sammanförda i tre grupper och dessa är 
vapensystem, fordonssystem samt markförbandgemensamma system. (FMV:s hemsida, 2007-05-09, f)  
 
Andreas Olsson är chef för området Sjö, han är militär i grunden och har arbetat på FMV sedan 2000. 
Anskaffningskontor Sjösystem har som uppgift att anskaffa materiel för kompletta sjösystem. Detta 
verksamhetsområde förser främst Försvarsmakten, men även andra statliga myndigheter med dessa 
system. Sjösystem omfattar övervattenssystem, undervattenssystem, minröjningssystem, 
amfibiesystem och sjöoperativt logistiksystem. (FMV:s hemsida, 2007-05-09, g)      
 
Arne Hedén är chef för avdelningen Flyg- och Rymdsystem och är militär i grunden. Anskaffningskontor 
Flyg- och Rymdsystem har som uppgift att anskaffa materiel för kompletta flygsystem. Detta 
anskaffningskontor förser främst Försvarsmakten, men även andra statliga myndigheter med dessa 
flygsystem. Några viktiga uppdrag i dagsläget är Jas 39 Gripen, Jas 39 Tjeckien samt Helikopter 15. 
(FMV:s hemsida, 2007-05-09, h) 
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Bilaga 2 
 
Intervjumall för intervjuerna med ”point of contact” för mark, luft och sjöarenorna 
 
Berätta om dig själv, din roll och ditt arbete på Saab! 

- Kundkontakter, hur går det till?  
- Vilka är kunderna och vilka är användarna? 
- Hur uppfattar du att inköpsprocesserna ser ut hos era kunder? 

 
Hur skulle du beskriva Saab som företag?  

- Business concept (företagsbeskrivning, koncept) och affärsidé  
- Ord för att beskriva företaget och dess verksamhet 
- Huvudprodukt/viktigaste produkt för företaget? 
- Innovativt och förändringsbenäget? 
- Ställning på marknaden i världen och i Sverige? 
- Viktigaste kund respektive användare? 
- Sverige som referenskund? 

 
Vad står varumärket Saab för enligt dig? 
 
Vad tycker du om den vision, de kärnvärden, affärsidé och företagsbeskrivning som har arbetats 
fram för Saab?  

- Är de realistiska och relevanta för alla avdelningar? 
- Hur arbetar ni för att praktisera till exempel kärnvärdena?  
- Hur kan ”kunnande”, ”förtroende” och ”vilja” översättas i det dagliga arbetet?  
- Behövs de, är de till någon nytta för det dagliga arbetet? 

 
Hur arbetar ni för att hålla en enad front utåt mot kunderna? 

- Eller görs det överhuvudtaget? 
- ”Ett Saab” och inte få flera företag i företaget? 
- Är det viktigt att hålla en enad front, eller kan man tillåta flera företag i företaget? 

 
Hur har det interna varumärkesarbetet, som pågår inom koncernen, påverkat ditt arbete? 

- Vad tycker du om det? 
- Behövs det? 
- Saknar du någon aspekt? 
- Hur upplever du att det fungerar på avdelningarna/din avdelning? 
- Vilka attityder upplever du att det finns bland medarbetarna vad gäller varumärkesarbetet? 
- Går det tror du att ta det interna arbetet till en extern nivå – Hur? 

 
Hur tror du att den uppfattning som ledning och medarbetare har om varumärket och företaget 
Saab skiljer sig från kundernas och användarnas uppfattning? 

- Vad skiljer i så fall? 
- Tror du att kunder/användare ser ett enat Saab, eller flera företag i företaget? 
- Stämmer ledningens och medarbetarnas bild  

 
Vad har du för förväntningar på Saabs framtid? 

- Finns det något som du tycker att Saab måste arbeta med att förändra? 
- Image, framtoning, kommunikation, informationsspridning, öppenhet… 
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Har vi missat något viktigt? 
 
Intervjun avslutas med fyra attitydfrågor i enkätform. 
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Bilaga 3 
 
Intervjumall för intervjuer med köpare och användare på FMV och Försvarsmakten  
  
Berätta om dig själv, din bakgrund, arbete och arbetsrelation till Saab! 

- När/var/hur kommer du i kontakt med Saab i ditt arbete? 
 
Hur skulle du beskriva Saab som företag? (Saabkoncernen) 

- Business concept (företagsbeskrivning, koncept) och affärsidé  
- Ord för att beskriva företaget och dess verksamhet 
- Huvudprodukt/viktigaste produkt för företaget? 
- Innovativt och förändringsbenäget? 
- Ställning på marknaden i världen och i Sverige? 
- Enad linje i Saabs arbete, eller känns det som att det finns ”flera företag i företaget”? 
- Konsekvens i företagets agerande generellt? 
- Om du till exempel träffar anställda på Saab, känns det som att de arbetar för samma företag, 

oavsett vilken affärsenhet som de kommer ifrån? 
- Känns det som att de anställda arbetar i samma riktning och med samma mål? 
- Intern konkurrens mellan enheterna? 

 
Vad står varumärket ”Saab” för enligt dig? 

- Vad tänker du på när du ser logotypen, hö r namnet etcetera… 
- Vilken image har företaget enligt dig? 

 
Vilka värderingar upplever du att Saab står för? 

- Värden, typ kärnvärdena… 
- Etiska, moraliska, jämställdhet, öppenhet… 

 
Hur tror du att Saab automobil och Scania påverkar Saabkoncernens företagsvarumärke? 

- Tror du att de andra företagens aktiviteter påverkar koncernens företagsvarumärke? 
- Utifrån din roll som köpare/användare tror du att det finns problem med att dela ett varumärke 

utan att vara samma bolag? 
 
Vilka attityder skulle du säga att de människor som du möter i ditt arbete har gentemot Saab? 

- Vilken uppfattning har du om andras attityder, inom och utanför din organisation? 
 
Vad har du för förväntningar på Saabs framtid? 

- Sverige som referenskund, viktigt??  
- Finns det något som du tycker att Saab måste arbeta med att förändra? 
- Image, framtoning, kommunikation, informationsspridning, öppenhet… 

 
Har vi missat något viktigt? 
 
Intervjun avslutas med fyra attitydfrågor i enkätform. 
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Bilaga 4 
 
Intervjumall för intervju med Saabs varumärkeskonsult  
 
Berätta om dig själv, din roll och ditt arbete som konsult på Saab! 
 
Beskriv hur den varumärkesbyggande processen för Saab har sett ut så här långt! 

- Hur tänker man, vad vill man förmedla etcetera… 
- Hur arbetar man fram vision, kärnvärden etcetera… 
- Hur skulle du själv beskriva företaget Saab- värderingar, image, affärskoncept och affärsidé? 

 
Vart skulle du säga att Saab befinner sig i processen idag, vad är nästa steg? 

- Internt till externt, hur ska det gå till? 
- Vilka tankar har du inför kommande webbaserade kundundersökning? 

 
Vad skulle du säga är viktigt att Saab tar reda på från sina externa intressenter i dagsläget - 
vilken information och kunskap behöver de för att gå vidare i processen? 

- Köpare och användare, är det viktigt att göra denna distinktion? 
- Vilka är viktigast att fokusera på, går det ens att säga? 
- Vad skulle vara intressant att fråga POC? 

 
Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att arbeta med att stärka sitt 
företagsvarumärke, istället för att fokusera på produktvarumärken? 

- Utesluter det ena det andra enligt dig? 
 
Vad har du för förväntningar på Saabs framtid? 

- Finns det något som du tycker att Saab måste arbeta med att förändra? 
- Image, framtoning, kommunikation, informationsspridning, öppenhet… 

 
Har vi missat något viktigt? 
 
Intervjun avslutas med fyra attitydfrågor i enkätform. 
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Bilaga 5 
 
Intervjumall för intervju med Marinette Radebo 
 
Berätta om din bakgrund och ditt arbete på Saab! 

– Utbildning, karriär, ansvarsområde etcetera… 
 

 
Hur skulle du beskriva företaget för någon som inte viste något om Saab? 

- Ord för att beskriva företaget och dess verksamhet 
- Huvudprodukt/viktigaste produkt för företaget? 
- Innovativt och förändringsbenäget? 
- Ställning på marknaden i världen och i Sverige? 
- Enad linje i Saabs arbete, eller känns det som att det finns ”flera företag i företaget”? 
- Konsekvens i företagets agerande generellt? 
- Om du till exempel träffar anställda på Saab, känns det som att de arbetar för samma företag, 

oavsett vilken affärsenhet som de kommer ifrån? 
- Känns det som att de anställda arbetar i samma riktning och med samma mål? 
- Intern konkurrens mellan enheterna? 
 

Hur skulle du vilja att användare och kunder beskrev Saab som företag och varumärke? 
– Medarbetare 
– Tror du att det är så de faktiskt beskriver Saab idag? 

 
Vad anser du är varumärket ”Saab”s styrkor och svagheter? 

- Delat varumärke med Saab Automobil och Scania… 
- Flera ”företag i företaget” 
- Produkter som blir varumärken 
- Betydelse för varumärket att man växer genom förvärv? 
- Företagsvarumärke mot produktvarumärke? 
 

Vilka möjligheter ser du för varumärket? 
 
Finns det något som du anser ”hotar” varumärket? 

- Internt respektive externt? 
 
Beskriv det interna varumärkesarbetet! 

- Nästa steg? 
- Tankar inför kundundersökningen? 
- Hur hantera resultatet? 
- Ledningens betydelse vid detta arbete? 
 

Vad innebär Saabs kärnvärden mer konkret för dig? 
- Översatt i dagligt arbete! 
- Hur ska de synas utåt? 

 
Vilken roll spelar visionen för det dagliga arbetet på affärsenheterna? 

- Realistisk eller inte?  
- Relevant för alla affärsenheter? 
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- Vilken funktion ska visionen fylla? Inspirera eller konkret mål etcetera… 
 

Vad har du för förväntningar på Saabs framtid? 
- Sverige som referenskund, viktigt??  
- Finns det något som du tycker att Saab måste arbeta med att förändra? 
- Image, framtoning, kommunikation, informationsspridning, öppenhet… 

 
Har vi missat något viktigt? 
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Bilaga 6 
 
Enkät 
 
I vilken utsträckning stämmer dessa påståenden om Saab överens med din bild av företaget? 
 
Saab brinner för nya idéer, är öppna för förändringar och sätter ära i att vara snabba. 

?  Stämmer helt  

?  Stämmer delvis  

?  Vet ej/tar ej ställning  

?  Stämmer inte  

?  Stämmer inte alls 
 
Saab kombinerar en stark kunskapstradition med kontinuerligt lärande. 

?  Stämmer helt 

?  Stämmer delvis 

?  Vet ej/tar ej ställning 

?  Stämmer inte 

?  Stämmer inte alls 
 
Saab är ärliga och pålitliga världsmedborgare som håller vad de lovar. 

?  Stämmer helt 

?  Stämmer delvis 

?  Vet ej/tar ej ställning 

?  Stämmer inte 

?  Stämmer inte alls 
 
Saabs vision är att med kompetens och kreativitet vara ledande i den globala utvecklingen av 
försvarsindustrin och tekniska lösningar för människors säkerhet.  
 
I vilken utsträckning stämmer denna vision överens med din bild av företaget? 

?  Stämmer helt 

?  Stämmer delvis 

?  Vet ej/tar ej ställning 

?  Stämmer inte 

?  Stämmer inte alls 
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Bilaga 7 
 
Informationsbrev 
 
Examensarbete om företagsvarumärket Saab 
På uppdrag av Saabkoncernen skriver vi, två studenter från Uppsala Universitet, under våren 2007 
examensarbete. Examensarbetet ingår i vår civilekonomutbildning med inriktning mot marknadsföring 
och uppdraget är formulerat tillsammans med Marinette Radebo, varumärkesansvarig, på koncernens 
huvudkontor. 
 
Uppgiften är att genomföra en intervjustudie med såväl säljare, köpare som användare av 
Saabkoncernens produkter, tjänster och lösningar inom försvarsindustrin. Studien fokuserar på den 
svenska marknaden och är tänkt att fungera som grund för en kommande webbaserad global 
kundundersökning. Studien handlar om Saab som företagsvarumärke. Bakgrunden till uppdraget är ett 
omfattande internt varumärkesarbete. Det interna varumärkesarbetet startades av nuvarande VD: n för 
Saabkoncernen Åke Svensson då han tillträdde som VD. Den övergripande tanken var att arbeta för 
”Ett Saab” och se helheten framför delarna, genom att  implementera ett företagsvarumärke som stod 
för samma vision, affärsidé och kärnvärden oavsett vilken av Saabkoncernens 17 affärsenheter det 
handlade om. Det interna varumärkesarbetet ute på de olika affärsenheterna pågår fortlöpande och 
varje år genomförs en medarbetarenkät som bland annat syftar till att ge information om de anställdas 
bild av företagsvarumärket.  
 
Nästa steg för Saab är att ta det interna varumärkesarbetet till en extern nivå, där den globala 
kundundersökningen är ett viktigt led i processen. Målsättningen är att arbeta för att den egna interna 
bilden av företagsvarumärket ska stämma överens med externa kunders och användares uppfattning. 
Syftet med vårt examensarbete är att få en bild av dagsläget. Uppdraget går ut på att ta reda på vad 
köpare och användare anser om varumärket Saab, vad varumärket står för och vilka förväntningar man 
har på företaget. Resultatet av studien kommer att användas av Saab, bland annat vid konstruktionen 
av den kommande kundundersökningen och för att få en aktuell bild av nuläget. 
 
Vi hoppas kunna genomföra intervjuer med säljare, köpare och användare av produkter för användning 
inom luft-, sjö- och markarenan. Vår tanke är att, för vår egen skull, spela in intervjuerna på band. 
Anledningen är att vi lättare ska kunna hantera materialet när vi skriver vår uppsats, vilken fungerar som 
avrapportering av examensarbetet. Vi hoppas få respondenternas godkännande för detta. Innan 
intervjuerna kommer respondenterna att få ta del av de områden som vi kommer att ställa frågor kring. 
Vi respekterar naturligtvis om det finns frågor som respondenten inte vill svara på.      
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Helena Andersson och Hedvig Sundin 
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Bilaga 8 
 
Sammanställning av enkätresultat 
 
VISIONEN POC FMV FÖRSVARSMAKTEN 
Stämmer helt XX X X 
Stämmer delvis X X XX 
Vet ej/Tar ej ställning    
Stämmer inte  X  
Stämmer inte alls    
 

 
 
 
 
 

 
  

FÖRTROENDE POC FMV FÖRSVARSMAKTEN 
Stämmer helt X X XX 
Stämmer delvis X X X 
Vet ej/Tar ej ställning X   
Stämmer inte  X  
Stämmer inte alls    

VILJA POC FMV FÖRSVARSMAKTEN 
Stämmer helt   X 
Stämmer delvis XX XXX XX 
Vet ej/Tar ej ställning    
Stämmer inte X   
Stämmer inte alls    

KUNNANDE POC FMV FÖRSVARSMAKTEN 
Stämmer helt X XX X 
Stämmer delvis XX X XX 
Vet ej/Tar ej ställning    
Stämmer inte    
Stämmer inte alls    


