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Abstract 

Title: The ability to unite under one brand – Internal brand building on Nordiska Kompaniet 

Course: Business administration, Marketing, Bachelor Thesis 

Authors: Grönvall K. & Talavera N. 

Tutor: Vigerland L.  

Examiner: Holmberg C. 

Purpose: The purpose of this study is to examine how a company with a single brand is 

perceived as uniform, as well as how they use internal brand building to reconcile various 

competing actors within one brand. Furthermore the aim is to examine how staff, through 

internal brand building processes, perceives and identifies themself with the values of the 

common brand.  

Method: A case study with method triangulation was conducted at Nordiska Kompaniet 

department store in Stockholm. Quantitative data through a questionnaire survey with 

employees combined with two observations. Qualitative data was given through an email 

interview with a responsible manager of digital channels and PR from NK AB. 

Theories: This study has used the following theories; Destination marketing, Corporate brand, 

internal branding, corporate identity, corporate culture, brand value, service brand values, brand 

citizenship behaviour.  

 

Conclusion: This case study of NK has shown that internal branding building in a department 

store is a comprehensive work, which all involved must have a unified perception and 

understanding of the brand, in order to successful unite under one brand. Internal brand building 

is done primarily to employees through various recurrent trainings and meetings, with the 

purpose to create behaviour consistent with the brand values. However, there is a lack of 

communication since staff did not correctly perceive and understand the actual brand values. 

This results in that staff identify with incorrect values, which means that they have a brand 

citizenship behaviour that is not consistent with the brand values. 

 

Keywords: Corporate brand, corporate identity, corporate culture, brand value, Internal 

branding, destination marketing, Branding, Entrepreneurs, Department store, Service brand, 

employee, Brand commitment, Brand citizenship behaviour, Nordiska Kompaniet, brand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Titel: Konsten att enas under ett varumärke - Intern varumärkesuppbyggnad på Nordiska 

Kompaniet 

Författare: Grönvall K. & Talavera N. 

Handledare: Vigerland L. 

Examinator: Holmberg C. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ett företag med ett gemensamt varumärke 

uppfattas som enhetligt, samt hur de använder intern varumärkesuppbyggnad för att förena 

olika konkurrerande aktörer under ett varumärke. Syftet är således att undersöka hur personalen 

med hjälp av intern varumärkesuppbyggnad, uppfattar och identifierar sig med det 

gemensamma varumärkets värden. 

Metod: En metodtriangulering genomfördes på Nordiska Kompaniet i Stockholm. Kvantitativ 

data gavs genom en enkätundersökning med anställda kombinerat med två observationer. 

Kvalitativa ansatsen var genom en e-post intervju med ansvarig chef för PR och digitala kanaler 

på NK AB.  

Teori: Studien har använt följande teorier; Destinationsmarknadsföring, företagsvarumärke, 

intern varumärkesuppbyggnad, företagsidentitet, företagskultur, varumärkesvärden, 

servicevarumärkets värden samt varumärkesorienterade beteende. 

Slutsats: Fallstudien på Nordiska Kompaniet har visat att intern varumärkesuppbyggnad i ett 

varuhus är ett omfattande arbete, där alla inblandade måste ha en enhetlig uppfattning och 

förståelse av varumärket, för att de framgångsrikt ska förenas under ett varumärke. Intern 

varumärkesuppbyggnad sker framförallt till anställda genom olika återkommande utbildningar 

och möten, för att således skapa ett beteende förenligt med varumärkets värden.  Däremot finns 

en brist i kommunikationen när personalen inte korrekt uppfattar och förstår varumärkets 

faktiska värden. Det leder till att personalen identifiera sig med felaktiga värden. Vilket gör att 

de uppvisar ett varumärkesorienterande beteende som inte är förenligt med varumärkets värden. 

Nyckelord: Destinationsmarknadsföring, Entreprenör, Företagsidentitet, Företagskultur, 

Företagsvarumärke, Intern varumärkesuppbyggnad, Nordiska Kompaniet, Personal, 

Servicevarumärke, Varumärke, Varumärkesbeteende, Varumärkesengagemang, 

Varumärkesvärde, Varuhus 
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1. Inledning 
 

Inledande kapitel ger en introduktion till detaljhandeln och varuhus som fenomen. Bakgrunden 

leder in på intern varumärkesuppbyggnad som presenteras vidare i problemdiskussionen med 

tidigare forskning. Där finner vi en problematik och presenterar syftet med studien som vi vill 

besvara med hjälp av tre frågeställningar. Avslutningsvis görs en avgränsning på uppsatsen 

där studiens fallstudieobjekt Nordiska Kompaniet presenteras. 

 

1.1 Problembakgrund  
 
Ur ett historiskt perspektiv har handel och gemensamma marknadsplatser varit en viktig och 

nödvändig del för att möjliggöra att köpmän och kunder ska mötas och utbyta varor mot pengar. 

Handeln har länge varit ett mått på ett lands välståndsfaktor och idag står detaljhandeln, som 

innefattar dagligvaror och sällanköpsvaror för en tredjedel av svenskens totala privata 

konsumtion. Utöver att detaljhandeln sysselsätter närmare 250 000 människor i Sverige 

(Handeln i Sverige, 2013) karaktäriseras detaljhandelsmarknaden av att det råder en konstant 

stor turbulens mellan aktörer (HUI, 2014). Detaljhandelns funktion är att verka som en viktig 

länk mellan producenter, grossister och kunder (NE, 2014) i syfte att minska transaktions- och 

informationskostnaden genom att förmedla varor samtidigt som att skapa ett mervärde för 

slutkonsumenter (Tillväxtanalys 2006). Inom detaljhandeln sker mycket av värdeskapandet i 

interaktionen mellan personal och konsumenter i butik där personalens servicehandlingar och 

kunskap till stor del representerar den bild och företaget och dess varumärke (De Chernatony 

et al. 2006, 819-836). 

 

Dagens utbud inom detaljhandeln och det faktum att många företag erbjuder snarlika produkter 

i flera försäljningskanaler har bidragit till en intensiv konkurrens om konsumenterna 

(Tillväxtanalys, 2006). Även behovet för ett starkt varumärke har ökat (Hatch & Schultz 2003, 

1044). Konsumenterna rapporteras i högre grad vara pålästa och medvetna av det som 

konsumeras och ställer alltmer sofistikerade krav. Enligt Svensk handels trendrapport (2012) 

vill konsumenten ha samma utbud i verkligheten som på nätet och den fysiska butiken ska bidra 

till att skapa ett mervärde genom service, upplevelser och minskad risk i samband med köpet. 

 



 2 

För att möta marknadens och konsumenternas förändrade förutsättningar har utvecklingen gjort 

att uppkomsten av gemensamma marknadsplatser för handel har ökat, där aktörerna kan dra 

nytta av varandras attraktionskraft, i syfte att locka konsumenter (HUI research, 2014). Två 

typer av marknadsplatser är köpcentrum och varuhus. Skillnaden dem emellan är relativt 

svårdefinierat men det observerade är att köpcentrum fungerar som en mötesplats där flera 

butiker finns tillgängliga inom ett geografiskt närliggande område (NE, 2014). Köpcentrum 

marknadsförs som ett område med koncentrationen av välkända butiker, gjord efter den 

marknad den ska tjäna, samtidigt som läget kan vara en attraktiv variabel (Fastighetsvärlden, 

2012).  I jämförelse ska ett varuhus uppfattas som enhetligt, där varuhusets varumärke kan vara 

värdefullt i kommunikationen för att locka intressenter. Varuhus erbjuder konsumenterna 

möjligheten att handla från flera avdelningar under ett och samma tak, ofta med konkurrerande 

varumärken och verksamheter (NE, 2014). Gemensamt är att varuhus och köpcentrum fungerar 

som en handelsplats där mötet med konsumenten sker, med flera företag och entreprenörer 

inom ett enhetligt område (HUI research, 2014). 

 

Dessvärre har utvecklingen inom detaljhandelns bidragit till att traditionella varuhus i allt högre 

grad ersatts med stora, kapitalstarka, nationella och internationella butikskedjor med välkända 

varumärken som samlas och drar nytta av varandras attraktionskraft i köpcentrum 

(Tillväxtanalys, 2006). Respektive butikskedja har egen marknadsföring för att locka 

konsumenter till platsen, vilket blir svårt för ett enskilt varuhus att konkurrera med. Det finns 

däremot internationella exempel på varuhus som genom sin historia, service, sammansättning 

av utbud, upplevelser och starka varumärke stått starka trots förändrade marknadsvillkor. 

Varuhuset Harrods har sedan 1834 funnits i London och räknas som Europas största och ett av 

världens mest anrika varuhus (London info, 2014). Det är även ett av Londons stora sevärdheter 

och därmed en viktig källa för turistnäringen. Idag finns ca 330 olika avdelningar i varuhuset 

med mängder av kända varumärken, men som intressant nog går under Harrods varumärket i 

kommunikationen. Det kanske inte är konstigt, då varumärket enligt Harrods är den absolut 

viktigaste tillgången, som ger livskraften i verksamheten och attraherar konsumenterna 

(Harrods, 2014) och intressenter att verka och vara på varuhuset. I kombination med att 

varuhuset sedan 2010 ägs av kapitalstarka Qatar Holding som styr hela verksamheten i 

varuhuset (Qatar Holding, 2014) kan det vara viktiga variabler. En svensk motsvarighet är 

varuhuset Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm som sedan 1902 överlevt den utveckling som 

skett inom detaljhandeln men fortfarande har samma varumärke (NK, 2014).  Det som gör att 

NK särskiljer sig från Harrods är dess speciella driftform. NK har mängder av kända 
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varumärken på olika avdelningar men dessa är verksamma som hyresgäster, så kallade NK-

företagare, i varuhuset och går endast genom NK varumärket i kommunikationen. Inom 

varuhuset sker ett samarbete och samtidigt en konkurrens aktörerna emellan men mot ett 

gemensamt mål, att attrahera konsumenter till varuhuset (NK, 2014).  Vi uppfattar det som 

unikt att ha flera företag med egna vinstintressen men med ett varumärke och en enhetlig 

kommunikation. 

 

Fenomenet varuhus och framförallt NK har liknelser med destinationsmarknadsföring. 

Destinationsmarknadsföring appliceras vanligtvis inom turistnäringen och beskriver en 

kollektiv insats som kräver att olika företag arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt 

mål, att enhetligt marknadsföra en destination för att attrahera kunder till platsen. I 

turistnäringen och likaså NK varuhuset samarbetar de olika aktörerna för att skapa en enhetlig 

bild av vad destinationen har att erbjuda, genom att göra det attraktivt för besökare och få dem 

att återvända regelbundet (Grängsjö 2003, NK 2014). 

 

Intresseväckande är varför vissa varuhus klarar att möta de föränderliga villkoren inom 

detaljhandeln när andra faller bort. Tydligt är betydelsen av är att ha ett starkt varumärke för att 

sticka ut bland konkurrenterna. Då ett starkt varumärke har en betydelsefull påverkan i att skapa 

en positiv uppfattning av företagets existerande samt nya produkter (Brown & Dacin 1997, 68-

84) kan ett varuhus varumärke vara avgörande för dess framtid.  Ett väletablerat varumärke har 

visat sig inom forskning öka chanserna att konsumenterna blir varumärkestrogna och lojala, 

rekommenderar varumärket till andra och kommer med mindre sannolikhet att handla hos 

konkurrenter (Hoffler & Keller 2003, 421-445). 

 

Att arbeta upp ett varumärke sker däremot inte per automatik, utan är en kombination av den 

externa marknadskommunikationen i form av reklam, kampanjer och PR och den interna 

kommunikationen mot anställda (Hatch & Schultz 2003, 1041-1064). Den interna 

kommunikationen är viktig, framförallt inom detaljhandeln som karaktäriseras av service. 

Litteraturen uppmärksammar att anställda inom service fått en central roll i att leverera 

varumärkets löfte, och att varje service interaktion har en stor influens på konsumentens 

uppfattning om varumärket (Punjaisri & Wilson 2011, 1530). I takt med att företag blivit 

alltmer drivna av att skapa värde till kunderna, uppmuntras anställda att verka som 

varumärkesambassadörer för att bringa liv i varumärket för att skapa en trovärdighet (Dunn & 

Davis 2003, 32-37).  Eftersom de funktionella och emotionella värden som symboliserar ett 
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varumärke är starkt beroende på hur personalen levererar och representerar varumärkets löften 

(De Chernatony et al. 2006, 819-836) måste ett företag säkerställa att deras anställda ger den 

service och beter sig efter vad som lovats av varumärket. Det är således viktigt med en enhetlig 

kommunikation av varumärket till anställda (Punjaisri & Wilson 2011, 1530). 

 

Då ett lyckosamt arbete med det gemensamma varumärket kan skapa en konkurrenskraftig 

enhetlig aktör anser vi arbetet med intern varumärkesuppbyggnad i en miljö där både 

konkurrens och samarbete mellan aktörerna råder vara ett intressant studieobjekt. Arbetet med 

intern varumärkesuppbyggnad blir mer intressant enligt oss i detaljhandeln där kundens 

väsentliga fysiska kontakt med företaget blir genom personalens agerande och 

servicehandlingar. Sammantaget är det av intresse att undersöka hur ett varuhus med ett 

gemensamt varumärke inom detaljhandeln arbetar med intern varumärkesuppbyggnad mot 

anställda vars huvuduppgift är erbjuda service och representera varumärket mot kund.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Ett starkt varumärke är betydelsefullt inom branscher med hög konkurrens för att skapa 

varumärkestrogna och lojala kunder (Hoffler & Keller, 2003). Uppbyggandet av ett starkt 

varumärke ger möjligheten för företag att skapa ett ökat mervärde för intressenter och för att 

motivera personalen till att representera varumärket. 

 

Litteraturen beskriver att förändringen på marknaden har lett till att det krävs mer än en 

produktdifferentiering för att positionera sig på den konkurrerande marknaden och att det 

numera krävs hela företagens involvering (Abratt & Kleyn 2012, 1048-1063). Författarna Hatch 

och Schultz (2003, 1041-1064) gör en skillnad mellan corporate brand och product brand, som 

fortsättningsvis benämns företagsvarumärke respektive produktvarumärke.  För att skapa ett 

företagsvarumärke krävs ett arbete med att involvera hela företaget och funktionsenheterna för 

att förverkliga företagets varumärke, som tillsammans med medarbetarna är tänkt att attrahera 

och engagera intressenter. Till skillnad från ett produktvarumärke som verkar som en enskild 

produktfunktion och kan hanteras enskilt inom marknadsavdelningen på ett företag med egen 

marknadsföring och försäljning (Hatch & Schultz 2003, 1041-1064). Produktvarumärken 

tenderar att bli heterogena över tid medan ett företagsvarumärke kan finna differentiering i 

företagens karaktäristiker som är kopplade till värden (Aaker 2004, 6-18) och identitet som 

delas av hela företaget. Resultatet kan bidra till att konsumenter kan bli mer bekväma i att 

föredra ett företag framför ett annat (Abratt & Kleyn 2012, 1048-1063). 
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Processen att bygga upp ett starkt företagsvarumärke beskrivs generellt som en komplex 

process. Vad som skiljer forskningen åt är hur man ska gå tillväga och vilka delar som bör lägga 

större vikt vid. Abratt och Kleyn (2012, 1048-1063) anser att företag som vill bygga starka 

varumärken måste sammankoppla dess interna kommunikation med HR (Human Resources) 

och varumärkesvärderingar. Forskning gjord av Hatch och Schultz (2003, 1041-1064) anser att 

en integration mellan vision, kultur och image är nödvändig för att uppnå resultat. Gemensamt 

för forskningen är att de belyser behovet av intern varumärkesuppbyggnad för att samordna alla 

delar av företaget mot det gemensamma målet att skapa ett starkt företagsvarumärket. 

 

Intern varumärkesuppbyggnad har diskuteras inom litteraturen som en samordnad och 

övergripande insats av intern kommunikation mellan flera avdelningar i syfte att skapa och 

upprätthålla ett internt varumärke (Hatch et al. 2003, Mahnert et al. 2007) med målet att uppnå 

ett enhetligt varumärke (Balmann 2003, Zeplin 2005). Forskning betonar vikten av att tillämpa 

intern varumärkesuppbyggnad på alla företags nivåer för att ansluta ledningens och anställdas 

beteende med värden kopplade till varumärket (Mahnert & Torres 2007, Matanda & Ndubisi 

2013).  Vidare ska intern varumärkesuppbyggnad bidra till att förena det externa varumärket 

med det interna för att skapa en enhetlig uppfattning och ett gott rykte bland intressenter 

(Einwiller & Will 2002, 100-109). 

 

Tidigare forskning betonar hur viktigt det värde som överförs till intressenter genom extern 

marknadskommunikation, förstärks genom de värden som uttrycks av anställda. Anställda 

verksamma inom servicemiljöer har en betydande influens på varumärket (De Chernatony et 

al. 2006, 819-836) då de immateriella aspekterna, som attityd och serviceutförandet beskrivs 

som väsentligt i skapandet av varumärkets och företagets image (Baines 2011, 501-502). Intern 

varumärkesuppbyggnad har en positiv inverkan på de anställdas identifiering, engagemang och 

lojalitet med varumärket (Punjaisri & Wilson 2011, 1530). Därför är en av de viktigaste delarna 

av arbetet med intern varumärkesuppbyggnad att uppmuntra de anställda till 

varumärkesengagemang och viljan att leva efter varumärkets värderingar (Manhert & Torres 

2007, 54-63). För att göra detta är en viktig komponent att alla anställda förstår vad varumärket 

står för och lovar, men även deras roll i att bringa liv till varumärket. Vidare beskrivs att det är 

först när de förstår och accepterar (Chernatony 2006, Hatch & Schultz 2003) varumärkets 

rationella och emotionella delar, som inte är oförenliga med den anställdas personliga 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=858042
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värderingar, som de utvecklar långvarig relation/gemenskap/samhörighet till varumärket (Dunn 

& Davis 2003, 32-37). 

 

Den kartlagda forskningen belyser att intern varumärkesuppbyggnad är en omfattande process 

som kräver att flera delar av företaget beter sig på ett enhetligt sätt för att få ett starkt 

företagsvarumärke. Problematiken beskrivs just i att översätta företagsvarumärkets värden till 

önskvärt beteende hos anställda samt att vidare kommunicera värdena enhetlig till 

intressenterna, och framförallt kunderna. Forskning för att arbeta upp ett starkt 

företagsvarumärke är delvis gjord i servicemiljöer med fokus på personal där likheter kan göras 

till detaljhandeln, som även karaktäriseras av service. Vi finner däremot inte forskning på hur 

varuhus med olika konkurrerande varumärken men med ett enhetligt övergripande varumärke 

går till väga för att ena olika aktörer, avdelningar och personal mot ett gemensamt varumärke 

genom intern varumärkesuppbyggnad. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur ett företag med ett gemensamt varumärke uppfattas som 

enhetligt, samt hur de använder intern varumärkesuppbyggnad för att förena olika 

konkurrerande aktörer under ett varumärke. Syftet är således att undersöka hur personalen med 

hjälp av intern varumärkesuppbyggnad, uppfattar och identifierar sig med det gemensamma 

varumärkets värden. 

 

1.4 Frågeställningar 
 

 Hur uppfattas flera konkurrerande företag med ett gemensamt varumärke som 

enhetligt? 

 Hur används intern varumärkesuppbyggnad i ett företag? 

 Hur uppfattar och identifierar sig personalen med det gemensamma varumärkets 

värden? 

 

 
  



 7 

1.5 Avgränsning 
 

Studien kommer att avgränsa sig till, och således genomföra en fallstudie på Nordiska 

Kompaniets (NK) varuhus i Stockholm. NK har två varuhus, ett i Stockholm och det andra i 

Göteborg. Vi väljer att avgränsa oss till varuhuset i Stockholm på grund av tillgången till 

väsentlig information av undersökningsobjekt som är placerade i Stockholm. Då syftet inte är 

att göra en komparativ jämförelse mellan varuhusen, utan att undersöka hur och finna ett 

tillvägagångssätt för företag att förena olika aktörer och personal mot ett gemensamt varumärke 

väljer vi att fokusera på NK varuhuset i Stockholm.  

 

Det som gör Nordiska Kompaniet intressant för vår undersökning är dess vilja att uppfattas som 

ett enhetligt varuhus med ett varumärke, men som egentligen har olika varumärken och 

konkurrerande aktörer som hyr in sig i varuhuset (Hufvudstaden, 2013). Trots det, går alla under 

den gemensamma NK kommunikationen med bland annat gemensamt emballage och 

kundklubb (NK, 2014). Vi finner det intressant att respektive företag med eget varumärke väljer 

att underordna sig till NK varumärket för att uppfattas som en enhetlig enhet, men även hur det 

gemensamma arbetet med varumärkesuppbyggandet mot personalstyrkan går till. Det som även 

väcker vårt intresse är att de tre största varuhusen i Stockholm är NK, PUB och Åhléns city och 

erbjuder relativt liknade produkter. Men att skillnaden mellan varuhusen är att NK betraktas 

som ett lyxigt varuhus med ett starkt varumärke (Visit Sweden, 2014). Vi anser därför att NK 

varumärket är något speciellt och ett intressant studieobjekt att undersöka för att besvara 

studiens syfte. 
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2. Teoretisk referensram 

Inledningsvis ges ett bredare perspektiv på hur flera företag genom 

destinationsmarknadsföring kan enas under ett varumärke, varefter företagsvarumärke 

presenteras där hela företaget involveras i varumärkesarbetet. Vidare presenteras teorier 

rörande intern varumärkesuppbyggnad och personalens betydelse. 

 
2.1 Destinationsmarknadsföring 
 
Destinationsmarknadsföring förknippas oftast med turism marknadsföring, hur entreprenörerna 

och företagarna (aktörer) genom marknadsföring av deras produkter eller tjänster lockar 

turisterna till destinationen (Grängsjö 2003, Wang & Pizam 2011). Grängsjö argumenterar att 

aktörerna inte endast kan attrahera kunder genom deras produkter eller tjänster utan de bör även 

marknadsföra själva destinationen som de befinner sig i (Grängsjö 2003, 427-448). Det är 

således ett samarbete som ska ske för att marknadsföra hela destinationen som en enhet (Wang 

Y. & Pizam 2011, 1-19). Destinationens varumärke måste utformas, marknadsföras och 

samordnas för att locka till sig kunder till destinationen, och för att göra detta krävs ett 

samarbete mellan aktörerna samtidigt som de är konkurrerande med egna vinstintressen (Wang 

Y. & Pizam 2011, 113-126). Problematiken beskrivs i att samarbeta med konkurrenterna, då 

alla vill maximera vinsten och respektive arbetsprocess fungerar olika (Wang Y. & Pizam 2011, 

340-354). Destinationsmarknadsföring går ut på att öka kvalitén och värdet i destinationen 

genom att aktörerna marknadsför och kommunicerar destinationen som en enhet som erbjuder 

en annorlunda upplevelse med flera valmöjligheter i en och samma destination (Grängsjö, 2003, 

427-448). 

 
2.2 Företagsvarumärke 
 

Ett företagsvarumärke (corporate brand) beskrivs som ett varumärke där företaget är i fokus 

och inte produkten. Företagsvarumärket engagerar och integrerar hela företaget i en gemensam 

varumärkesuppbyggnad för att attrahera flera intressenter (Hatch & Schultz 2003, 1041-1064). 

Vidare representerar ett företagsvarumärke hela företaget och symboliserar dess identitet och 

kultur. Det gör att alla företagets handlingar blir utvärderat som en enhet och direkt 

sammankopplat till varumärket. Det krävs därför att företagets anställda står bakom mål, 
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visionen och kulturen på företaget som har en nyckelroll i att fungera som en representativ länk 

mellan företagsvarumärket och intressenterna (Aaker 2004, 6-18). 

 

Fördelar med ett starkt företagsvarumärke argumenteras vara att skapa en differentiering i 

associationerna och karaktäristiken kring varumärket, vilket bidrar till att skapa en komparativ 

fördel jämnt emot konkurrenter. Just på grund av dess unika sammansättning kan ett 

företagsvarumärke vara en värdefull resurs då de är svåra att imitera, icke substituerbara och 

unika (Balmer & Gray 2003, 972-997). Ett omtyckt företagsvarumärke kan effektivare skapa 

fördelar för övriga varumärken inom företagen och även skapa trovärdighet för företaget som 

helhet (Aaker 2004, 6-18). 

 

2. 3 Intern varumärkesuppbyggnad 

 

Teorier om destinationsmarknadsföring och företagsvarumärke beskriver fördelar och även 

svårigheter som kan uppstå med ett gemensamt och enhetligt varumärke (Aaker 2004; Grängsjö 

2003; Wang & Pizam 2011). Då mycket av arbetet sker internt via intern 

varumärkesuppbyggnad (Aaker 2004; Chernatony 2006; Hatch & Schultz 2003) presenteras 

teorier rörande ämnet som används i studien nedan. Inledande presenteras företagsidentitet, 

företagskultur samt varumärkes värden var för sig men som i verkligheten är starkt 

sammankopplade och behöver vara överensstämmande för att få ett lyckosamt resultat (Hatch 

& Schultz 2003, 1041-1064) Det identifieras även att de anställdas roll inom service är viktig 

för varumärkets framgång (Baumgarth & Schmidt 2010, Chernatony 2006), vilket motiverar de 

två avslutande delarna av teorin gällande hur personalen förståelse och identifiering av 

varumärket.   

 

2.3.1 Företagsidentitet 

Identiteten i ett företag står för ”vad företaget är” (He & Balmer 2007, 875-884) men även de 

strategiska val gjorda av företagsledningen efter vad det “strävar efter att vara”(Abratt & 

Kleyn 2012, 1048-1063).  Identiteten ska baseras på företagens kärnvärderingar för att skapa 

en lämplig företagskultur och är således en strävan efter vad de vill åstadkomma i framtiden, 

men även sammanhängande med arvet (Hatch & Schultz 2003, 1041-1064). Vidare betonar 

Abratt och Kleyn (2012, 1048-1063) vikten av vad författarna kallar företagets uttryck som en 

del av dess identitet. Företags uttryck omfattar beslut rörande den visuella identiteten (namn, 
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logga, slogan och allt som är grafisk design), varumärkeslöften (det varumärket lovar ut) och 

varumärkes personlighet (hur det uppfattas) och hur dessa kommuniceras till olika 

intressentgrupper. 

 

2.3.2 Företagskultur 

Benämningen företagskultur kan definieras som de djupt inbäddade grundläggande 

antaganden, värderingar och normer som delas av företagens medlemmar och förs vidare till 

nya medlemmar och intressenter. En stark företagskultur bidrar till att anställdas uppfattning, 

tolkningsmönster, tänkande, beslutsfattande och beteende blir förenliga med företagskulturen 

och kan skapa en typ av arbetspraxis (Baumgarth & Schmidt 2010; Lepla 2013; Yuekun 2010; 

Zeplin 2005).  Då ett företags varumärke verkar som en förlängning av företaget, är det viktigt 

att kulturen bygger på och stödjer varumärkets värden. Hatch och Schultz (2003, 1041-1064) 

menar att en stark företagskultur kan skapa en komparativ fördel, men endast när varumärkets 

värden (som bland annat beskrivs i visionen) respekterar och är förenlig med den pågående 

kulturen (arbetspraxis) och dess grundvärderingar. När visionen och kulturen skiljer sig åt 

resulterar det i ett gap mellan retorik och verklighet. Det sker exempelvis när arbetsledningen 

förflyttar företaget åt ett strategiskt håll de anställda inte förstår eller stödjer.  Normen inom 

kulturen skapar starkt emotionellt band förknippat med de anställda då de ska symbolisera den 

miljö anställda är del av men även vad de tycker om den kulturella normen (Hatch & Schultz 

2003; Lepla 2013). 

 

2.3.3 Varumärkesvärden 

Att skapa ett varumärkesvärde gör att kunderna kan uppleva det fördelaktigt att handla hos ett 

företag framför ett annat. Värdeskapandet är därmed viktigt för ett företag då det kan skapa en 

differentiering mot konkurrenterna och således bli en konkurrensfördel (Dunn & Davis 2003, 

32-37). Lencioni (2002, 113) har skapat 3 kategorier av värden som är viktigt för alla delar av 

ett företag att förstå. 

 

Kärnvärden är de grundvärden och principer som styr hela företagets handlingar och fungerar 

som kulturellt stöd för företaget. Kärnvärden återspeglar ofta de historiska värdena från 

företagets grundare och är en viktig källa till ett företags särskiljningsförmåga och måste 
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upprätthållas till varje pris. Vidare beskrivs aspirationsvärdet som det ett företag behöver för 

att lyckas i framtiden men som för tillfället saknar. Nya aspirationsvärden måste tas fram med 

en försiktighet då de inte får förstöra kärnvärdena eftersom det kan skapa en förvirring hos 

anställda. Slutligen symboliserar “Tillstånd-att-spela-värden” det allmänt accepterade och 

grundläggande beteendet som önskas att varje anställd uppfyller. Det är viktigt att företag är 

tydliga med vilka värden de har, för att personalen ska förstå dem, men även för att eliminera 

andra värden som inte har med företaget och dess varumärke att göra (Lencioni 2002, 113). 

 

2.4 Servicevarumärkets värden 

 

Chernatony et al. (2006, 819-836) presenterar en modell över vilken typ av kommunikation, 

företag verksamma inom service, ska använda sig utav för att på bästa sätt få ut varumärkets 

värden och förståelse för dem till personal. 

 Öppen/uppenbar intern kommunikation; Tekniker som att kodifiera varumärkets värden 

och göra dem tillgängliga och tydliga till alla för att undvika missuppfattningar.  Även 

ett mer interaktivt tillvägagångssätt i kommunikationen beskrivs som viktigt i att lära 

sig varumärkesvärden. Genom att involvera de anställda i utbildningsprocessen är det 

större sannolikhet att det kommer ihåg och operationaliserar det till önskvärt 

beteende.  Nämnda tekniker; Nyhetsblad, workshops, seminarier och kort med värdena 

nedskrivna. 

 Ripple effect; Att kommunicera varumärkets värden genom anställda till anställda. 

Enligt författarna sker det genom att kommunicera värdena till en ”Nyckelgrupp” som 

i sin tur kommunicerar det vidare till andra anställda/kollegor. 

 Företagsledningens involvering; Anställda blir konstant påminda av varumärkets 

värden genom chefer och framförallt företagsledningens handlingar. Genom att bete sig 

förenligt med värdena och synliggöra det mot anställda, kommer kommunikationen 

med större sannolikhet bli effektiv om det finns ett genuint engagemang från 

företagsledningen. 

 HR aktiviteter; HR funktionens roll i översättandet av värdena är att överföra och 

involvera varumärkets värden i aktiviteter som rekrytering, introducering och 

utbildning. HR anställda bör ha en tydlig och klar förståelse för varumärket för att 

explicit använda metoder för att motivera, belöna och uppskatta personal att bete sig på 

önskvärt sätt. 
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 Feedback mekanism; De anställdas interaktion med konsumenter och andra anställda 

ger upphov till olika åsikter om varumärkets värderingar. Mekanismer som uppmuntrar 

feedback och diskussion (exempelvis intranät) kring oklarheter och osäkerheter kring 

varumärkets värderingar är ett hjälpmedel. Processen skapar även ett större engagemang 

som ökar sannolikheten att värdena blir bättre förstådda. 

 Extern kommunikation; Författarna belyser att den externa kommunikationen, i 

synnerlighet reklam som ska nå konsumenter, har en influens på anställdas uppfattning 

av varumärket. Där är således ett effektivt redskap i att kommunicera ett enhetligt 

budskap till anställda som kunder.   

 

2.5 Varumärkesorienterande beteende 

 

Forskning visar att personalens handlingar i interaktionen med kunder skapar en större 

förståelse av varumärkets värden än det som kommuniceras utåt av företaget (Baumgarth & 

Schmidt 2010, 1250-1260) och har en stor påverkan på kundens totala varumärkesupplevelse 

och varumärkets framgång. Det är således extra viktigt inom servicemiljöer där personalen 

representerar samspelet mellan den interna och externa miljön (Chernatony et.al 2006, 819-

836). 

 

Författarna Burmann och Zeplin (2005, 279) presenterar en modell för intern 

varumärkesuppbyggnad där de fokuserar på anställdas roll i att bringa liv till varumärket genom 

dess beteende och vad som driver dem till att göra så. Modellen baseras på att det först krävs 

ett varumärkesengagemang hos personalen för att uppnå ett varumärkesorienterande beteende. 

 

2.5.1 Varumärkesengagemang 

Varumärkesengagemang (Brand commitment) definieras som ”Omfattningen av den 

psykologiska tillhörigheten anställda känner för varumärke, som influerar dem till att arbeta 

extra mot att nå varumärkets mål” (Burmann & Zeplin 2005, 279) och är grundläggande att 

det existerar för att anställda ska ha ett varumärkesorienterande beteende. 

 

Varumärkesengagemang består utav tre oberoende drivkrafter som företag ska eftersträva att 

uppfylla hos anställda för att nå önskvärt resultat. 
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·    Efterlevnad med varumärkesidentiteten beskriver införandet av vissa beteenden som är 

förenliga med den eftersträvade varumärkesidentiteten. Efterlevnad drivs av 

företagsstrukturen, inklusive belöningssystem som avgör formella belöningar och 

sanktioner (ex högre position, högre lön).  Men också rådande företagskultur som 

bestämmer informella belöningar och sanktioner genom social kontroll (tillhörighet, 

utanförskap). 

·    Identifikation med varumärkesidentiteten beskriver en känsla av tillhörighet och 

upplevelse att vara sammanflätad med varumärket. Dess framgång eller misslyckande 

upplevs som ens egen. 

·    Internalisering av varumärkesidentiteten sker då den anställda identifierar varumärkets 

kärnvärden in i ens självuppfattning som vägledande principer för sina handlingar. 

Varumärkets värden måste vara överensstämmande med den anställdas egna 

värderingar för att det ska vara möjligt, men har starkast influens för att skapa ett 

varumärkesorienterande beteende (Burmann & Zeplin 2005, 279) 

2.5.2 Framgångsrikt varumärkesorienterande beteende 

Om de anställda skapat ett varumärkesengagemang kan de utveckla ett så kallat 

varumärkesorienterande beteende (Brand citizenship behaviour). Det beskrivs som en samlad 

konstruktion av anställdas generiska beteenden som stärker varumärkesidentiteten och är högst 

fördelaktigt för ett företags framgång. De beskrivs som följande; 

·      Ett stödjande/hjälpande beteende hos personalen som innebär positiv attityd, 

hjälpsamhet och empati mot kunder, ta ansvar för övriga uppgifter utanför egna 

arbetsuppgifter om det är nödvändigt 

·      Ta hänsyn och överväga varumärkets riktlinjer i alla beteenden som symboliserar 

varumärket. Det inkluderar även att personalen reflekterar över hur kommunikationen 

och handlingen påverkar varumärket innan de vidtar åtgärder i varje situation. 

·      Varumärkesentusiasm, att personalen visar extra handlingskraft och samtidigt bedriva 

varumärkesrelaterade beteenden. Personalen känner stolthet av att arbeta för sitt 

varumärke vilket beskrivs ge en ökad varumärkesentusiasm.  

·      Sportmanaskap: viljan att engagera sig för varumärket även fast det orsakar besvär. 

·      Positivt tycke för varumärket genom rekommendation av varumärket till andra i 

företagen men också i icke-arbetsrelaterade situationer, exempelvis till vänner. 

·      Självutveckling: vilja att kontinuerligt förbättra varumärkesrelaterade färdigheter. 
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·      Varumärkesupplyftning: Att bidra till att utveckla varumärket så att identiteten anpassas 

till rådande marknadsbehov eller nya företags kompetenser, till exempel genom att 

förmedla feedback från kunder eller generera innovativa idéer (Burmann & Zeplin 

2005, 279). 
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3. Metod 

 

Följande kapitel redogör hur vi gick tillväga i forskningsprocessen där metoderna har valts för 

att besvara på syftet. 

 

3.1 Metodval 
 

Denna studie om intern varumärkesuppbyggnad har ett deduktivt tillvägagångssätt då teorier 

har varit utgångspunkten för att utvinna idéer och skapa syftet. Vårt metodval grundas i att 

besvara studiens syfte och kommer skapas efter metodtriangulering, vilket är en kombination 

av kvantitativ och kvalitativ datainsamling (Bryman & Bell 2010, 39). Metodtrianguleringens 

fördelar är att den i viss mån dubbelkontrollerar resultatet av både kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar (Bryman & Bell 2010, 310), vilket vi anser vara viktigt för att besvara studiens 

syfte på bästa sätt. Syftet är indelat i tre frågeställningar; Hur uppfattas flera konkurrerande 

företag med ett gemensamt varumärke som enhetligt? Hur används intern 

varumärkesuppbyggnad i ett företag? Hur uppfattar och identifierar sig personalen med det 

gemensamma varumärkets värden? Indelningen motiveras av att olika metodstrategier passar 

in beroende på det som undersöks men också för att ta fram en stor mängd av datainsamling på 

dessa tre delar som i sin helhet besvarar studiens syfte. 

 

3.2 Population & Urval 
 

Population i forskningsmetoder är samtliga individer eller objekt som är i fokus för 

forskningsarbetets undersökning (Bryman & Bell 2010, 111). Vår population kommer att vara 

alla företag som är intresserade av att bygga upp ett varumärke internt i sitt företag och som 

även förstår värdet att personalen uppfattar samt identifierar sig med varumärkets värden. 

Eftersom populationen är relativt stor görs det därför i forskningsmetoder ett urval vilket 

fungerar som representativ för populationen, syftet är att urvalet ska bidra med en rik 

information för forskningsarbetet (Bryman & Bell 2010, 111). Urvalet som valts att 

representera populationen blir detsamma som motiverades i avgränsningen, samt det vi 

genomför fallstudien på, Nordiska Kompaniets varuhus i Stockholm. 

3.2.1 Fallstudie 

En fallstudie är när det studeras detaljerat om en viss plats, lokal/organisation, händelse eller 

en speciell person/grupp. Oftast försöker forskaren ta fram de unika drag, som kan finnas i det 
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fall som valts för att göra en fallstudie (Bryman & Bell 2010, 71-72). Vi valde att studera 

Nordiska Kompaniets varuhus i Stockholm, för att ta fram de unika drag som finns i deras 

verksamhetsdrift och varumärke samt via datainsamlingen besvara studiens syfte och få ett 

deskriptivt utfall (Yin 2007, 21).  

 

Vi anser det vara viktigt för läsaren att få en förståelse över NKs speciella driftform som är ett 

motiv till valet av fallstudieobjekt.  Nordiska Kompaniet grundades 1902 av Josepf Sachs och 

har sedan 1915 legat på Hamngatan 18-20 i Stockholm. 1991 övergav NK den traditionella 

varuhusdriftsformen med en ensam ägare och blev istället ett rent fastighetsbolag med 

fristående affärsägare som hyresgäster under NKs varumärkesnamn, så kallade NK-företagare. 

Hufvudstaden AB är idag fullständiga ägare till dotterbolaget AB Nordiska Kompaniet, vilket 

i sin tur äger NK fastigheterna i Stockholm och Göteborg samt varumärket NK. Driftformen 

bygger på att driva detaljhandelsförsäljning och restaurangverksamhet genom NK under 

varuhusliknande former men med fristående entreprenörer som genom hyresavtal med AB 

Nordiska Kompaniet driver enskild verksamhet i varuhusen. År 2013 var det 90 olika företagare 

som drev 110 olika NK-avdelningar och restauranger i Stockholmsvaruhuset (Hufvudstaden, 

2013). NK-företagarna och är organiserade i två företagsföreningar på respektive varuhus. På 

båda varuhusen arbetar det ca 1200 personer som är anställda av olika NK-företagare. 

Respektive anställd arbetar för sin NK-företagare med ett varumärke, samtidigt som de utåt mot 

kund även ska representera NK varumärket, vilket gör valet av fallstudieobjekt intressantare 

enligt oss. 

 

Syftet med den speciella driftformen är att genom NK och NK-företagarnas samarbete och 

kompetens skapa ett konkurrenskraftigt varuhus. Verksamheten styrs genom avtal där 

respektive NK avdelning förbinder sig att agera enligt den uppsatta praxis som gäller vilket 

innefattar enligt NK (2014) gemensamma regler för; 

 

NK- Företagare förbinder sig att ha gemensamma; 

Öppettider Emballage Kassasystem 

Lojalitetsprogram  Köpevillkor Presentkort 

Marknadsföring Kundtjänst Informationsdisk 

Utformning av avdelningarna etc. 

 

Målet med arbetet är att NK varuhuset ska uppfattas som Ett varuhus med olika avdelningar 

inom olika verksamhetsområden under Ett varumärke. NK varuhusets annorlunda sätt att 
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bedriva sin verksamhet anser vi vara ett intressant fallstudieobjekt för att skapa en förståelse 

hur man som företag kan ena olika aktörer under ett varumärke, och i detta fall genom intern 

varumärkesuppbyggnad (Hufvudstaden, 2013).  

 

3.3 Forskningsetik 

 

Följande kapitel beskriver hur vi haft som mål att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt i 

forskningsprocessen efter vetenskapsrådets etiska forsknings-regler och värderingar (VR, 

2014). De generella etiska regler och värderingar som krävs i svensk forskningsprocess är 

följande principer; informationskrav, konfidentialitets- och anonymitet-nyttjande kravet samt 

icke falska förespeglingar (Bryman & Bell 2010, 556-557). Vi respekterar premisserna och har 

haft som mål att följa reglerna med stor noggrannhet. Informationskravet upprätthölls genom 

att informera alla berörda och involverade personer muntligen eller över e-post kontakt om 

undersökningens syfte och arbetet vi genomförde. Vi var noga med att ange information som 

inte innehöll falska förespeglingar (falsk eller vilseledande information) och gav alla 

inblandade möjlighet att ställa frågor vid oklarheter. De berörda personerna vi haft kontakt med 

och har uppgifter om kommer endast att användas i vår studie.  Vi verkar enligt de existerade 

reglerna om nyttjandekrav och kommer därför inte använda uppgifterna i andra ändamål utöver 

detta. För att inte förlora förtroendet samt bryta konfidentialitets- och anonymitetskravet 

(Bryman & Bell 2010, 557) kommer uppgifterna om forskningsarbetet involverade personer 

bevaras konfidentiellt, och de som önskat vara anonyma kommer självfallet förbli det. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Enkätundersökning 

Som ett led i den kvantitativa metoden genomförde vi en enkätundersökning (se bilaga 1) bland 

NK personalen på varuhuset i Stockholm.  Enkäten utformades med en kombination av öppna 

och slutna frågor med horisontella svarsalternativ (Bryman & Bell 2010, 168) utifrån studiens 

teorier och frågeställningar för att besvara syftet. De slutna frågorna utformades genom att ge 

respondenterna ett antal påståenden med 5 svarsalternativ där det alternativ som överensstämde 

bäst markerades (Bryman & Bell 2010, 137). Då vi ville mäta attityd och uppfattning valde vi 

att utforma enkätens svarsalternativ på en 5 gradig likertskala som utformades efter i vilken 

utsträckning de instämmer helt eller inte alls. Valet av 5 svarsalternativ motiveras av att en 

unipolär skala med udda svarsalternativ (dvs. 5 istället för 4) ökar chansen för att 
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respondenterna inte börjar välja slumpmässigt (Surveymonkey, 2014) och vi ansåg att 5 

svarsalternativ var tillräckligt för att besvara respektive påstående.  Motivet av att använda 

öppna svarsalternativ på 3 frågor var att det bidrar till ett mer beskrivande svar och ökar därför 

möjligheten till att få svar som inte är styrda av enkätens svarsalternativ (Bryman & Bell 2010, 

161 och 588). 

 

Enkätundersökningen genomfördes vid två tillfällen, lördagen den 3 maj mellan kl. 11:00-14:00 

respektive onsdagen den 7 maj mellan kl. 12:00-13:00, av anledningen att öka studiens 

reliabilitet genom att ha fler respondenter och bättre spridning av deltagarna. Spridningen blev 

bättre genom att öka sannolikheten att respondenterna som inte var närvarande första gången 

var det andra gången.  

 

Vi delade personligen ut enkäten till respondenterna på NK varuhuset i Stockholm för att vara 

närvarande om det uppkom oklarheter eller frågor från respondenterna, då kunde vi vägleda 

dem direkt. Det var även för att informera respondenterna om vilka vi var och undersökningens 

syfte, men även att meddela att deras uppgifter endast kommer användas till ändamålet. Vi fick 

godkännande av varje respondent där de fick välja när och om de ville svara på enkäterna då 

det inte nödvändigtvis behövdes ske under arbetstid. Respondenterna valde däremot själva att 

svara på enkätundersökningen när vi var närvarande och gav enkäten med sina svar tillbaka till 

oss. Utdelningen av enkäterna blev genom ett bekvämlighetsurval, som är en form av icke-

sannolikhetsurval då vi tillfrågade respondenterna som var i närheten och under de tiderna vi 

var på plats, alltså hade vissa delar av urvalet en större möjlighet att väljas ut (Bryman & Bell, 

2010, 590). 

 

3.4.2 E-post intervju  

Studiens kvalitativa metod genomfördes via en e-post intervju (se bilaga 2) där respondenten 

var Karolina Solberg som jobbar på Nordiska Kompaniet ABs marknadsavdelning med digitala 

kanaler och PR. Vi skickade ut förfrågningar om intervju via e-post till 5 personer verksamma 

på olika arbetspositioner inom NK, varav endast ovanstående uppgav hade tillåtelse eller tid att 

delta. På grund av tidsbristen fick intervjun ske över e-post, trots att en personlig intervju hade 

varit mest önskvärt för att utvinna mer data. Intervjufrågorna formulerades därefter utifrån 

teorierna och syftet, men anpassades utifrån vad vi antog att respondenten kunde svara på. Vi 
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skickade ut intervjun med öppna frågor via e-post den 7 Maj och fick tillbaka respons den 14 

Maj.   

 

3.4.3 Observation NK Varuhuset 

Vi ville genom en observation på NK varuhuset undersöka hur, och om, varuhuset uppfattas 

som enhetligt, men även om det fanns delar som synligt tydde på ett arbete med intern 

varumärkesuppbyggnad genomförs, för att besvara delar av studiens syfte. 

Genomförandet av observationen gjordes på NKs varuhus i Stockholm onsdagen den 7 maj 

2014 kl. 10.15-11.45. Vi möttes upp innan observationen för att göra ett observationsschema 

(se bilaga 3) på vad som skulle uppmärksammas och registreras via vår icke-deltagande 

observation. En icke-deltagande observation innebär att vi inte är deltagande i det som studeras 

utan endast iakttar miljön på varuhuset (Bryman & Bell 2010, 197). Den icke-deltagande 

observationen hade en kombination av en strukturerad och ostrukturerad observation för att ge 

ytterligare möjligheter av att samla in data om det som studerades. I en strukturerad observation 

följer observatören reglerna utförligt och registrerar dem enligt ett fastställt observationsschema 

(Bryman & Bell 2010, 200), medan i en ostrukturerad observation finns möjligheten att 

registrera fritt genom att observera miljön och vara öppen för relevanta tillägg (Bryman & Bell 

2010, 197). Anledningen till att kombinera med en ostrukturerad observation var att lämna 

utrymme för andra upptäckter som vi missat i vårt observationsschema.   

För att öka observationens interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell 2010, 95) skrev vi först 

separat ner det vi uppfattade som enhetligt för att kunna uppmärksamma det under 

observationen i NK varuhuset. Efteråt satt vi ihop våra punkter och diskuterade innehållet så 

att båda var överens. Vi använde oss även av NKs hemsida (2014) för att identifiera uttalade 

punkter de hade för att arbeta och uppfattas som ett enhetligt varuhus.   

Observationen började med att gå in genom huvudingången på Hamngatan, motivet var att se i 

vilken mån det första intrycket av varuhuset upplevs som enhetligt.  Därefter gick vi igenom 

hela entréplan och sedan vidare ner till bottenvåningen för att sedan gå igenom varuhusets 

resterande våningsplan, dess avdelningar samt alla gemensamma utrymmen (“ljusgården”, 

hissar, rulltrappor etc.) för att hela tiden observera om varuhuset uppfattades enhetligt. Vi gick 

alltså igenom hela NK varuhuset för att registrera samt lägga till det som inte fanns med i 
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observationsschemat men vi ansåg vara viktigt för studiens syfte. Observationen tog cirka en 

och en halv timme, vilket var tillräckligt då vi ansåg oss finna tillräckligt med data. 

3.4.4 Observation NK hemsida 

Som ett komplement till övriga metoder ville vi genomföra en strukturerad observation på 

Nordiska Kompaniets gemensamma hemsida för att samla in data. Motivet var att få fram 

information som inte fullt ut kunde utvinnas genom övriga metoder. Anledningen var även att 

vi saknade relevant information för att besvara på studiens syfte som inte framkommit i den 

mån vi önskat genom e-postintervjun.  Vi ville fokusera på variabler som hur det uppfattas som 

enhetligt i dess gemensamma hemsida, men även information gällande NK varumärket och 

varuhusets uppbyggnad. 

På samma sätt som inför observationen i varuhuset utformades ett observationsschema (se 

bilaga 4) för att följa en mall efter vad vi skulle leta efter som just för att öka 

interbedömmarreliabiliteten i undersökningen (Bryman & Bell 2010, 95). Observationen 

gjordes den 21 maj 2014 kl. 16.00-16.45 med båda närvarande då vi satt vid samma dator och 

gick igenom hemsidan tills vi fann tillräckligt med data. 

3.5 Reliabilitet & Validitet 
 

Enkäter, e-post intervjuer och observationerna gav oss olika datainsamling och påverkade 

reliabiliteten samt validiteten i uppsatsen olika. Reliabilitet beskriver ett mått på pålitligheten 

medan validitet används i syfte för att se om måtten som används för att mäta i undersökningen 

verkligen mäter det som var till avsikt att mäta(Bryman & Bell 2010, 93-95). 

Enkäten bestod utav både öppna och slutna frågor eftersom vi ville ge respondenten möjligheten 

att uttrycka sig fritt utöver de svarsalternativ som gavs, i syfte att öka trovärdigheten och 

pålitligheten i deras svar. Valet av att ha en personlig utdelning av enkäterna var för att öka 

reliabiliteten då vi var närvarande så respondenterna kunde ställa frågor vid oklarheter. 

Reliabiliteten ökade även då vi delade ut enkäten vid två tillfällen för att öka chansen att fler 

respondenter kunde svara, och därmed bli mer representativt för urvalet. På NK varuhuset i 

Stockholm arbetar uppskattningsvis 700 (av totalt 1200 i båda varuhusen) personer varav vi 

fick 70 respondenter vilket representerar 10 % av urvalet. Enligt Trots et al. (2012) är 10 % av 

urvalet en bra andel för att bli mer representativt och således ökar validiteten i 

enkätundersökningen.  



 21 

Eftersom intervjun fick ske via e-post påverkade det studiens reliabilitet negativt i flera 

avseenden. E-post intervjun gav respondenten möjligheten att formulera sig på ett planerat sätt 

istället än om den hade skett via en personlig intervju där svaren till frågorna inte kan planeras 

och formuleras lika enkelt i förväg. Möjligheten för uppföljningsfrågor var även begränsad 

vilket vi anser minska på studiens reliabilitet. För att minska på dess konsekvenser var vi noga 

med att informera respondenten hur denne skulle gå tillväga vid oklarheter. Vi skickade även 

ett mail den 10 maj för att kontrollera att respondenten förstått frågorna korrekt.   

I syfte för skapa en högre reliabilitet i observationen och således ett möjligtvis 

överensstämmande resultat hade observationen behövts göras vid fler tillfällen (Bryman & Bell 

2010, 204). Vi tog däremot beslutet att göra observationen en gång men att komplettera med en 

observation av NKs hemsida för att öka reliabiliteten samt validiteten. Vi anser att det ökar då 

vi använder oss av de måtten som vi vill mäta för att få den informationen vi söker samt genom 

större datainsamling ökar pålitligheten i resultatet av datainsamlingen. 

Genom att använda oss utav och följa ett observationsschema i båda observationerna samt lägga 

till aspekter som vi ansåg vara relevanta för att svara på studiens syfte anser vi öka validiteten, 

då vi mäter det vi hade som avsikt att mäta. Vi ville dessutom inte påverka det som skulle 

undersökas, utan observera och uppleva miljön inne på varuhuset, vilket motiverar valet av att 

ha en icke-deltagande observation. Vilket vi också ansåg ökar validiteten samt reliabiliteten då 

måtten vi valde för att samla in data gav den datainsamling vi ville ha samt genom en opåverkad 

datainsamling ökade det även pålitligheten i datainsamlingen 

3.6 Metodkritik 
 
Slutna svarsalternativ i enkäten kan kritiseras då det kan påverka respondenternas svar om vi 

missat att ha med alla möjliga svar, eller om de existerade svarsalternativ inte stämmer överens 

med det respondenten känner. Slutna svarsalternativ kan även påverka vår datainsamling ifall 

något missuppfattas av respondenterna (Bryman & Bell 2010, 181). Vi har försökt motverka 

det genom att vara närvarande för att svara på frågor kring frågorna som de var osäkra på. 

Dessutom innehöll enkäten tre öppna frågor där respondenterna kan uttrycka sig fritt. Öppna 

frågor kan kritiseras då dess utformning kan resultera i att respondenterna inte orkar svara då 

det kan vara tidskrävande. Resultatet kan bli att de inte svarar eller kortar ner det de egentligen 

ville skriva (Bryman & Bell 2010, 178). 

 



 22 

Kritik kan riktas mot e-post intervjun i den mån hur kvalitativ den egentligen blir. Intervjun 

uppfyller varken kraven för en ostrukturerad eller semistrukturerad intervju men är däremot 

mer kvalitativ i sin karaktär än en enkät med öppna svar. Vi väljer att benämna e-post intervjun 

för kvalitativ data. Det motiveras av att vi vet vem mottagaren är, frågorna är direkt riktade till 

mottagaren efter dess arbetsposition och att vi har haft en personlig e-post kontakt med 

intervjuobjektet. Kritik kring intervjuprocessen var att vi eller respondenterna inte kunde ställa 

uppföljningsfrågor ifall det fanns oklarheter. Resultatet av e-post intervjun blev att vi fick tolka 

svaret ordagrant och hoppas att inga oklarheter skett. Dessutom fick vi inte heller så utförliga 

svar, vilket respondenterna nämnde var för att frågorna var öppna och krävde alltför långa svar. 

Vissa frågor fick vi inte heller svar på vilket vi antog att anledningen var på grund av 

tidsbegränsningen.  

 

Kritik kan riktas till oss gällande vår objektivitet i observationen, då resultatet och det vi 

uppfattar som enhetligt kan påverkas efter tidigare uppfattning och tycke om NK. Då den 

grundar sig i hur vi själva uppfattar och tolkar NK kan det påverka resultatet i den mån att alla 

uppfattningar skiljer sig åt beroende på omständigheter som tid, humör och händelser i 

varuhuset. Vi försökte minska subjektiviteten genom att ha en kombinerad struktur av 

observationen som motiverats ovan. 
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4. Empiri 
 

I kapitel 4 presenteras all insamlad data från enkätundersökningen med NK personalen, e-post 

intervjun med Solberg samt observationerna på NK varuhuset och NK hemsida.  

 
4.1 Enkätundersökning  
 

I undersökningen deltog totalt 70 respondenter och deras anställningsform presenteras nedan. 

Hela enkätundersökningen finns som Bilaga 1. 

 

Majoriteten av respondenterna, 51% arbetade heltid.  Resterande hade en anställningsform som 

var relativt jämt fördelad mellan deltid och extra/timanställd.  

 

Frågorna 1-15 som redovisas under var slutna svarsalternativ som bestod utav ett påstående där 

respondenterna fick fylla i det alternativ som överensstämde bäst som graderades mellan 

instämmer inte alls till instämmer helt (undantag fråga 13).   

 

 

1. Följande påstående rörande respondenternas möjlighet att ta del av NK varumärkets 

värderingar och visioner gav följande resultat;   
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Det var en övervägande del som angav instämmer helt och instämmer delvis (49% respektive 

29%).  Resultatet gav ett medel på 4,2 vilket tolkas som att respondenterna känner att de får ta 

del av information rörande NK varumärket.  

 

 

2. Påståendet utformades i syfte att se i vilken utsträckning NK personalen värderingar 

överensstämmer med NK varumärkets värderingar.  

 

 

 

Resultatet gav ett medel på 3,8. 26% instämmer helt och 46% instämmer delvis i påståendet. 

11% hade en icke instämmande inställning på påståendet.  

 

 

3. Om vilken mån NK personalen anser det vara viktigt att vara uppdaterad och ha kunskap 

rörande NK varumärket; 

 

 

 

Resultat med ett medel på 4. Instämmer helt fick 34% och instämmer delvis fick 40%, vilket 

gav ett totalt värde på 74% av respondenterna som hade en instämmande åsikt.  
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4. Påståendet undersöker i vilken mån NK personalen anser att de är representanter för NK 

varumärket; 

 

 

Medel på 4,2.  Uppfattningen från respondenterna var att totalt 82% instämmer delvis och 

instämmer helt med påståendet att de representerar NK varumärket. Var 5:e person (20 %) 

angav varken eller som svar.  

 

 

5. Följande påstående undersöker hur viktigt NK personalen anser att deras roll och 

serviceprestation är en viktig del i NK varumärkets framgång.  

 

 

 

Medel 4,5, vilket var ett övervägande instämmande resultat. 29% instämmer delvis och 64% 

instämmer helt vilket var totalt 93% av respondenterna. 3 respondenter (4%) angav instämmer 

inte alls med påståendet.  
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6. Frågan utformades i syfte att ta reda på om det allmänna arbetet i form av utbildning med det 

interna varumärket är tillräckligt för respondenterna att genomföra arbetsuppgifter.  

 

 

 

Resultatet gav ett medel på 3,9 vilket är en varken eller/ instämmer delvis uppfattning. Totalt 

anser 10% av respondenterna att utbildningen inte är tillräcklig för att de ska ha möjlighet att 

genomföra arbetsuppgifter som är förenliga med NK varumärket.  

 

 

 7. På påståendet Jag förstår vad jag behöver göra i mitt arbete för att stödja NK varumärkets 

värderingar och vision angav respondenterna följande svar.  

 

 

 

Frågan utformades för att se om det finns tydligt utsatta ramar för önskvärt arbetssätt för att 

stödja NK varumärket.  Ingen av de 70 respondenterna angav att de inte eller inte alls 

instämmer. Resultatets medel var här 4,4 och 88% angav svarsalternativet instämmer devis och 

instämmer helt.  
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8. För att ta reda på om det finns ramverk för hur man som anställd ska bete sig på arbetsplatsen 

gavs följande svar.  

 

 

 

Ingen av respondenterna angav svarsalternativen instämmer inte alls. Det genomsnittliga värdet 

på svaren var 4,1 och gav ett övervägande instämmande svar. 46% instämmer helt respektive 

26% instämmer delvis att det är tydligt vad som är önskvärt och uppskattat beteende. Även 26% 

svarade varken eller på påståendet.  

 

 

9. Syftet med påstående 9 var att undersöka om personalen är stolt över NK varumärket.  

 

 

 

Resultatet gav ett medel på 4,2 vilket visar att majoriteten är instämmande på påståendet och 

därmed stolta över NK varumärket. I procent angav 44% svarsalternativet instämmer helt och 

39% instämmer delvis. 5 respondenter, 7% instämmer inte i påståendet och är därmed inte stolt 

över varumärket de arbetar för.  

 

 



 28 

10. Påståendet utformades i syfte att undersöka i vilken mån personalen tog det personligt när 

någon pratade illa om varumärket.  

 

 

 

Medelvärdet blev 2,6 där den största delen, 40% angav svarsalternativet varken eller. 20% 

angav instämmer inte alls och 17% instämmer inte. 19% angav antingen instämmer delvis eller 

instämmer helt. 

 

 

11. Vi ville veta om personalen på NK rekommenderade varumärket till andra, i icke-

arbetsorienterade situationer.  

 

 

 

Fråga 11 fick ett medelvärde på 3,9 där 14% (4% respektive 10%) angav att de inte instämmer 

vilket tolkas som att de inte rekommenderar varumärket till andra. 79% angav att de har en 

instämmande attityd till påståendet.  
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12. För att undersöka om det finns möjligheter för personalen att framföra förslag, klagomål 

och feedback angående varumärket utformades följande påstående;  

 

 

Resultatet visar att uppfattningen bland personalen hade en större spridning. Det genomsnittliga 

värdet var 2,9 med 23% som angav varken eller. Fördelningen av instämmande och icke 

instämmande svar var relativt jämn men med en högre andel på icke instämmande svar (44% 

respektive 33%). 

  

 

13. Vi ville veta i vilken utsträckning personalen identifierar sig med NK varumärket. Här var 

svarsalternativen annorlunda från de övriga för att överensstämma bättre med påståendet. 

Respondenterna fick värdera svaret mellan inte alls till helt och hållet.   

 

 

 

Resultatet visar att NK personalen medelvärde var 3,4 vilket gav ett resultat som var 

övervägande instämmande i den bemärkelsen att de identifierar sig med NK varumärket. 
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14. Med följande påstående ville vi undersöka om personalen anser sig ta ansvar för att 

genomföra övriga uppgifter utöver dess egna om det är nödvändigt.   

 

 

 

Resultatet från fråga 14 gav ett medelvärde på 4,4 och hade inga svar på instämmer inte alls 

eller instämmer inte. 56% angav instämmer helt och 33% angav svarsalternativet instämmer 

delvis.  

 

 

15. Påståendet utformades i syfte att få en förståelse om NK personalen anser det vara viktigt 

att alla NK medarbetare arbetar mot samma varumärkes mål, det vill säga NK varumärket.  

 

 

 

Resultatet på fråga 15 gav ett medel på 4,6, vilket var ett klart övervägande instämmande svar. 

63% angav instämmer helt medan 34% angav instämmer delvis.  

  

  

Följande diagram presenterar resultatet från de tre frågor med öppna svarsalternativ. Till en 

början ville vi veta vad NK personalen tycker att NK varumärket står för. Vi gav inga ledord 
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eller uppmaningar efter hur de skulle svara vilket gav en blandning av enstaka ord och 

meningar. Totalt fick vi 151 svar som vi delade upp i den mån som var möjlig efter hur de 

liknade varandra. Exempelvis tolkade vi orden ”Lyx”, ”Lyxigt” och ”lyxigare känsla” som 

enhetligt.  

 

 

Resultatet visar att de mest återkommande svaren var ”Kvalitet” (18%), ”Lyx” (16%) och 

”Suverän service/service i världsklass” (15%).  

 

"Jag tycker att varumärket NK står för service av högsta klass och produkter av högsta 

kvalité" 

 

Resterande svar gav en stor spridning på flera olika förklaringar för vad NK varumärket står 

för. Vidare ges ingen vidare tolkning av orden.  

 

"Klass, mode och design. Det är väldigt exklusivt" 

 

 

Vi ville även ge respondenterna en möjlighet att berätta hur de får kunskap och förståelse 

rörande NK varumärken och valde att ge ett öppet svarsalternativ där de fick svara hur lite eller 

hur mycket de ville. Det gjorde att svaren blev en blandning av enstaka ord och långa meningar. 

Totalt gav fann vi 108 olika svar då vi separerade respektive beskrivande ord. Vi klustrade efter 
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det ihop ord som innehöll liknande svar och som vi uppfattar beskriver samma ändamål. 

Exempelvis ”infoblad”, ”nyhetsblad” och ”blanketter” till ett svar. De sammanställda resultaten 

redovisas nedan.  

 

 

 

Resultatet gav mängder med svarsalternativ vilket tyder på att respondenterna får kunskap och 

förståelse kring NK varumärket genom flera kanaler. Ett tydligt återkommande svar var att den 

huvudsakliga kunskapen och förståelsen kring NK varumärket ges genom utbildningar från NK 

skolan som stod för 44% av svaren.  

 

"Får kunskap och utbildning via NK skolan, informationen sprids också ganska snabbt i 

själva varuhuset via kommunikation" 

 

Följande respondent gav den mest detaljrika beskrivningen av NK skolan;  

 

”Främst genom NK skolan, som är en återkommande utbildning där vi i små grupper går 

igenom allt från NKs historia, får konkreta tips hur vi kan bete oss i serviceinteraktioner med 

kunder, men även hur vi i personalen ska arbeta tillsammans. Det är en relativt ny utbildning 

som jag uppfattar fungerar väldigt effektivt.” 

 

Ett flertal respondenter angav att de får information genom ”Portalen/intranätet” (13%) men 

även andra informationskanaler som ”fredagsmöten, informationsmöten och möten” (10%).  
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"På utbildningar inom varuhuset som berör alla. Främst en som heter "Service i världsklass" 

och är en del utbildningar via NK portalen som är obligatoriska om man vill ta del av ex. 

vissa förmåner som personalrabatt" 

 

Gällande kommunikation med andra angav 6 att de får kunskap från ”löpande kommunikation 

med kollegor”, 2 av ”respektive chef/ledningen” samt 2 genom ”kommunikation i varuhuset”. 

2 angav att i ”personalutrymmen” bidrar till ökad kunskap och förståelse för NK varumärket.  

 

Av extern kommunikation som ”reklam och tidningar” men även ”nätet” ansåg totalt 7 av 

personalen vara en källa för inhämtning av kunskap.  

 

Slutligen nämndes personliga egenskaper och engagemang som ”att vara nyfiken”, ”hålla mig 

uppdaterad” samt ”erfarenhet” som viktiga variabler i att få kunskap. Totala värdet var 6%.  

 

 

För att få en förståelse om det är något de saknar i kommunikationen av varumärket utformade 

vi frågan med ett öppet svarsalternativ med samma tanke och sammanställningsmetod som 

beskrivits ovan. 41 respondenter svarade inte på frågan och resterande gav 68 olika svar.  

Sammanställningen av svaren syns nedan.  
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Vi fick totalt 41 tomma svar vilket vi väljer att tolka som ett nej på frågan, det vill säga att de 

inte saknar något.  

"Nej, förstår väldigt tydligt vad de vill få ut" 

 

"Ingenting som jag kan komma på bara sådär, vilket pekar mot att jag nog har en bra 

helhetsbild av varumärket" 

 

De som NK personalen saknade och som skulle underlätta deras förståelse var framförallt 

punkter rörande kommunikation och chefer. Kommunikationen angavs vara bristfällig i den 

mån att de önskar ”bättre kommunikation” och även mer frekvent i form av ”mer 

kommunikation”. Informationen upplevs av vissa som ”sen information”. Kommunikationen 

kommer delvis från cheferna om nämnts tidigare och personalen önskar ett ”större engagemang 

från cheferna” för att få bättre förståelse, men även mer ”tillmötesgående chefer”. Nedan följer 

utdrag från tre respondenters svar;  

 

"Kommunikation från NK till medarbetarna (genom butiks chef) behöver förbättras.. Känns 

som medarbetarna (iaf där jag jobbar) fick infon ganska för sent" 

 

"Mer inspiration och att som anställd kunna komma med tips och idéer." 

 

"Att cheferna skulle vara mer engagerade i att arbeta för varumärket" 

 

4.2 E-post intervju 
 

Intervjun (se bilaga 2) skickades på e-post till Karolina Solberg den 6 maj kl. 12.51 och vi fick 

tillbaka svaren den 14 maj kl. 11.46. Solberg angav via e-post att på grund av tidsbrist och för 

många öppna frågor som skulle kräva alltför långa svar att hon inte hade möjlighet att svara på 

alla. I följande del presenteras endast frågorna som besvarats samt en förklaring till val av 

frågan. 

 

En grundläggande del i arbetet med intern varumärkesuppbyggnad är att alla involverade har 

en enhetlig uppfattning om vad varumärkets värderingar är. För att få en vetskap över hur NK 

beskriver varumärket ställdes frågan; 

Vi: “Vad står NK varumärket för?” 
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Solberg: “NK står för stilfull, inspirerande och trendledande varuhusshopping i världsklass” 

 

Vi behövde även veta vad deras vision och mål var för att få en klarbild om vad verksamheten 

strävar efter att vara och ställde därför frågan, 

Vi: “Vad är NK varumärkets mål och vision?” 

Solberg: “Ett varuhus i världsklass” 

 

Vi valde att fråga om NK varuhusets företagskultur eftersom det är en del av teorin för att kunna 

besvara på syftet och ställde frågan; 

Vi: “Hur skulle du beskriva NK varuhusets företagskultur?” 

Solberg: “Varuhuset NK präglas av en hög servicegrad och avdelningarna besitter stor 

kunskap om sina produkter och varumärken. På NK ska kunden få bästa service och 

bemötande”. 

 

För att veta vad som utmärker NK varumärket i jämfört med andra ställdes frågan; 

Vi: “På vilket sätt särskiljer sig NK varumärket från sina konkurrenter?” 

Solberg: “NK jämför sig med motsvarande internationella varuhus. NK har en lång historia 

och är utöver ett varuhus en destination i Stockholm”. 

 

För att förstå varför olika aktörer/företag väljer att verka på NK varuhuset och således gå under 

den gemensamma NK kommunikationen ville vi veta vad för nytta dessa aktörer/företag får av 

att befinna sig på NK varuhuset. 

Vi: “Vilken nytta får enskilda företag ut av att ha sin verksamhet på NK varuhuset?” 

Solberg: “NK erbjuder företagarna bästa butikslägen och en trogen kundkrets. Att finnas som 

avdelning eller varumärke på NK innebär att vara del i ett noga utvalt sortiment” 

 

Information om hur NK samordnar den gemensamma interna och externa kommunikationen i 

och av NK varuhuset är viktiga för oss för att få en förståelse för vem som beslutar. 

Vi: “Har respektive avdelning/företagare en inblandning i hur den interna och externa NK 

kommunikationen ser ut? Om ja, hur? Om nej, varför?” 

Solberg: “NKs marknadsavdelning ansvarar för all kommunikation men fattar vissa beslut i 

samråd med företagarföreningen” 
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Personal verksamma inom service har enligt teorin en betydande roll för varumärkets framgång 

vilket motiverar anledningen till att vi ställde följande fråga om hur de betraktar personalens 

påverkan på varumärket. 

Vi: “Hur skulle du beskriva personalens påverkan på NK varumärket” 

Solberg: “Personalen på NK är viktiga ambassadörer och som med sin kunskap och service är 

bärare av varumärket” 

 

Som fortsättning på personalens påverkan ville vi veta hur NK skapar ett varumärkesbeteende 

hos anställda och ställde därför frågan; 

Vi: “Hur arbetar NK varuhuset med att skapa ett NK varumärkesbeteende hos anställda?” 

Solberg: “Alla anställda genomgår utbildningar om varumärket NK och service” 

 

För att veta hur kommunikationen sker till personalen när det sker förändringar i varuhuset 

ställde vi frågan; 

Vi: “Kommunicerar NK varuhuset med personalen när det sker någon förändring i 

arbetsplatsen? Hur?” 

Solberg: “Genom flertalet olika återkommande forum, bland annat genom Varuhusdialog och 

kick-off inför varje kampanjstart. Alla som jobbar i huset ska känna sig delaktiga och 

informerade om vad som händer i huset.” 

 

4.3 Observation NK varuhuset 
 

Observationen genomfördes som nämnts tidigare den 7 Maj kl. 10.15-11.45. Nedan redovisas 

den empiri baserad på den uppfattning vi fick från NK varuhuset i Stockholm för att undersöka 

hur ett företag med olika aktörer/företag upplev som enhetligt.  

Observationsscheman finns som bilaga 3. 

 

Det första intrycket som ges är utanför NK varuhuset på Hamngatan 18-20 genom den stora 

byggnaden och NK skylten som är utmärkande.  För att komma till huvudingången går man 

förbi stora skyltfönster där vi uppmärksammade att respektive skyltfönster visade upp kläder, 

möbler, smycken eller smink med en uppseendeväckande skyltning. Det stod i flera fall mindre 

texter där det beskrev “Välkommen till NK manlig depå på Gatuplan” eller endast “NK 

Details” vilket enligt oss upplevdes som välkomnande att gå in i varuhuset. 
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Gemenskapen och allt som uppfattades som enhetligt gick att uppleva på flera sätt. Ett av dem 

var att hela NK varuhuset hade samma öppettider som kommunicerades via varuhusets alla 5 

ingångar, “guidepelare” i varuhuset, vid informationsdisken och i tidningarna NK stil och NK 

stil skönhet (se bilaga 5, 6 och 7). Vid ingången kommer besökaren in i något som kallas 

Ljusgården, som är en öppen plats där man får en översikt över alla våningsplan och god insyn 

i respektive butik i närheten (se bilaga 8). Ljusgården gav ett intryck av att allt hörde ihop, det 

vill säga alla avdelningar, men även inredningen. Dels på grund av väldigt öppna plan ytor, 

men även den överhängande kommunikationen som kretsade kring NK varumärket. Största 

delen av butikerna i ljusgården hade namn som NK Kosmetik, NK Blommor och NK 

Juvelsalong vilket kommunicerades med ett enhetligt typsnitt i texten och diverse 

affischer/planscher. Mitt i ljusgården fanns under tiden en station där personalen sminkade 

kunder och storbildsskärmar visades i bakgrunden på uppseendeväckande sminkningar som 

kallades “Haute Kosmetik” vilket för oss var en upplevelse.    

 

Vidare observerades att vid försäljning, oavsett vilken avdelning kunderna handlade ifrån fanns 

ett enhetligt NK emballage i form av vita påsar i papper och plast med det svarta NK märket 

på. Trots att vi inte handlade något var det tydligt att kunder inne i varuhuset bar på likadana 

påsar. Det fanns även en display på bottenvåningen där flera paket var inslagna i ett NK papper 

(se bilaga 9). Det gemensamma emballaget uppmärksammade oss att se över i vilken 

utsträckning prismärkningen på kläder och varor redovisas. Vi la märke till att kläder på plan 1 

(damavdelningen) hade olika utformningar på prismärkningen efter vilket märke det tillhörde, 

vilket gör att den aspekten inte upplevdes som enhetligt. Däremot hade en stor del av de 

avdelningar vi gick igenom ett gemensamt märke för plombering av varan väl synlig (se bilaga 

10) 

 

Vi kunde inte ta reda på vilket kassasystem respektive avdelning använde sig utan fokuserade 

på det utseendemässiga.  Det uppmärksammades inget runt kassorna som var utmärkande i den 

mån att vissa avdelningar hade ett avvikande utseende. Många avdelningar hade en 

återkommande svart “kassa” skylt ovanför kassan med vit text, vilket var vanligare i de större 

butikerna, som till exempel mataffären. Vid i stort sett varenda kassa fanns det information om 

“NK-nyckeln”, som är NK varuhusets kund/lojalitetsklubb. Det var ofta ett ställ med olika 

“broschyrer” där det stod “Lås upp en större upplevelse- Ansök om NK Nyckeln och tjäna poäng 

direkt.” (se bilaga 11) etc. Det är tydligt att NK varuhusets samtliga aktörer arbetade 

tillsammans för att skapa en lojalitet mellan kunderna och NK. Vi letade även efter ställen där 
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vi kunde finna gemensamma “NK presentkort” som var en av punkterna i observation schemat 

från NK (2014). Vi fick leta under lång tid men fann tillslut vid informationen på 

bottenvåningen där det stod “Här kan du köpa NK presentkort”.  Informationsdisken 

kommunicerade endast NK varumärket och all information rörande NK varuhuset i form av 

“Tax-free”, “NK-nyckeln”, “presentkort” men även gemensamma kataloger som NK stil och 

NK skönhet där det lyftes fram produkter från diverse avdelningar i varuhuset, och finns 

återkommande i varuhuset (se bilaga 7). 

 

I observationsschemat hade vi en punkt som var “gemensam kundtjänst” utifrån beskrivning på 

NKs hemsida (2014). Vi upplevde det svårt att iaktta en kundtjänst då det är ett telefonnummer 

som kunder kan ringa till vid frågor. Då vi hade en icke deltagande observation kunde vi inte 

fråga om numret och hittade det inte heller i varuhuset. 

 

NK var tydliga på att marknadsföra varumärket NK och aktörerna i varuhuset, då NK 

varumärkets syntes tydligt och återkommande i hela byggnaden. NK varuhuset marknadsförde 

de olika aktörerna genom varuhusets skyltfönster, kund kors (gå vägar i varuhuset som korsar, 

där kunder passerar och har kommunikation till kunder på platsen) och gångar (se bilaga 12) 

med hänvisningar till respektive butik/avdelning. Vi upplevde däremot inte att det var som en 

“lockelse” till respektive butik, utan snarare som en del av inredningen. NK varuhuset visade 

även gemenskapen mellan aktörerna genom att ha likadana köpevillkor oavsett hos vilken aktör 

kunderna handlar hos (se bilaga 13).   

 

Vi studerade och fick en helhetsuppfattning om hur enhetlig utformningen av avdelningarna 

var i form av miljö och inredning, men även kommunikationen. Helhetsintrycket var att NK 

varuhuset gav en lyxig och exklusiv upplevelse och vi fick hela tiden känslan att vi var på NK 

och inte i respektive avdelning. I varje gemensamt utrymme som hissar, rulltrappor och 

korridorer fanns det skyltar som uppmärksammade “NK nyckelerbjudande” och nya varor i 

varuhuset, samt hänvisningar för att visa vägen. Många av avdelningarna var öppna då det 

knappt fanns väggar mellan avdelningarna och gav en känsla av öppen kommunikation och 

enhetlighet. Inredningen på varje avdelning och våningsplan var sammanhängande och även 

typsnitten och utformningen på skyltar och färger på butiksskyltning uppfattades som enhetligt. 

Däremot ansåg vi att inredningen skilde sig våningsplanen emellan i form av mindre öppna ytor 

med tydliga avskärmningar mellan butikerna, framförallt på bottenplan och våning 4. 
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Vidare studerades om något enhetligt uppmärksammades hos personalen på NK. Då vi hade en 

icke-deltagande observation tog vi inte hänsyn till hur beteendet hos personalen var utan det 

som verkade enhetligt. All personal som vi la märke till hade en ovalformad bricka i 

guld/mässing (som även var en återkommande detalj på inredningen i varuhuset) placerat vid 

bröstet där det med svart text stod vilken avdelning de tillhörde samt i många fall deras namn. 

Det var sådana små detaljer som gav oss en stark känsla av att alla arbetade 

tillsammans.  Beroende på vilken avdelning man befann sig var klädesplaggen hos personalen 

olika efter vart de arbetade. Exempelvis hade personalen i kosmetik avdelningen stor 

utsträckning svarta kläder oavsett hos vilken aktör personalen jobbade hos, medan i 

sportavdelningen var personalen klädd i mer vardagliga/sportiga kläder. Vi uppfattade därmed 

inte att det existerade en gemensam klädkod för hela varuhusets personal. Något som var 

anmärkningsvärt var att det nästan alltid fanns personal tillgänglig som kommunicerade genom 

att hälsa och fråga om vi behövde hjälp. 

 

 

4.4 Observation NK hemsida 

 
Observationen gjordes på NKs gemensamma hemsida för både Stockholm och Göteborg 

varuhusen (www.NK.se), där vi använde oss av observationsscheman (se bilaga 4) som 

utformades för NK hemsidan i syfte att komplettera datainsamlingen. Färgerna på hemsidan är 

i grunden svart och vit, i varumärkets färger och med NK varumärket tydligt synlig vid 

startsidan (se bilaga 14).  Den är uppdelad utefter avdelningar på NK som “Barn”, “Blommor”, 

“Herr” och “Skönhet och kosmetik”. Inom Herrfliken visas sedan respektive butik på den 

avdelningen där det är en blandning av “NK namn” och kända varumärkesnamn. Däremot på 

“Skönhet och kosmetik” är det endast “NK namn” som exempelvis, NK Frisör, NK Hälsa och 

NK Apoteket, det vill säga inte efter varumärken.  Öppettider och telefonnummer till 

servicecenter och växel var väl synliga både i överkant och nedkant på varje sida och även mer 

detaljerat under fliken “Kontakt”.  

På förstasidan visas flikar som "Kalendarium" som beskriver vad som händer på NK där det 

visas händelser och upplevelser i varuhuset. Exempelvis firar glassmärket Magnum 25 år och 

har ett event i ljusgården där kunder kan tillverka sin egen magnumglass (se bilaga 15). 

Magnum är vad vi uppmärksammat inte en av NK-företagarna med sin verksamhet där (förutom 

att glassen säljs i mataffären) men använder NK och ljusgården för att synliggöra sin kampanj. 

Vidare finns andra huvudfliken som heter "Nyheter" där "Senaste trenderna och exklusiva 

http://www.nk.se/
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nyheter från NK" visas. Där visas mängder med olika varumärken men det upplevs som NKs 

produkter. Stora delar av hemsidan består utav återkommande kommunikation angående NK-

nyckeln och alla erbjudande inom den. Som helhet fann vi att hemsidan gav ett enhetligt intryck 

där alla avdelningar och butiker framhävdes. 

Vi ville veta vad NK har uttalat om sig själv på hemsidan. Vi fann under fliken “OM NK” och 

vidare dess “filosofi” deras beskrivning. De beskriver deras gemensamma mål som ska 

genomsyra varumärket och upplevelsen i varuhuset med tre ord; Trendledande, Inspirerande 

och Stilfullt. De beskriver hur alla som besöker varuhuset ska uppleva dessa tre ord i deras 

miljö, sortiment, service och kommunikation.  Vidare beskriver NK att “Varuhuset är vår scen 

och i rampljuset står våra produkter”, där det hela tiden ska ske upplevelser och att varuhuset 

ska byta skepnad. NK lovar att alltid svara upp till konsumentens krav och förväntningar genom 

att ständigt utveckla sitt sortiment, service, kommunikation och miljö. NK beskriver sig själv 

som "en visionär" där varuhuset sedan 1915 erbjudit senaste modet och exklusiva varor, 

samtidigt som dess personal hjälpt dåtidens kunder i vett och etikett. Även beskrivningen "en 

pionjär" finns med där NK beskriver sig själv som "att alltid ligga steget före", då de varit först 

i Sverige med diverse ny lanseringar, exempelvis nylonstrumpan och barbiedockan.  

Samstämmigt betonas som ett viktigt ledord på hemsidan och där de beskriver att all 

kommunikationen i varuhuset ska vara enhetligt utformat. De skriver att det är viktigt med 

samverkan mellan avdelningarna för att skapa en gemensam och behaglig miljö. Det ges enligt 

NK stora möjligheter till “originalitet” för respektive NK företagare, vilket vi tolkar som att det 

finns en respekt för respektive varumärkes identitet men att det ska ske inom NKs ramar. Om 

affärsmöjligheter, som vi tolkar för de företagare som verkar på NK beskriver de som “Att 

tillsammans skapa ett konkurrenskraftigt varuhus med samarbete aktörerna emellan för att 

arbeta mot att alltid uppfattas som ett varuhus.”  De beskriver även att alla NK-företagare ska 

hänvisa till lämplig NK-företagare om de inte kan erbjuda det kunden söker. 
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5. Analys 
 

I följande kapitel redogörs analysen av den empiri som presenterats i föregående kapitel med 

återkoppling till den teoretiska referensramen. Analysen presenteras under studiens tre 

frågeställningar. 

 

5.1 Hur uppfattas flera konkurrerande företag med ett gemensamt varumärke 
som enhetligt? 

 
Vi har uppmärksammat att flera liknelser med destinationsmarknadsföring kan göras (Grängsjö 

2003, Wang Y. & Pizam 2011). NK varuhuset marknadsför sig och kommunicerar i alla 

observerade kanaler som ett enhetligt varuhus, och NK-företagarna samarbetar tillsammans 

med NK för att marknadsföra destinationen NK. Vilket bekräftas av Solberg, som säger att NK 

betraktar sig som en destination i Stockholm. De har således ett gemensamt varumärke, med 

mål och värderingar som ska genomsyra hela varuhuset för att kunden ska komma till ett 

“varuhus i världsklass”. Problematiken beskrivs just i hur aktörerna (som på NK är NK-

företagare) samarbetar då de egentligen är konkurrerande varumärken med egna vinstintressen 

och arbetsprocesser och vad som gör att de vill underordna sig NK varumärket. Solberg menar 

att NK-företagarna får det bästa butiksläget och en trogen kundkrets, samtidigt som de “är en 

del i ett noga utvalt sortiment”. Den trogna kundkretsen är troligtvis medlemmarna i form av 

“NK-nyckelmedlemmar” och som alla NK företagare får ta del av. NK marknadsavdelning 

sköter all kommunikation för varuhuset och i vissa beslut sker det i samråd med NK-

företagarförening. Det tyder på att aktörerna endast till viss del är inblandade i 

kommunikationen och det tolkar vi som ett tydligt tecken på att NK varumärket är något man 

som företag vill kopplas till. Som redogjorts i observationen av NKs hemsida markerade NK 

att varuhuset respekterar respektive varumärkes originalitet, vilket beskrivs som det som ger 

liv till varuhuset, så länge det sker inom NKs uppsatta ramar.  Vi har genom alla undersökningar 

uppfattat NK som en enhetlig aktör med rådande samstämmighet mellan aktörerna i varuhuset. 

Vi tolkar det som, i likhet med destinationsmarknadsföring, att NK-företagarna drar nytta av 

varandras egenskaper/kompetenser för att, utöver att nå egna vinstintressen, arbeta för NK 

varuhusets gemensamma mål och få kunder till en och samma destination, NK varuhuset 

(Grängsjö 2003; Wang Y. & Pizam 2011). 

 

I linje med vad som beskrivs som karaktäristiker för ett företagsvarumärke kan slutsatsen dras 

att NK är ett sådant. Varumärket har en vad vi anser unik sammansättning som involverar hela 
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organisationen i allt från arbetet med personalen, utformningen av avdelningar och 

kommunikationen (Aaker 2004; Hatch & Schultz 2003). Viljan från NK att uppfattas som en 

enhet med ett varumärke som kopplar dem tillsammans bekräftas från observationerna att det 

är fungerande.  I varuhuset och på NKs hemsida fanns en samstämmighet då det var en tydlig 

utformning av typsnitt och färg som hela tiden gav associationer till NK varumärket. Det var 

även återkommande i NK stil, informationsblad, skyltar och hänvisningar som fanns i hela NK 

varuhuset och visar ett genomgående tänk att NK ska uppfattas som enhetligt. Övriga delar som 

enligt oss gjorde att NK upplevs som enhetligt är alla gemensamma knytpunkter som man som 

besökare i varuhuset möter. Det är en informationsdisk, en kundklubb, en enhetlig utformning 

av personalens namnbrickor samt en sammanhängande inredning, som alla symboliserar och 

ger associationer till NK varumärket. 

 

Personalen på NK anser att det är viktigt att alla NK-medarbetare arbetar mot samma 

varumärkes mål och att de är uppdaterade och har kunskap om varumärket (se bilaga 1, fråga 

15 & 3). NK och likaså personalen anser även att personalen representerar NK varumärket utåt, 

vilket är en grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt företagsvarumärke (Aaker 2004, 

6-18). NK är ett företagsvarumärke som är verksam inom detaljhandelsbranschen där 

personalens handlingar i serviceinteraktionen har en stor påverkan på kunders 

helhetsuppfattning (Baumgarth & Schmidt 2010; Chernatony et. al 2006), och det är därmed 

viktigt att hela personalstyrkan har en enad förståelse och är informerade om varumärket och 

vad som händer i varuhuset. Enligt Solberg sker kommunikation ut till alla anställda i varuhuset 

genom flera återkommande forum som “Varuhusdialog” och “Kick-off” inför varje 

kampanjstart och förändringar som sker, och säger att det således är viktigt att alla känner sig 

delaktiga och informerade över vad som händer i varuhuset.  Personalen uppger till stor del att 

de inte har något att klaga på angående kommunikationen, men att vissa upplever att 

kommunikationen från NK kan vara bristfällig att den kan komma för sent, eller inte alls. Vidare 

kan det upplevas som bristfälligt att 44% av personalen inte vet hur eller inte känner att de kan 

framföra feedback angående NK varumärket, vars feedback borde vara betydelsefullt för NK 

för att utvecklas och bli bättre på att uppfattas som enhetligt. 

 

De områden som studien berört (genom observationerna, e-postintervjun och 

enkätundersökningen) visar att alla delar i viss mån är inblandade att bygga det enhetliga 

varumärket. Resultatet har i övrigt inte visat på stora luckor i den mån hur NK uppfattar sig 

själva och hur det visar sig i varuhuset, på hemsidan och bland personalen. De har genom alla 
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delar lyckats, enligt oss bygga ett enhetligt varumärke som representerar hela varuhuset och 

alla inblandade. 

 

5.2 Hur används intern varumärkesuppbyggnad i ett företag? 

 
Som nämnts i teorin och som har bekräftats av empirin involverar arbetet med intern 

varumärkesuppbyggnad flera delar av företaget. Först bör värderingarna, kulturen och 

identiteten vara sammanhängande och således överensstämmande. Ett varumärkes värderingar 

beskrivs som viktigt och dess kärnvärden ska styra hela företagets handlingar och således stödja 

företagskulturen, men även vara en del av identiteten om vem man är och vill vara.  Vi har 

identifierat NKs kärnvärden från e-post intervjun och observationen på NKs hemsida som deras 

tre ledord ”stilfull, inspirerande och trendledande”. Vidare framkom det att varuhuset 

karaktäriseras utav “hög servicegrad där kunderna ska få bästa service och bemötande”. 

Visionen beskrivs som ett ”Varuhus i världsklass” och knyts till aspirationsvärdet (Lencioni 

2002, 113) och således NKs uppsatta mål.  För att varumärkets värden ska skapa en 

konkurrensfördel krävs det enligt Hatch & Schultz (2003, 1041-1064) att den strategiska 

visionen (företagets värderingar) ska överensstämma med den rådande företagskulturen bland 

anställda och att uppfattningen där emellan ska vara enhetlig.  Uppfattningen hos personalen 

om vad NK varumärket står för visade ett något spritt resultat. Som redovisats i empirin står 

NK varumärket enligt personalen framförallt för ”Kvalitet, lyx och service i världsklass” vilket 

inte är ett helt överensstämmande resultat med de uttalade värderingarna. Endast 13 av 151 svar 

bestod av ”stilfullt” samtidigt och 4 respektive 2 angav “trendledande” och “inspirerande”. 

Det visar på att NK personalen inte har full kunskap på vad NKs grundvärderingar står för 

vilket vi identifierar som bristfälligt. Däremot är uppfattningen att NK står för (och således är 

dess företagskultur) “service”/”service i världsklass” enhetligt och en genomgående 

uppfattning från personalen och NK. Det visar att NKs värderingar till viss mån 

överensstämmer med den rådande företagskulturen. 

 

I linje med teorin betraktar NK sin personal som viktiga ambassadörer och bärare av NK 

varumärket. Matanda och Ndubisi (2013, 1030-1055) beskriver att personal inom 

servicemiljöer har en viktig roll i att leverera varumärkets värderingar till kunderna. För att 

sprida förståelse om varumärket, säger NK att de anställda får genomgå utbildningar om 

varumärket och service.  Personalen uppger att framförallt skapar sig kunskap och förståelse 
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genom “utbildningar från NK skolan och interna utbildningar” vilket överensstämmer med 

NKs uppfattning. 

 

Arbetet med intern varumärkesuppbyggnad på Nordiska Kompaniet förstås delvis genom att 

analysera redovisad empiri utifrån Chernatonys teori om hur personal inom servicemiljöer på 

bästa sätt får kunskap om servicevarumärkets värden (Chernatony et al. 2006, 819-836). 

Solberg och enkätundersökningen gav oss resultat som indikerar om att det existerar 

öppen/uppenbar kommunikation samt HRs involvering i utbildningsprocessen för att sprida 

kunskap om varumärket internt. Det är i likhet med Chernatonys teori, där dessa hjälpmedel 

används för att förmedla kunskap om varumärket (Chernatony et al. 2006, 819-836).   NK 

personalen uppger att återkommande utbildningar fås genom “NK skolan” men även 

obligatoriska utbildningar så kallad “service i världsklass” genom NKs intranät “portalen” 

som deras största kunskapskälla rörande om NK varumärket. I den mån att utbildningarna 

innehåller ett interaktivt tillvägagångssätt har inte framgått mer än att NK skolan hålls i mindre 

grupper där de får diverse kunskap om NK varumärket och service. Det har däremot benämnts 

och resultatet visar att det är framgångsrikt och effektivt tillvägagångssätt.  Att ingen av 

personalen hade en icke-instämmande uppfattning gällande om de förstår vad de behöver göra 

i arbetet för att stödja NK varumärkets värderingar tolkas som att det finns en rådande uppenbar 

och tydlig kommunikation i varuhuset. Däremot var det 10% som hade en icke-instämmande 

åsikt rörande fråga 6 (se bilaga 1) om utbildningen är tillräcklig vilket vi belyser en brist i att 

alla inte får tillräcklig utbildning.  Utöver nämnda metoder tolkar vi att kommunikationen till 

personal sker genom återkommande möten, i personalutrymmen och infoblad som relevanta 

och fungera metoder för att förmedla kunskap.   

 

Den externa kommunikation som i huvudsak ska nå konsumenterna har i likhet med 

Chernatonys teori genom att den påverkar NK personalens uppfattning och kunskap om 

varumärket (Chernatony et al. 2006, 819-836). Personalen uppgav i huvudsak reklam i 

allmänhet som i tidningar och nätet som värdefull informationsinhämtning och tolkas som ett 

framgångsrikt indirekt verktyg för att skapa en enhetlig uppfattning av varumärket av personal. 

 

Möjligheten för personalen att använda hjälpmedel för att förmedla feedback rörande NK 

varumärket vad tudelad. Det finns enligt 33% av personalstyrkan någon typ av hjälpmedel som 

de kan använda sig av, samtidigt som 44% har en icke instämmande åsikt på frågan. Enligt 

Solberg är NK måna om att alla ska känna sig delaktiga och involverade i frågor rörande NK 
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varuhuset men enligt vår tolkning har de icke instämmande respondenterna inte nåtts av 

informationen eller att de inte känner sig tillräckligt delaktiga och involverade. Uppfattningen 

är att det till stor del sker en envägskommunikation där de anställda får mycket information och 

kunskap men inte känner att de kan föra feedback vidare. 

 

Vidare upptäcktes att “ripple effect” och “företagsledningens involvering” hade avsaknad av 

eller brister i kommunikationen. Enligt Chernatony et al. (2006, 819-836) är det värdefullt att 

kommunicera varumärkets värden till så kallade “nyckelgrupper” (anställda/chefer) som 

förmedlar kunskapen vidare. Personalen angav att de i viss mån får kunskap om NK varumärket 

av kollegor och chefer/ledning. Stor del av kommunikationen och informationen som tolkas 

utifrån empirin går via cheferna på respektive avdelning vidare till personalen. Resultatet tyder 

dock på att kommunikationen och engagemanget från cheferna är bristfälligt och då delar av 

personalstyrkan upplever att förståelsen för NK varumärket skulle vara bättre om cheferna 

visade ett större engagemang och var mer tillmötesgående.  Vissa angav att kommunikationen 

kom till personalen för sent och belyste att kommunikationen från NK till medarbetarna genom 

cheferna “måste förbättras”.    

 

Avslutningsvis kan resultatet tolkas som att det sker ett omfattande arbete med att nå ut till 

personalen i varuhuset och är till viss del framgångsrik. Personalen har däremot inte ett direkt 

överensstämmande resultat gällande vad NK varumärket faktiskt står för, dess kärnvärderingar. 

Vidare belyses behovet av bristfällig och inte tillräcklig utbildning, mer/bättre kommunikation, 

mer engagemang från chefer samt bättre möjlighet att påverka för att alla ska ha en enhetlig 

förståelse för varumärket.   

 

5.3 Hur uppfattar och identifierar sig personalen med det gemensamma 
varumärkets värden? 
 

NK personalen uppfattas i enlighet med teorin av NK som viktiga ambassadörer, som med sin 

kunskap och service är bärare av varumärket. Det tolkas således som värdefullt för NK att 

eftersträva att uppnå ett varumärkesorienterande beteende bland personalen för att de ska ha ett 

beteende som stödjer varumärkets värderingar och identiteten (Baumgarth & Schmidt 2010; 

Burman & Zeplin 2005; Chernatony et al. 2006). 

 

För att det ska möjliggöras måste personalen enligt Burman och Zeplin (2005, 279) först känna 

ett varumärkesengagemang för varumärket genom efterlevnad, identifikation eller 
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internalisering av varumärkets värden (NK varumärkets kärnvärden och aspirationsvärden är 

de som presenterades i föregående del). Resultatet visar utifrån teorin att personalen är 

medveten om att det finns uppsatta och tydliga regler för accepterat beteende, vilket är i likhet 

med “tillstånd att spela värden” (Lencioni 2002, 113) är viktiga för ett företags personal inte 

ska symbolisera värden som inte är kopplade med varumärket, och således ger en felaktig bild. 

Det syns att det finns ett uppskattat beteende på varuhuset som är förenliga med 

företagsidentiteten, som är “Hög service” vilket personalen och Solberg entydigt uttalar och 

kan knytas till efterlevnad. Det har däremot inte framgått om det existerar något 

belöningssystem eller liknande av svaren som kan tyda på ytligare efterlevnad.  Vidare visar 

enkäten att personalen gav ett genomsnitt på 3,4 av 5 (se bilaga 1, fråga 13) i vilken mån de 

identifierar sig med varumärket, vilket vi tolkar som övervägande positivt för identifikationen 

och internaliseringen med och av NK varumärket. Det visar däremot att personalen varken eller 

tar det personligt om någon pratar illa om NK varumärket som visar på en mindre grad av 

identifikation. Att 71% av personalen var instämmande och 11% hade en icke instämmande 

attityd i påståendet om de tycker att NK varumärkets värderingar överensstämmer med egna 

värderingar tolkar vi som ett bra resultat, då det krävs för att internalisering av varumärket ens 

ska vara möjlig.  

 

Totalt visar undersökningen att personalen på NK har den högsta graden av internalisering i 

sitt varumärkesengagemang och en något mindre grad av identifikation och efterlevnad. Enligt 

Burmann och Zeplin (2005, 279-300 ) krävs det att någon av varumärkesengagemang delar ska 

vara uppfyllda för att utveckla ett varumärkesorienterande beteende. Genom NK personalens 

svar i enkätundersökningen kommer följande del redovisa i vilken mån de tolkas ha ett 

varumärkesorienterande beteende (i likhet med teorin av Burmann & Zeplin 2005, 279-300). 

 

Personalen på de olika avdelningarna ska enligt NK samarbeta och alltid hänvisa till lämplig 

NK-företagare om de inte kan erbjuda det kunden söker vilket typer på en uppmuntran till ett 

stödjande/hjälpande beteende i linje med teorin av Burmann och Zeplin (2005, 279-300). NK 

personalen uppgav att de i hög grad, med en instämmande åsikt på 89%, ansvarar för övriga 

uppgifter utöver arbetsuppgifter om det är nödvändigt, vilket är instämmande på NKs vilja.  

 

Hela 93% av NK personalen anser att deras roll och serviceprestation är viktigt för varumärkets 

framgång samt 88% har en förståelse över vad de behöver göra i sitt arbete för att stödja NK 

varumärkets värderingar. Det tolkar vi som att personalen är medvetna om att ta hänsyn till 
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varumärkets riktlinjer i beteenden som symboliserar varumärket. Hur de gör det har däremot 

inte framgått. Resultatet kan även kopplas till varumärkesentusiasm i den mån att de uppfattar 

sig själva som extra handlingskraftiga men även att endast 7% av personalen uppgav att de inte 

var stolta över att arbeta för NK (Burmann & Zeplin 2005, 279-300).   

 

Om ett företags personal har ett varumärkesorienterande beteende visar det sig även i att 

personalen talar gott om och rekommenderar varumärket till andra, i bland annat icke-

arbetsrelaterade situationer. 79% angav att de gör det samtidigt som 14% inte gör det. 

Anledningen till varför har inte framgått men kan tyda på ett mindre grad av 

varumärkesorienterande beteende (Burmann & Zeplin 2005, 279-300).  

 

Viljan att vara uppdaterad visar enligt resultatet att 74% tycker det är viktigt men som tidigare 

nämnts är frågan om möjligheten till att förmedla feedback och utveckla varumärket 

bristfällig.  Det visar i enlighet med teorin att det finns tecken på självutveckling av 

varumärkesrelaterade färdigheter hos personalen men att möjligheten till att utveckla 

varumärket är sämre (Burmann & Zeplin 2005, 279-300).   

 

Avslutningsvis uppvisar resultatet gällande personalens uppfattning och identifikation med NK 

varumärket att personalen uppvisar högsta graden av internalisering av varumärkets värden. 

De uppvisar även i flera avseenden ett varumärkesorienterande beteende. Det som däremot 

motsäger resultatet gäller vad som redovisats i avsnitt 5.2 om personalens förståelse av NK 

varumärkets värden. Det skapar en problematik i tolkningen då personalen förståelse inte 

överensstämmer med NKs uttalade värderingar, då tolkningen här blir i grunden felaktig.  
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6. Slutsats 

 

Syftet med studien är att undersöka hur ett företag med ett gemensamt varumärke uppfattas 

som enhetligt, samt hur de använder intern varumärkesuppbyggnad för att förena olika 

konkurrerande aktörer under ett varumärke. Syftet är således att undersöka hur personalen 

med hjälp av intern varumärkesuppbyggnad, uppfattar och identifierar sig med det 

gemensamma varumärkets värden. Följande slutsats besvarar på redovisat syfte. 

  

Studien har visat att NK varumärket är ett starkt varumärke som NK-företagarna ser en nytta 

av att tillhöra och gå under i kommunikationen. Genom att arbeta tillsammans kan de dra nytta 

av varandras egenskaper/kompetenser för att arbeta tillsammans mot NK varuhusets 

gemensamma mål, och att få kunderna till en och samma destination som är NK varuhuset. Det 

är således varumärket som förenar NK-företagarna, och associationer till varumärket är ständigt 

återkommande inslag i den gemensamma kommunikationen, inredningen, färger och 

typsnitt.  NK erbjuder NK-företagarna det bästa butiksläget och en trogen kundkrets och i 

utbyte får NK deras kunskap och unikhet för att bilda ”ett varuhus i världsklass”. Det är ett 

omfattande arbete som involverar hela organisationen i allt från arbetet med personalen, 

utformningen av varuhuset till kommunikationen med målet att ständigt och i alla kanaler 

uppfattas som ett varuhus med ett enhetligt varumärke. Varuhuset, dess personal och hemsidan 

uppvisar en samstämmighet rakt igenom och NK har enligt studien lyckats att uppfattas som 

ett varumärke som representerar hela varuhuset.   

 

Arbetet med den interna varumärkesuppbyggnaden på NK sker i huvudsak till personal via 

obligatoriska och återkommande utbildningar i grupp genom NK skolan och enskilt över 

intranätet. Personalen skapar dessutom kunskapen rörande varumärket genom möten, 

respektive chefer och kollegor, men nämner även extern kommunikation som reklam och 

tidningar som värdefull informationsinhämtning.  För att ett varuhus med sitt varumärke ska 

uppfattas som enhetligt krävs det även att förståelsen av varumärket ska vara 

överensstämmande av personalen, då de har en betydande del i att förmedla varumärket till 

kunderna. Det sker ett omfattande arbete med att kommunicera ut varumärket till personalen i 

varuhuset och har visat sig till viss del vara framgångsrik. Personalen har till stor del en positiv 

uppfattning om varumärket och är stolta över det. De anger även att de förstår vad som behövs 

göras i arbetet för att stödja NK varumärkets värderingar. Dock finns det en brist i 

kommunikationen kring värdena, då personalen dels har olika uppfattningar i vad som är NK 
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varumärkets värden. Resultatet visar att personalens uppfattning inte är överensstämmande med 

NKs värden.  Det tolkar vi som att varumärkets värden är svåra att förstå samt att alla inte får 

den utbildning och information som behövs.  Övriga brister med den interna 

varumärkesuppbyggnaden har visat sig vara möjligheten för personalen att förmedla feedback, 

förändringar, förslag och oklarheter kring NK varumärket. Delar av personalen upplever även 

att mer och bättre kommunikation krävs för att öka deras förståelse kring NK varumärket, samt 

efterfrågas större engagemang och mer tillmötesgående chefer.   

 

Fallstudien på Nordiska Kompaniet har visat att intern varumärkesuppbyggnad i ett varuhus är 

ett omfattande arbete, där alla inblandade måste ha en enhetlig uppfattning och förståelse av 

varumärket, för att de framgångsrikt ska förenas under ett varumärke. Intern 

varumärkesuppbyggnad sker framförallt till anställda genom olika återkommande utbildningar 

och möten, för att således skapa ett beteende förenligt med varumärkets värden.  

Däremot finns en brist i kommunikationen när personalen inte korrekt uppfattar och förstår 

varumärkets faktiska värden. Det leder till att personalen identifiera sig med felaktiga värden. 

Vilket gör att de uppvisar ett varumärkesorienterande beteende som inte är förenligt med 

varumärkets värden. 
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7. Diskussion 
 

Följande diskussion kapitel kommer vi ta upp vad som kunde har gjorts bättre och annorlunda 

i forskningsprocessen men även vad vi finner intressant för framtid forskning i vår studie. 

 

Studien har utgått ifrån problematiken hur ett företag med ett gemensamt varumärke 

tillsammans med flera konkurrerande aktörer med sina respektive varumärken, gemensamt 

samarbetar under ett varumärke för att enas och bli en stark enhetlig aktör. Vad som 

framkommit är vikten av att ha ett starkt och enhetligt varumärke som hela företaget måste 

symbolisera i alla interaktioner med intressenter för att verka trovärdigt. Det är därför en 

omfattande process med att arbeta upp ett varumärke internt, genom intern 

varumärkesuppbyggnad, och framförallt via kommunikation till personal.  

 

Studien har fokuserat på intern varumärkesuppbyggnad som till stor del rör det interna 

perspektivet, vilket vi inledningsvis enbart ville ta hänsyn till. Det har dock varit ofrånkomligt 

att förbise det externa perspektivet, då vi vill veta hur ett företag uppfattas som enhetligt, samt 

hur samarbetet med den externa kommunikationen går till. Mycket av forskningen som inte 

tagits med i studien av just nämnd anledning nämner det externa perspektivet, bland annat 

kunders uppfattning, tycke samt varumärkets rykte. För att kontrollera om arbetet med den 

interna varumärkesuppbyggnaden är framgångsrik är det externa perspektivet från kunderna en 

viktig del, som möjligtvis skulle förbättrat studiens resultat. 

 

Vi valde att avgränsa studien till att genomföra en fallstudie på Nordiska Kompaniets varuhus 

i Stockholm, som har en annorlunda verksamhetsdrift och enligt oss upplevs ha ett starkt 

varumärke. Problematiken på NK är som nämnts tidigare att de är anställda hos respektive NK-

företag men måste symbolisera två varumärken, det egna samt NK varumärket. Det var därför 

viktigt för valet av fallstudie objekt att veta hur, och om, NK lyckas skapa en enhetlig 

uppfattning samt identifiering hos personalen med NK varumärket.  

 

Vad som visats är vikten av god kommunikation som når de anställda i rätt tid, mängd och på 

rätt sätt. Det har redovisats att chefernas engagemang för NK varumärket är i viss mån 

bristvärdig, vilket skulle, enligt oss skapa en bättre trovärdighet till de anställda. I linje med 

teorin har feedback rörande NK varumärket även varit bristfällig, då de anställda upplever att 

det inte finns en tillräcklig möjlighet att göra återkoppling eller ställa frågor kring varumärket.  
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Framtida forskning borde uppmärksamma aspekten rörande hur kommunikationen från 

ledning, till chefer/ansvariga, vidare till anställda går tillväga och vilka delar som är gör att 

kommunikationen brister. Intressant hade även varit att undersöka hur personalen konkret går 

tillväga för att kommunicera tillbaka feedback.  

 

Resultatet har även belyst vikten av att tydliggöra vilka kärnvärden varumärket har. Trots att 

de anställda säger sig ha god kunskap, gott tycke, förståelse och därför i viss mån kan identifiera 

sig med varumärkets värden, har majoriteten en felaktig kunskap om vad just vilka varumärkets 

värden är. På grund av felaktig uppfattning av värdena kan de anställda således inte identifiera 

sig med NK varumärkes värden, vilket blir en stor brist i kommunikationen.  

 

Det som kan ha påverkat forskningsprocessen är att vi kan ha influerats av tidigare personliga 

uppfattningar kring NK varumärket. Vi tror även att undersökningen hade haft ett pålitligare 

resultat om vi även genomförde kvalitativa intervjuer med personalen för att få fram mer 

detaljerat om hur kommunikationen sker internt samt deras uppfattning kring NK varumärket.  

 

Det hade varit en intressant infallsvinkel att jämföra flera, i detta fall, olika varuhus för att få 

en mer komparativ studie som i högre grad skulle belysa skillnader/olikheter varuhusen 

emellan.  Studiens syfte kan appliceras i olika branscher och jämföras däremellan för att 

möjligen se om det finns andra identifikationer på brist i kommunikationen när det arbetas med 

intern varumärkesuppbyggnad. 

 

Slutligen hade det varit intressant att studera de delar av personalen närmare som hade en icke 

gillande attityd mot NK varumärket. Det tror vi är viktigt för företag att få reda på för att 

förbättras och veta vilka tankar som ligger bakom ogillandet. Vi gjorde inte det på grund av 

hänsyn till anonymiteten för respektive respondent samt att vi resonerade att respondenter kan 

svara ärligare om de berättar indirekt genom enkätform när det finns ett missnöje på deras 

arbetsplats. 

 

 

 

 
7.1 Förslag på framtid forskning 
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Som vi nämner i diskussion kapitel finner vi vissa förbättringar för vår studie och därför föreslår 

vi olika förslag på framtida forskning. Ett av förslagen är att genomföra en jämförelse mellan 

olika varuhus i forskningen. Även att undersöka NK varuhuset i Göteborg hade varit intressant 

och bidragit till rikare information. Det externa perspektivet där man undersöker kundernas 

perspektiv samt rykte kring företag är något som vi också anser vara viktigt för forskningen. 

NK-företagarnas perspektiv är en intressant infallsvinkel för att få en helhetsbild då de är en 

del av den interna varumärkesuppbyggnaden. Slutligen är den bristfälliga kommunikationen 

mellan NK och cheferna till personalen är en intressant aspekt att undersöka närmare och 

således finna bristerna. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1, Enkätmall 
 

ENKÄTUNDERSÖKNING  
 
Hej! Vi är två ekonomistudenter från Södertörns Högskola som skriver vår 
kandidatuppsats inom intern varumärkesuppbyggnad.  Den handlar om hur ett varuhus 
bygger ett gemensamt varumärke och hur dess kommunikation fungerar till anställda.  
Vidare vill vi veta hur Du som anställd i respektive företag identifierar dig med NK som 
varumärke. Ditt deltagande är värdefullt för oss och Vi ber dig ta tid att svara på enkäten 
som tar ca 4 minuter. Dina svar kommer att behandlas helt anonymt.  
 
Tack på förhand för ditt deltagande!  
 
 
Anställningsform: Heltid ☐  Deltid  ☐  Extra/Timanställd ☐    Annat ☐ 
 
 
1. Vad tycker du att NK varumärket står för? 

 
 

 
 
 
Vänligen besvara följande påståenden genom att markera det svarsalternativ som 
överensstämmer bäst med din uppfattning. Svarsalternativen värderas på en 5 gradig skala 
som syns under påståendet.  
 

 

 

2. Jag får ta del av information angående NK varumärkets värderingar och visioner 

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

3. Jag anser att NK varumärkets värderingar överensstämmer med mina egna 

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

4. Det är viktigt för mig att hålla mig uppdaterad och ha kunskap rörande NK varumärket  

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 

1 2 3 4 5 
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5. Jag anser att jag representerar NK varumärket utåt 

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt  

1 2 3 4 5 

 

 

6. Jag anser att min roll och serviceprestation är viktig för NK varumärkets framgång 
 

Instämmer inte Instämmer inte Varken eller Instämmer delvis Instämmer Helt 

1 2 3 4 5 

 

 

7. Jag får den utbildning som är tillräcklig för mig för att genomföra mina arbetsuppgifter 

förenliga med NK varumärket  

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer delvis Instämmer Helt 

1 2 3 4 5 

 

 

8. Jag förstår vad jag behöver göra i mitt arbete för att stödja NK varumärkets värderingar och 

vision 

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer delvis Instämmer Helt 

1 2 3 4 5 

 

 

9. Det är tydligt vad som är ett accepterat och uppskattat beteende på min arbetsplats 

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer delvis Instämmer Helt 

1 2 3 4 5 

 

 

10. Jag är stolt över NK varumärket jag arbetar för 
 

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer delvis Instämmer Helt 

1 2 3 4 5 

 

 

11. Jag tar det personligt när någon pratar illa om NK varumärket 

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer delvis Instämmer Helt 

1 2 3 4 5 
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12. Jag rekommenderar NK varumärket till andra, i icke-arbetsorienterade situationer (ex vänner) 

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer delvis Instämmer Helt 

1 2 3 4 5 

 

13. Det finns verktyg som jag kan använda mig av när jag vill framföra förslag, klagomål och 

feedback angående varumärket 

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer delvis Instämmer Helt 

1 2 3 4 5 

 

 

14. I vilken utsträckning identifierar du dig med NK varumärket?  

Inte alls    Helt och hållet 

1 2 3 4 5 

 

 

15. Jag tar ansvar för övriga uppgifter utanför egna arbetsuppgifter om det är nödvändigt 

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer delvis Instämmer Helt 

1 2 3 4 5 

 

 

16. Det är viktigt att alla NK medarbetare arbetar mot samma varumärkes mål 

Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer delvis Instämmer Helt 

1 2 3 4 5 

 

 

17. Hur får du kunskap och förståelse om NK varumärket? 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

18. Finns det något du saknar som skulle underlätta din förståelse för NK varumärket 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

TACK FÖR DITT DELTAGANDE! 
 

Karin Grönvall & Nicole Talavera 
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Bilaga 2, Intervjumall 
 

Hej Karolina! 
 

1. Berätta först lite om dig själv; dina arbetsuppgifter och din position i NK AB. 

2. Vad står NK varumärket för? 

3. Vad är NK varumärkets mål och vision? 

4. Hur skulle du beskriva NK varuhusets företagskultur. 

5. På vilket sätt särskiljer sig NK varumärket från sina konkurrenter? 

6. Vilken nytta får enskilda företag ut av att ha sin verksamhet på NK varuhuset? 

7. Har respektive avdelning/företagare en inblandning i hur den interna och externa NK 

kommunikationen ser ut? Om ja, hur? Om nej, varför? 

8. Hur arbetar NK varuhuset internt med att bygga upp NK varumärket? 

9. Hur många anställda arbetar uppskattningsvis på NK varuhuset i Stockholm? 

10. Hur skulle du beskriva personalens påverkan på NK varumärket. 

11. Hur arbetar NK varuhuset med att skapa ett NK varumärkesbeteende hos anställda? 

12. Kommunicerar NK varuhuset med personalen när det sker någon förändring i 

arbetsplatsen? Hur? 

13. Vilka svårigheter finns det med att arbeta upp NK varumärket i NK varuhuset? 

 

Tack för din hjälp, vi uppskattar det väldigt mycket! 

Vänliga hälsningar Karin Grönvall & Nicole Talavera 
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Bilaga 3, Observationsschema NK varuhuset 
 

  

OBSERVATIONSSCHEMA NK VARUHUS

NK lista

Öppettider Varuhuset och aktörerna öppnar och stänger samtidigt

Emballage NK påsar, inslagningspapper

Kassasystem Liknade kassa apparater Medlemskap om NK nyckeln brevid 

Lojalitetsprogram NK- nykeln, Kundklubb

Köpvilkor Köpvilkoren syntes tydligt i varuhuset Gemensamma köpvilkor

Presentkort NK- presentkort

Marknadsföring Gemensam katalog Skyltar med NK och aktörerna Flyers Avdelningarna Hissarna Korridoren

Kundtjänst En kundtjänst med ett telefonnummer

Informationsdisk Information om NK varuhuset och aktörerna

Utformning av avdelningarna etc. Kommunikationen av skyltar, likadana färger, typsnitt, utformning Öppet mella avdelningarna

Egen lista

Personal Personalbricka Modeinriktade klädesplagg Tillgänglig med personal

Miljö NK varumärket syntes tydligt Upplevelse av lyxig vauhus Enhetligt

Service Kommunicerar med kunden Gemensamma erbjudande

Inredning Varuhusets yttrefönster speciella inredning Lyxigt Mode

Övrigt relevant  information Prislappen på aktörernas produkter fanns NK varumärket på
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Bilaga 4, Observationsschema NK hemsida 
 

  

Ämne Möjlig	förklaring	 Leta	efter
Enhetligt	intryck	 Färgskala

Typsnitt

Språkbruk
NK	i	fokus

Uttalat	om	sig	själv Vission	el	liknande

Mission	el	liknande
Lovord	el	liknande
Utmärkande	för	NK
Arv

Verksamheten	 NK	företagarna
Fördelar	med	att	vara	NK	företagare	el	liknande
Samordning	med	alla	NK	företagare
Personalen	
Öppettider
Kundtjänst

Observationsschema	NK.se

Hur	vi	uppfattar	NK	
hemsidan	som	enhetlig	

på	angivna	punkter

Vad	NK	berättar	om	sig	
själv	som	kan	kopplas	till	

någon	av	angivna	
punkter

Vad	som	står	skrivet	om	
verksamheten	enligt	
angivna	punkter
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Bilaga 5, Öppettider 
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Bilaga 6, Guidepelare 
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Bilaga 7, NK stil 
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Bilaga 8, “Ljusgården” 
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Bilaga 9, NK paket 
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Bilaga 10, Plombering 
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Bilaga 11, NK-nyckel 
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Bilaga 12, Skyltfönster och gångar 
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Bilaga 13, Köpevillkor 
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Bilaga 14, NK hemsida 
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Bilaga 15, Exemplet Magnum 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


