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I dagens konsumtionssamhälle är det vitalt att kunna utmärka sig från sina konkurrenter. Att ha 
ett starkt varumärke är något som blivit framstående för organisationer för att kunna positionera 
sig rätt på marknaden och hamna i konsumenternas intresse. Varumärken har vuxit sig till att 
bli en stor betydelse när konsumenter väljer produkter och tjänster vilket leder till att det är en 
central del att anställda på en organisation arbetar och strävar efter ett starkt varumärke. 
 
Vi har studerat om de anställda på Lindex arbetar efter Living the Brand och i så fall hur de gör 
det genom att intervjua Lindex Marknadsdirektör Johan Hallin, butikschefer på tre Lindex-
butiker samt butiksanställda på vardera Lindex-butiker. Utöver intervjuerna utfördes även 
observationer för att komplettera vad som sagts under intervjuerna med respondenterna. Valet 
av företag grundas i en på förhand vetskap gällande Lindex varumärkesarbete som bland annat 
berör dess hållbarhetsarbete. Totalt utfördes en informantintervju och nio respondentintervjuer. 
  
Resultatet visar på att en organisation behöver engagerade medarbetare som besitter en 
förståelse för organisationens varumärke och känner att de kan stå bakom det och dess 
värderingar för att kunna Living the Brand. Vårt resultat visar på att de anställda på Lindex 
lever och agerar efter dess varumärke. 
 
Tidigare forskning som berör begreppet Living the Brand kom fram till att personalen på en 
organisation bör ha en förståelse för varumärket för att kunna Living the Brand samt ha 
engagerade medarbetare vilket även vårt resultat tyder på. 
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Living the Brand, organisationer, varumärken, värdeskapande kommunikation,  
organisationskommunikation, organisationskultur, varumärkesbyggande 
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1. Inledning 

I det kommande kapitlet presenteras det valda området för uppsatsen. Efter introduktionen 
följer uppsatsens syfte och frågeställningar som sedan går vidare och avslutas med en 
presentation av det valda undersökningsobjektet samt definitioner av betydelsefulla begrepp. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.1 Introduktion 
I ett konsumtionssamhälle blir det allt viktigare för organisationer att arbeta för en stark relation 
till dess kunder. Denna relation är relevant av den anledning att relationen skapar trogna och 
återkommande kunder (Larsson, 2014:127). Oavsett vad en organisation är, ett tjänsteföretag 
eller ett serviceföretag, så ställs de alla inför samma servicekonkurrens. Med detta menas att 
oavsett vad en organisation erbjuder så är det den vara eller tjänst de erbjuder som är den största 
tillgången för att bli konkurrenskraftig (Grönroos, 2015:10). En vital del i organisationers 
varumärkesbyggande är hur en organisation vill uppfattas, hur den är och hur den egentligen 
uppfattas (Holm, 2002:74). Allt fler företag har blivit serviceinriktade, vilket beror på att god 
service är något kunden tar för givet i dagens samhälle och erbjuder inte företaget sin kund bra 
service uppstår missbelåtenhet från dennes sida (Grönroos, 2002:40). Det är en vital del för 
organisationer att ha ett starkt varumärke för att kunna ta sin plats på marknaden och i 
konsumenternas intresse. Detta är något som sker både internt inom en organisation men även 
externt hos konsumenterna genom vad de associerar med varumärket (Melin, 1999:207f). Målet 
med uppbyggandet av varumärken är enligt Melin (1999:206) att uppnå en stor utsträckning av 
konsumenter som håller sig trofasta till varumärket. Ett begrepp som handlar om hur en 
organisation strävar efter ett starkare varumärke kallas för Living the Brand. 
 

1.2 Problemformulering  
Detta ämne kan vara intressant för organisationer då de anställdas förtroende för varumärket 
kan göra skillnad för organisationers framgångar enligt Ind (2004:134). Det kan komma att bli 
ett användbart verktyg för organisationer att jobba grundligt utifrån deras visioner och 
varumärkets riktlinjer.  
 
Det förekommer studier som berör begreppet Living the Brand som tydliggör vikten av att de 
anställda på en organisation agerar utifrån varumärkets riktlinjer. Burmann & Zeplin 
(2005:282) hävdar att organisationers anställda ses som marknadsförare med anledning av dess 
nära kontakt med kunder. En vital del i Living the Brand är att de anställda på en organisation 
känner engagemang gentemot sin organisation för att på så vis kunna leverera varumärket på 
bästa sätt (Gotsi & Wilson, 2001:99). Det har tidigare gjorts diverse studier om 
varumärkesbyggande där fokusen i undersökningen ligger på hur de anställda lever och agerar 
efter organisationens varumärke.  
 
Världen genomgår nu tekniska förändringar, vilket även påverkar servicebranschen (Singh et 
al., 2017:3). I takt med detta kan det tänkas att konkurrensen blir hårdare och det blir allt 
viktigare för organisationer att leverera konkurrenskraftig service. Då branschen ständigt 
förändras kan det vara av nytta att studera Living the Brand i nutid med tanke på att tidigare 
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studier gällande Living the Brand genomförts på liknande sätt, men under tidigare årtal. Genom 
att studera en organisation från ledning till dess butiksanställda utifrån ett sändar- och 
mottagarperspektiv fokuserar denna studie på vilka riktlinjer som finns gällande varumärket 
samt hur de anställda förhåller sig till dessa riktlinjer. Det är en sak att påstå att en organisation 
lever efter ett varumärkes riktlinjer, men det är en annan sak att göra det (Ekström & Larsson, 
2010:26). 
 
Den organisation vi valt att undersöka är Lindex. De butiksanställda på organisationen är de 
som bemöter kunderna och bidrar därför till uppfattningen om organisationen (Grönroos, 
2002:80). Till följd av detta kan det vara intressant att undersöka om organisationens riktlinjer, 
alltså deras vision samt värderingar, påverkar de anställdas arbetssätt.  

 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera om och i så fall hur de anställda på Lindex arbetar efter 
Living the Brand och vilken roll visionen och värderingarna spelar i de anställdas vardagliga 
arbete. Våra frågeställningar lyder: 
 

1. Vad har de anställda på Lindex för uppfattning av organisationen? 
2. På vilket sätt förhåller sig medarbetarna på organisationen till varumärkets riktlinjer? 
3. Hur ser motivationen ut hos de anställda i arbetet mot ett starkare varumärke? 

 

1.4 Avgränsning 
Denna studie har avgränsats till att undersöka kommunikationen inom en organisation och 
kommer därmed inte ta hänsyn till kunderna. Fokus kommer ligga på de butiksanställda då det 
är dessa som möter kunderna i sitt dagliga arbete och har på så vis möjlighet att förmedla 
organisationens värden och varumärke. I undersökningen tas även hänsyn till 
kommunikationen mellan ledning och anställda. Detta innebär att studien undersöks utifrån ett 
sändar- och mottagarperspektiv. De valda teorierna berör således arbetsmotivationen hos de 
anställda samt viljan att representera organisationens varumärke, vilka är vitala delar för en 
organisation där de anställda Living the Brand.  
 

1.5 Bakgrund 
Den organisation vi valt att applicera undersökningen på är som tidigare nämnt Lindex. 
Organisationen är ett svenskt modeföretag samt ett serviceföretag. Nedan presenteras Lindex 
mer djupgående samt en redogörelse för definitionerna av relevanta begrepp i uppsatsen. 
 

1.6 Lindex 
Lindex grundades 1954 och är en modekedja med cirka 480 butiker i 18 olika länder där de 
säljer dam-, barn- och underkläder för modeintresserade kvinnor. På Lindex.com skriver de att 
Lindex är en av Europas ledande modekedjor. De nämner även att mer än 50% av Lindex 
produkter skapas av hållbara resurser och att de till år 2020 ska ha nått 80%. Kommunikationen 
i Lindex butiker skapas utifrån det koncept kedjan använder i sin kommunikation, “We make 
fashion feel good”. Lindex vision är: World-class fashion experience (Lindex.com). 
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1.7 Begreppsförklaring 
 
1.7.1 Vad innebär Living the Brand? 
Living the Brand är ett begrepp som handlar om varumärkesbyggande. Att Living the Brand, 
leva efter varumärket, menas att de anställda på en organisation lever och agerar efter 
organisationens varumärkes visioner och värderingar	(Ind, 2004:73). 
	
1.7.2 Vad är ett varumärke? 
Det råder delade meningar om ett varumärkes definition då det ibland påstås vara en logotyp 
och ibland bara ett varumärke. ISO 10668 är den internationella standarden för värdering av 
varumärken (Treffner, 2011:7). ISO definierar varumärket som ett verktyg som ska urskilja en 
organisation från en annan och på så vis skapa igenkänning hos intressenter (Treffner, 2011:9). 
Treffner (2011:10) stödjer denna definition genom att tydliggöra att ett varumärke är ett 
begrepp som levererar ett budskap till en tänkbar konsument. När den tänkbara konsumenten 
mottagit budskapet av ett varumärke tar denna sedan beslutet om den antingen ska köpa en 
produkt från ett visst varumärke eller ett annat. Oavsett hur organisationen väljer att 
marknadsföra sitt varumärke är det konsumenten som tar det slutgiltiga beslutet om hur denne 
uppfattar varumärket (Treffner, 2011:10). 
 
1.7.3 Vad är ett serviceföretag? 
Den centrala delen som kännetecknar ett serviceföretag är kundservicen. Serviceföretag strävar 
efter hög kundnöjdhet och att kunna leverera support bättre än dess konkurrenters (Grönroos, 
2015:8). Då serviceföretag arbetar i närhet till kunder är det vid dessa tillfällen som 
interaktioner uppstår och personalen har möjlighet att påverka organisationens image 
(Grönroos, 2002:80). 
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2. Teori och tidigare forskning 

Detta kapitel redogör för tidigare forskning samt uppsatsens teoretiska referensram. Teorierna 
utgår från begreppen varumärken och marknadskommunikation. Tidigare studier som berör 
begreppet Living the Brand presenteras och sedan övergår kapitlet i teorier kopplade till 
begreppet Living the Brand. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2.1 Tidigare forskning  
	
2.1.1 Förståelse för varumärket 
Det finns tidigare forskning om begreppet Living the Brand. En studie från 2001 av Gotsi och 
Wilson behandlar begreppet och undersöker hur en organisations anställda kan påverka 
intressenters uppfattning om varumärket. Författarna tillkännager i studien vad som krävs för 
att de anställda i en organisation ska känna tillgivenhet till organisationens och varumärkets 
anseende. De berör vikten av att ledningen i en organisation ska inspirera till engagemang och 
hängivenhet hos personalen för att gynna och stärka varumärkets värde (Gotsi & Wilson, 
2001:99). Vidare förklarar författarna att det är en vital del att ledningen informerar de anställda 
på en organisation om varumärkesarbetet för att bringa medvetenhet om deras handlingars 
konsekvenser på varumärket (Gotsi & Wilson, 2001:102).  
 
De slutsatser som Gotsi och Wilson kom fram till är att personalen måste ha en förståelse för 
organisationens varumärke för att kunna Living the Brand, alltså för att kunna leva och agera 
efter varumärket och dess vision. För att detta ska vara möjligt bör det införas feedback i den 
dagliga interna kommunikationsprocessen. Denna feedback bör ges till alla anställda, oavsett 
plats i hierarkin. Författarna kom även fram till att vision, värderingar och ändamål bör 
återspeglas i vardagliga förändringar som kan komma att påverka de anställdas handlande samt 
möjligheter att prestera i arbetet (Gotsi & Wilson, 2001:103). 
 
Författarna förtydligar också att en organisation redan i rekryteringsprocessen bör klargöra för 
den potentiella medarbetaren vad gäller den bild organisationen vill förmedla. Det är även till 
fördel om organisationen anställer de personer som stämmer in på de värderingar 
organisationen står för. Ytterligare en slutsats är att utbildnings- och utvärderingssystem bör ta 
hänsyn till och anpassas efter varumärket genom att innefatta mål som inspirerar de anställda 
till att arbeta för ett starkt varumärke. Resultaten av studien visar att de anställda på en 
organisation har en betydande roll vad gäller påverkan på organisationen och dess varumärkes 
anseende (Gotsi & Wilson, 2001:103).  
 
2.1.2 Motiverade medarbetare 
En annan studie som fokuserar på att de anställda lever efter varumärket gjordes 2009 av 
Maxwell och Knox. Författarna förklarar att forskning visat att en organisations varumärke är 
ett effektivt verktyg för att motivera de anställda till att Living the Brand. De menar dock att 
det finns bristande information om vad som gör en organisations varumärke attraktivt för dess 
anställda. Detta undersöker Maxwell och Knox genom att göra en fallstudie på fyra 
organisationer (Maxwell & Knox, 2009:893). I studien likställs en organisation med en social 
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grupp och organisationens identitet liknas vid gruppidentitet (Maxwell & Knox, 2009:896). 
Resultatet i studien tyder på att de anställdas förhållande till organisationens varumärke 
påverkas av varumärkets framgång, omgivningens syn på organisationen samt organisationens 
produkter och tjänster. Dessa attribut kan även påverka den anställdes handlingar på arbetet 
(Maxwell & Knox, 2009:903). När en organisation utvecklar sitt arbete för en stark arbetsplats 
bör de förstå vad de anställda finner attraktivt hos organisationen. Detta leder till att 
organisationens varumärke återspeglas i medarbetarnas intressen, vilket i sin tur leder till att 
beteendet hos de anställda påverkar värdet i organisationens varumärke (Maxwell & Knox, 
2009:904). 
 
2.1.3 Engagemang för varumärket 
I en studie gjord av Burmann och Zeplin från år 2005 berörs också begreppet Living the Brand. 
Fokusen i studien ligger på två delar där den första delen, Brand citizenship behaviour, 
behandlar vad det innebär för anställda på en organisation att leva efter varumärket. Den andra 
delen i studien, Brand commitment, handlar om de anställdas psykologiska inställning som 
leder till att de agerar utifrån varumärket (Burmann & Zeplin, 2005:279). Vidare förklarar de 
att en ofta lågt värderad del i varumärkesbyggande är de anställdas beteende. De menar att alla 
beslut som tas av de anställda på en organisation påverkar varumärkets identitet, vilket blir 
extra tydligt i serviceindustrin. Gummesson (1987) kom upp med uttrycket 
“deltidsmarknadsförare” för de anställda inom organisationen som inte arbetade med 
marknadsföring eller försäljning. Detta för att tydliggöra den påverkan de anställda med 
kundkontakt har på organisationens varumärke (Burman & Zeplin, 2005:282).  
 
Burmann och Zeplin (2005:284) förklarar att anställda på en organisation har psykologiska 
anknytningar till organisationens varumärke. Detta benämns vid begreppet Brand citizenship 
behaviour. Begreppet bygger på allmänna beteenden hos de anställda, oberoende både från 
varumärket och branschen, som förbättrar den identitet en organisations varumärke har. Dessa 
beteenden kan delas in i sju olika dimensioner, vilka är: hjälpande beteende, organisatorisk 
överensstämmelse, enskilt initiativ, sportmannaskap, lojalitet för organisationen, 
egenutveckling samt viljan att alltid göra det bästa i sin roll som medborgare. Den första 
dimensionen, hjälpande beteende, är en intern dimension då den handlar om att hjälpa kollegor. 
Forskarna hävdar dock att beteendet också borde riktas mot kunder, vilket gör dimensionen 
bredare. De resterande sex dimensionerna är desto smalare då de endast fokuserar på 
varumärket och inte på organisationen överlag (Burmann & Zeplin, 2005:283). 
 
De anställdas engagemang gentemot sin organisations varumärke grundar sig i de anställdas 
känslor för organisationen. Dessa känslor är det som kan påverka den anställde till att anstränga 
sig i arbetet mot att uppfylla varumärkesmålen (Burmann & Zeplin, 2005:284). 
Undersökningen visade att det inte finns någon huvudsaklig lösning för att uppnå medkänsla 
för varumärket men att det finns ett flertal åtgärder att ta vid (Burmann & Zeplin, 2005:286). 
För att kunna leva efter varumärket och därmed likställas med begreppet Brand citizenship 
behaviour är de anställdas engagemang beroende av kunskap och hjälpmedel för att kunna 
leverera en varumärkesupplevelse för dess intressenter (Burmann & Zeplin, 2005:287). 
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2.2 Teorier 

2.2.1 Varumärken 

2.2.1.1 Identitetsprismat 
För att skapa ett varumärke som människor känner dragning och har ett känslomässigt band till 
är det av betydelse att varumärket utstrålar inspiration. Det bör även ha karaktär och underlätta 
livet för konsumenterna samt ge vägledning till att konsumenterna hittar sig själva. Varumärken 
kommunicerar om produkter och uppfattas ofta som källan till olika produkter, tjänster och 
belåtenheter (Kapferer, 2008:182). Kapferer (2008:182) redogör för ett hexagonalt prisma 
innefattande sex aspekter som tillsammans visar varumärkets identitet. Enligt Kapferer bör 
varumärkets identitet framställas på detta vis (Kapferer, 2008:182). Med anledning av att 
varumärkets reflektion och varumärkets självbild i prismat utgår från kundens perspektiv och 
denna studie inte tar hänsyn till det, anses dessa därmed inte vara väsentliga i vår undersökning. 
Nedan redogörs således fyra av de sex delarna i prismat.  
 
 

 
 

Figur 1: Identitetsprismat av Kapferer. 
 
Varumärkets fysik 
Den första delen i prismat beskriver varumärkets specialiteter och kvaliteter. Ett varumärkes 
fysik är byggstenen och grunden som varumärket står på tillsammans med det faktiska 
mervärdet som det bringar intressenterna. Kapferer jämför detta med en blomma och förklarar 
om blomman är varumärket så är fysiken i varumärket dess stam. Varumärket skulle inte klara 
sig utan fysiken (Kapferer, 2008:182). Det första steget i utvecklingen av varumärket är att 
definiera dess fysiska aspekter genom att svara på frågor som “Vad är konkret för varumärket?”, 
“Vad gör varumärket?” och “Hur ser varumärket ut?”. Kapferer betonar vikten av varumärkets 
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fysik men nämner också att det finns fler relevanta aspekter för varumärkets framgång 
(Kapferer, 2008:183). 
 
Varumärkets personlighet 
Genom kommunikation formas varumärkets karaktär och personlighet. Det enklaste sättet att 
skapa en personlighet är att utforma en talesperson eller frontfigur. Dessa kan antingen vara 
verkliga eller symboliska (Kapferer, 2008:183). Att fokusera på varumärkets personlighet har 
länge varit en central del för varumärkets annonsering och vissa påstår att det är en nödvändig 
förutsättning för all kommunikation (Kapferer, 2008:183f). 
 
Varumärkets kultur 
Kapferer (2008:184) beskriver varumärkets kultur som en uppsättning av värderingar som ger 
inspiration till varumärket. Den kulturella aspekten hänvisar till de grundläggande principerna 
som styr varumärkets yttre, vilket är varumärkets produkter och kommunikation. Denna aspekt 
är enligt Kapferer (2008:184) kärnan i varumärket och en angelägen del för att uppfatta 
skillnader mellan olika varumärken.  
 
Varumärket som relation 
Ett varumärke är ofta kärnan i interaktionen mellan människor, vilket skapar relationer. Detta 
gäller främst för varumärken inom servicesektorn och hos återförsäljare. Kapferer (2008:185) 
menar att service är en typ av relation och att relationen definieras av hur varumärket levererar 
tjänster samt hur det förhåller sig till sina kunder.   
 
Dessa fyra aspekter tillsammans med varumärkets reflektion och självbild definierar ett 
varumärkes identitet samt hur de kan förändras och utvecklas. Identitetsprismat tydliggör att 
dessa sex aspekter tillsammans bildar en välformad enhet där alla hör samman. 
Identitetsprismat härstammar från ett grundläggande koncept och detta är att varumärken har 
en förmåga att kunna tala och de kan endast existera om de kan kommunicera. I alla typer av 
kommunikation finns det en avsändare. Även när produkten finns hos en återförsäljare skapar 
kommunikationen en bild från avsändaren och sänder den bilden till konsumenterna (Kapferer, 
2008:186). 
 
2.2.1.2 Profil, identitet och image  
Då studien bygger på ett sändar- och mottagarperspektiv inom organisationen ligger fokus i 
denna teori på den del som benämns vid profil. Detta med anledning av att den fokuserar på 
organisationen inifrån, alltså den interna delen av varumärket (Larsson, 2014:122f).  
 
Relationerna mellan profil, identitet och image visar på hur bra ett företag har lyckats med sin 
kommunikation. Profil är den bild som en organisation vill förmedla till omgivningen, identitet 
är hur organisationen är och imagen är hur organisationen uppfattas av omvärlden (Larsson, 
2014:122f). När dessa tre termer samverkar och stämmer överens har organisationen lyckats 
med sin kommunikation (Holm, 2002:74). Larsson (2014:125) hävdar dock att det är osannolikt 
att profil, identitet och image kan stämma helt överens i en organisations kommunikation.   
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När profil och image hamnar för långt från varandra blir företagets image påverkat och 
konsumenterna mister sitt förtroende för företaget (Larsson, 2014:125). Detta på grund av att 
företaget då kommunicerar sig själva med en felaktig bild, vilket då ger organisationen fel 
position på marknaden. På så vis blir det svårare att ta en plats i konsumenternas medvetenhet 
(Larsson, 2014:126).  
 
Gioia et al. (2000:63) förklarar att image och identitet är två väl studerade begrepp inom 
organisationsforskning. Begreppen har kommit att bli centrala begrepp vid förklaring av både 
individuellt samt organisatoriskt beteende (Gioia et al., 2000:63). 
 
Profil är som tidigare nämnt hur en organisation vill uppfattas (Larsson, 2014:122f). 
Fredriksson (2008:46) förklarar en organisations profil som det organisationen är, dess syn på 
sig själv samt dess framtidsplaner. Han förklarar vidare att profilen visar viljan att utmärka sig 
från sina konkurrenter (Fredriksson, 2008:46). 
 
Identitet är det organisationen faktiskt är (Larsson, 2014:122f). Fredriksson (2008:45) menar 
att en organisations identitet utmärks av dess normer och värderingar som åtskiljer en 
organisation från en annan. En organisations identitet är föränderlig och kan därmed ta sin form 
utifrån anställda och intressenter. Detta kan jämföras med organisationens kultur (Fredriksson, 
2008:45). 
 
Image är hur omvärlden uppfattar en organisation (Larsson, 2014:122f). Fredriksson tydliggör 
att image är de tankar intressenterna har om organisationens produkter och tjänster men kan 
även vara de som representerar organisationen. En organisations handlingar och dess sätt att 
kommunicera har en påverkan på imagen. Konkurrenters och medias handlingar samt 
kommunikation är ytterligare exempel på vad som kan påverka organisationens image. 
Fredriksson hävdar att en organisation inte endast har en image med anledning av att människor 
kan besitta olika uppfattningar om en organisation (Fredriksson, 2008:45). Det är även 
organisationens fysiska beteende som dess produkter eller tjänster samt deras ideologi som är 
relaterade till imagen (Abratt & Kleyn, 2012:1055). Dutton och Dukerich (1991:548) stärker 
detta då de menar att imagen är av stor vikt för organisationer då det upplyser intressenters 
åsikter i förhållande till en organisation.  

 
2.2.1.3 The Onion 
I ett varumärke finns olika variabler och de som finns internt i en organisation är vision och 
värden som båda är framtidsfokuserade och ger organisationer en målbild. Dessa variabler 
speglar en organisations sätt att tänka samt dess beteende (Ind, 2004:150). Även då dessa 
variabler främst verkar internt kan de ge effekt för en organisation i ett externt sammanhang 
och bör då ingå i informationsprocessen. De andra två variabler som varumärket definieras 
utifrån är personlighet och position. Den variabeln som fokuserar på värden visar på vad 
människor tycker och tror på, medan den tredje variabeln, personlighet, definierar hur en 
organisation uttrycker och framställer sig själv. Dessa två variabler har ett samband och är 
användbara vid tillfällen då det krävs en mer begriplig förklaring av organisationer (Ind, 
2004:151). Ind (2004:151) förklarar att “it is useful to try to discuss the organization in the same 
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way we might talk about a person”. Vidare förklarar han att organisationer och dess varumärken 
kan exempelvis beskrivas med liknande karaktärsdrag som en person (Ind, 2004:151). Den sista 
variabeln i The Onion är position. Att positionera sig rätt på marknaden och på så vis få större 
chans till att befinna sig högt i konsumenternas intresse och medvetenhet är syftet med 
positionering (Ind, 2004:152).  
 

 
 
 

Figur 2: The Onion av Nicholas Ind. 
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2.2.2 Organisationskommunikation 

2.2.2.1 The VCI Alignment Model  
Hatch och Schultz (2008:11) förklarar att ett framgångsrikt varumärke innefattar tre delar, 
vision, kultur och image. Visionen är den målbild en organisation strävar efter, kulturen är de 
normer och beteenden som finns hos de anställda inom organisationen och image är hur 
intressenterna uppfattar organisationen. Ju mer dessa delar samverkar, desto starkare blir 
varumärket (Hatch & Schultz, 2008:11). Det är alltså en central del i varumärkesbyggande att 
dessa tre delar har en sammanhållning till varandra för att uppnå ett starkt varumärke, vilket 
kan leda till ett integrerat beteende inom organisationen. Om det finns ett mellanrum mellan 
någon av dessa delar blir varumärket istället underpresterat (Hatch & Schultz, 2008:12). För att 
en organisation ska upprätthålla ett förtroende hos intressenterna krävs det att hanteringen av 
organisationens varumärke vårdas så länge organisationen existerar. En organisations 
varumärke betraktas som värdefullt och som en strategisk tillgång, vilket blir tydligt när alla tre 
delar i VCI-modellen samverkar. Kombinationen av de tre komponenterna, vision, kultur och 
image kan också förklaras som det organisationen gör, säger och är (Hatch & Schultz, 2008:13). 
En förklaring av image kommer inte att tas upp här med anledning av att den beskrivs i en 
tidigare teori. 
 

 
 

Figur 3: VCI Alignment Model.  
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Vision 
En vision är framtida mål och den position organisationen strävar efter att nå (Bruzelius & 
Skärvad, 2011:137). Bruzelius & Skärvad (2011:138) nämner att visioner kan både vara 
svårdefinierade och önsketänkande men i vissa fall är de mer greppbara och verkliga. De 
förklarar vidare att en organisations vision bör vara motiverande, skapa utmaning för alla inom 
organisationen samt vara möjlig att uppnå. För att göra visionen förståelig och lättare för de 
anställda att omfatta kan det vara en god idé att omvandla visionen till faktiska mål. Många 
gånger är det ledningen i en organisation som skapar visionen, vilket gör det viktigt att ha i 
åtanke att ledningen också utför sina handlingar utifrån den. Ytterligare en vital del är att 
ledningen bör ta hänsyn till att alla inom organisationen ska kunna känna tillgivenhet till 
visionen. Detta för att skapa ett engagemang som organisationen sedan kan dra nytta av 
(Bruzelius & Skärvad, 2011:139). Det finns olika sätt för de anställda inom organisationen att 
förhålla sig till dess vision, dessa är: engagemang, delaktighet, äkta acceptans, normal 
acceptans, motvillig acceptans, ingen acceptans och likgiltighet (Bruzelius & Skärvad, 
2011:139f). 
 

• Engagemang: Den anställde är engagerad och strävar efter att uppnå visionen. 
 

• Delaktighet: Den anställde är delaktig och arbetar efter att verkliggöra visionen genom 
att ta egna initiativ. 

 
• Äkta acceptans: Den anställde ser visionen som något positivt, men gör inte mer än vad 

den väntas göra. 
 

• Normal acceptans: Den anställde ser visionen till viss del som något positivt, men gör 
bara det som är nödvändigt för att visionen ska bli fullföljd.  

 
• Motvillig acceptans: Den anställde finner ingen nytta i visionen och lägger ingen större 

vikt vid den.  
 

• Ingen acceptans: Den anställde ser inget positivt med visionen och har inget 
engagemang för den.  

 
• Likgiltighet: Den anställde bortser från visionen och har ett bristande engagemang för 

sitt arbete.  
 
Genom att skapa konkreta och gripbara visioner främjas möjligheten till att de anställda arbetar 
mer självständigt och är mer engagerade i sitt arbete (Bruzelius & Skärvad, 2011:140). 
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Kultur 
Bang (1999) definierar organisationskultur som en samling av normer och värderingar inom en 
organisation. Dessa framkommer i en organisation när de anställda interagerar med varandra 
och omgivningen (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:57). Alvesson och Sveningsson 
(2008) understryker att det inte är de sociala strukturerna som utgör kulturen utan det är orsaken 
till beteendet som skapar kulturen (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:57).  
 
2.2.2.2 Värdeskapande kommunikation 
Det blir allt mer konkurrens mellan organisationer i dagens samhälle och kommunikationen blir 
mer vital i en omvärld under förändring. I denna konkurrenskraftiga värld är en organisations 
interna kommunikation av betydelse för förhållandet mellan organisationen och dess anställda 
(Thomson & Hecker, 2001:48f). En organisation bör se sina anställda som interna kunder med 
anledning av att även de fattar en del beslut, dock endast inom organisation. Dessa beslut kan 
röra delar som att arbeta efter affärsmål, organisationsmål samt vision i sitt dagliga arbete 
(Thomson & Hecker, 2001:49). 
 
Thomson & Hecker (2001:49) benämner begreppet Buy-in och förklarar att det är ett koncept 
bestående av två delar, en intellektuell och en emotionell. Den intellektuella delen berör de 
anställdas förståelse för en organisations huvudsakliga affärsproblem och hur dessa kan ha en 
påverkan på dem. Den emotionella delen handlar om det engagemang som bör uppmuntras  
hos de anställda för att uppnå de organisatoriska målen. När en organisation lyckas engagera 
och motivera dess anställda uppstår ett gynnsamt tillfälle där de anställda upplever en 
delaktighet och drivkraft till att skapa goda relationer till deras externa kunder. Vidare skulle 
detta kunna leda till en framgångsrik organisation (Thomson & Hecker, 2001:49). 

Figur 4. Buy-in modellen av Thomson och Hecker. 
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Vid en studie gjord av Institute of Work Psychology vid University of Sheffield undersöktes 
sambandet mellan de anställdas attityder som exempelvis deras engagemang gentemot en 
organisation och organisationens bedrifter i fråga om exempelvis effektivitet.  
 
Figuren (se figur 4) visar hur de anställda på en organisation som besitter en kombination av 
förståelse och engagemang ofta har viljan att sträva efter organisationens vision samt agera 
ambassadörer för organisationen eller dess varumärke. Dessa har tilldelats namnet Champions. 
Dessa Champions är de som påverkar de andra i en organisation som har en mer negativ 
inställning, bristfällig förståelse och lågt engagemang gentemot organisationen. Dessa benämns 
vid Weak links. I figuren framgår även att det finns ytterligare två typer av personer på en 
organisation, dessa kallas Bystanders och Loose cannons. Bystanders beskrivs som de personer 
som förstår målen men saknar engagemanget för att stödja dem. Den fjärde typen, Loose 
cannons, är personer som innehar motivation gentemot affärsmålen men finner svårigheter till 
att uppnå dem (Thomson & Hecker, 2001:51). 
 
De personer som anammat begreppet Buy-in, alltså Champions, värderar organisationens 
kommunikation högt medan de motsatta, Weak links, förringar kommunikationens värde. 
Kommunikation har visats ha en inverkan på både den intellektuella och emotionella delen i 
konceptet Buy-in. Detta genom att de som värderar kommunikationen högre tenderar att ha mer 
förståelse samt engagemang för organisationen de arbetar på (Thomson & Hecker, 2001:52).  
  
En annan teori som berör liknande delar som i Värdeskapande kommunikation tas upp i 
Nicholas Inds teori om Brand Champions. Dessa teorier stödjer varandra då båda kategoriserar 
de anställda med stort engagemang som hjältar och de med litet engagemang som svaga länkar 
i en organisation. 
 
2.2.3 Varumärkeskultur 
 
2.2.3.1 Brand Champions  
Nicholas Ind (2004:134) hävdar att det är viktigt att tro på sin organisations varumärke. Varje 
organisations ledning har sin egen kultur som kommuniceras ut till de olika delarna inom 
organisationen. Kulturen kan trots detta skilja sig mellan ledningen och de olika delarna inom 
organisationen. Detta är inte för att försvaga någon av de olika kulturerna utan snarare skapa 
en större möjlighet till att de anställda känner större engagemang till företaget. För att detta ska 
fungera krävs det personer på varje arbetsplats som är engagerade i varumärket, så kallade 
Brand Champions (Ind, 2004:134). 
 
Ind beskriver att typiska egenskaper för en Brand Champion är att kommunicera ut varumärkets 
mening till kollegor, att uppmuntra dem till engagemang, sätta mål samt att dela med sig av 
sina bästa tips inom arbetet. De personer som är de äkta Brand Champions är de som sprider 
varumärkets ideologi till kollegor och konsumenter (Ind, 2004:73). Vidare beskriver Ind 
(2004:74) att det finns fyra typer av anställda i en organisation som går att placera i fyra olika 
kategorier. Dessa finns till för att kunna identifiera de anställda med mindre engagemang och 
som inte arbetar efter organisationens ideologi.  
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Den första kategorin är den kategori av anställda som sprider den huvudsakliga 
varumärkesideologin. Enligt Ind (2004:74) är dessa de sanna Brand Champions. Den andra 
kategorin är de anställda som har ett intresse för organisationen och dess varumärke, men 
känner inget engagemang till att sprida det. Tredje kategorin är en kategori där de anställda inte 
känner sig involverade i organisationen och dess varumärke. Den sista kategori av anställda är 
de personer som arbetar mot varumärkets ideologi (Ind, 2004:74). Ind påstår att de flesta 
anställda inte är riktiga Brand Champions och organisationer bör därför arbeta efter att inspirera 
och försöka få de mindre engagerade att bli en del av varumärkets ideologi (Ind, 2004:73). 
Organisationers image är en vital del för de anställda. Har organisationen en image som de 
anställda inte kan leva upp till eller arbeta efter blir de troligen inte trogna till sin organisation 
och dess varumärke. Dessa anställda kan kategoriseras in i den yttre cirkeln av Brand 
Champions. Är imagen däremot något som de kan leva efter så blir de mer trogna sin 
organisation och så kallade Brand Champions (Ind, 2004:74). 
 

 
 

 
 

Figur 5: Brand Champions av Nicholas Ind. 
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2.2.4 Service management 

2.2.4.1 Service Management  
Service management handlar om hur organisationer riktar in sig på kunder för att bli mer 
konkurrenskraftiga. Med detta menas att en organisation bör ta hänsyn till kundens intressen 
vid exempelvis marknadsföringen med anledning av att de annars riskerar att få otillfredsställda 
kunder (Grönroos, 2015:9f). Enligt Grönroos (2015:10) är det av stor betydelse att en hel 
organisation bör förhålla sig till att vara kundinriktad för att kunna bli en konkurrenskraftig 
organisation. Eftersom denna uppsats fokuserar på att studera en organisation utifrån ett sändar- 
och mottagarperspektiv avgränsas teorin till ett internt perspektivet hos de anställda på 
organisationen. 
 
Det är kundernas upplevelser och erfarenheter de har av en organisation som avgör vilken 
ställning som kunden har gentemot en organisation. Detta medför att marknadsföringen blir en 
central del för organisationen i den mening att marknadsföringen är de löften som 
de kommunicerar ut till kunderna (Grönroos, 2002:81). Den bild som kunden vidtar genom en 
organisations marknadsföring kan möjligen bringa en stärkt uppfattning om organisationen 
även om de anställda redan agerar efter organisationens vision, alltså vad de står för. Det är 
således en vital del för ledningen i en organisation att engagera de anställda till att framföra 
organisationens vision på bästa sätt (Grönroos, 2002:260). 

	  



	 16	

3. Metod 

I detta kapitel redogörs val av metod, tillvägagångssätt samt insamling av intervjuer och 
observationer. För- och nackdelar med den valda metoden vägs mot varandra och en 
beskrivning av urval behandlas.   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.1 Metodologisk ansats 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar var det vitalt att få en djupgående kunskap 
om hur arbetet gällande hur organisationens riktlinjer följs på Lindex. Med anledning av detta 
användes en kvalitativ metod då den ger svar på hur individerna själva uppfattar omvärlden och 
agerar därefter (Trost, 2010:32). Då syftet i denna studie är ta reda på om och i så fall hur de 
anställda på Lindex arbetar efter Living the Brand och vilken roll varumärket spelar i de 
anställdas vardagliga arbete ansåg vi att en kvalitativ metod bestående av intervjuer och 
observationer var relevanta tillvägagångssätt. Med anledning av detta utfördes intervjuer på 
ledningen, butikscheferna och butiksanställda samt observationer på mötet mellan de 
butiksanställda och kunderna för att på så vis få en så bred bild som möjligt kring 
varumärkesarbetet. Detta skedde i tre olika Lindex-butiker.  
 
3.1.1 Fallstudie 
Denna uppsats har utformats som en fallstudie då fokus endast ligger på en organisation. Det 
utmärkande med en fallstudie är att studera ett specifikt fall för att få djup förståelse kring det 
valda ämnet vilket är relevant för vår uppsats (Yin, 2007:34). Med anledning av att vi, som 
tidigare nämnt, med denna studie vill ta reda på hur de anställda på en organisation anpassar 
sig till Living the Brand ansågs en fallstudie vara en relevant undersökningsmetod.  
 

3.2 Förstudie 
För att finna ut om Lindex använder sig av ett styrdokument gällande deras varumärke har en 
förstudie utförts där vi undersökt om Lindex har en uttalad varumärkesplattform. Ett 
styrdokument var en vital del för undersökningen med anledning av att det tyder på att de 
arbetar med sitt varumärke. Detta är något som efterfrågades av Lindex Marknadsdirektör 
Johan Hallin i samband med kommunikationen gällande en informantintervju med honom. 
Syftet med förstudier är att skaffa bakgrundsinformation om ämnet i studien med anledning av 
att överväga och anpassa metod och material till undersökningen (Aspers, 2011:16). Ytterligare 
tre förstudier genomfördes med anledning av att kontrollera om frågorna i de tre olika 
intervjumanualerna uppfattades korrekt. Förstudien ämnad för intervjun på Lindex 
Marknadsdirektör prövades på en yrkesverksam med titeln Marketing Manager. Den förstudie 
planerad för intervjun med butikscheferna prövades på en yrkesverksam gruppchef inom 
Human Resources. Detta med anledningen av att intervjun med butikscheferna berör frågor om 
motiverade medarbetare. Förstudien inför intervjuerna med de butiksanställda kontrollerades 
på en timanställd på en Lindex-butik som inte ingått i studien. Förstudierna genomfördes för 
att stärka validiteten till studien (Esaiasson et al., 2012:36). 
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3.3 Val av metod 
	
3.3.1 Kvalitativ intervju 
Med hjälp av den kvalitativa metoden finns möjligheten till samtal och ställa öppna frågor under 
intervjun med ledning, butikschefer och butiksanställda. Detta är till fördel då det kan ge mer 
ingående svar om hur organisationen arbetar efter Living the Brand (Ahrne & Svensson, 
2015:34). Dock finns det även nackdelar med kvalitativa metoder. En av dessa är att det resultat 
vi kommer fram till i vår studie möjligen inte är generaliserbara då kvalitativa studier, till 
skillnad från kvantitativa, oftast grundas på små urval (Trost, 2010:34). En annan nackdel med 
kvalitativa metoder och mer specifikt kvalitativa intervjuer, är att vi inte med all säkerhet kan 
veta att respondenterna ger korrekta svar. Detta med anledning av de troligtvis vill framställa 
den organisation de arbetar på och sig själva som bättre eller mer framgångsrika än vad de 
kanske egentligen är (Ahrne & Svensson, 2015:53). Av denna anledning föll valet på att 
komplettera kvalitativa intervjuer med observationer för att på så vis erhålla mer material till 
vår studie (Ahrne & Svensson, 2015:54). 
 
Intervjun med Johan Hallin var en telefonintervju (se bilaga 1). Fördelar med telefonintervjuer 
är att de inte är tidskrävande vilket även medför låga kostnader. Ytterligare en fördel är att det 
är enklare att ställa följdfrågor vid behov än exempelvis vid enkätundersökningar (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2011:100). Intervjuerna med butikscheferna och de anställda är till skillnad 
från informantintervjun med Johan, respondentintervjuer (se bilaga 2 och 3). Detta eftersom vi 
ville få svar på respondenternas egna uppfattningar och tankar kring varumärkesarbetet 
(Esaiasson et al., 2012:262).  
       
3.3.2 Observation 
Som tidigare nämnt valde vi att komplettera de kvalitativa intervjuerna med observationer för 
att få en djupare förståelse och samla in mer material till vår studie (Ahrne & Svensson, 
2015:54). Observationerna som genomfördes bidrog till en inblick av Lindex image eftersom 
det ger en uppfattning om hur de anställda arbetar (se bilaga 4). Observationer är mest 
användbara vid studier som är komplicerade att förklara vid ord och är därför ett bra 
komplement till intervjuer (Esaiasson et al., 2012:303). Observationer, som är en del av 
etnografiska metoder, är passande när vissa beteenden ska noteras (Ekström & Larsson, 
2010:28). Detta för att under intervjun kan respondenten säga en sak som kan visa sig vara 
annorlunda under observationen. Observationen kan vara till fördel på så vis att forskaren kan 
dra slutsatser som inte endast bygger på information från respondenten (Ekström & Larsson, 
2010:26). 
 

3.4 Urval 
För att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar gjordes ett urval där vi valde en 
organisation som har en uttalad varumärkesplattform med tydliga riktlinjer. Innan studiens 
genomförande klargjordes ett kriterium som undersökningsobjektet skulle erhålla. Detta 
kriterium innebar att vi önskade att utföra studien på en mogen organisationen då en sådan kan 
tänkas ha tydliga riktlinjer. Därav föll valet på Lindex som anses vara en mogen och etablerad 
organisation (lindex.com). Vi tog först kontakt med Marknadsdirektören på Lindex, Johan 
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Hallin, för att få ett godkännande av denna studie. Utifrån detta gjordes därefter ett 
bekvämlighetsurval där vi valde Lindex-butiker som finns i vårt närområde. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer de undersökningsobjekt som är mest 
lättillgängliga för forskaren (Bryman, 2011:433). Därefter kontaktades olika butikschefer vars 
butik föll inom ramen av urvalet. Urvalet av de intervjuade på samtliga butiker är ett totalurval. 
Med detta menas att undersökningen görs på samtliga undersökningspersoner (Esaiasson et al. 
2012:172). För oss innebar det att vi valde att intervjua samtliga som var på plats i butikerna 
under den överenskomna tidpunkten för intervjuerna. 
 

3.5 Insamling av material 
Efter samtliga intervjuer med informanten och respondenterna transkriberades allt material för 
att på så vis samla in allt som sagts under intervjuerna med stöd av våra anteckningar. 
Ytterligare en anledning till att transkribera är att det stärker trovärdigheten genom att bevara 
innebörden och uttrycken i svaren från intervjuerna (Bryman, 2011:429). Då Lindex 
Marknadsdirektör Johan Hallin svarade på många av våra frågor redan innan vi ställt dem 
delade vi sedan upp hans svar så det relevanta svaret låg under rätt fråga från intervjumanualen. 
Detta gällde även de intervjuer där respondenten svarade på vissa frågor i förväg.  
 

3.6 Analysmetod 
Den valda metoden vid analysen av vårt insamlade material var väsensmetoden. Att använda 
sig av väsensmetoden som analys innebär att försöka finna liknande karaktärsdrag i svaren från 
informanten samt respondenterna. Målet är därmed att försöka finna den gemensamma 
nämnaren (Esaiasson et al., 2012:274).  
 
Analysen kan betraktas som färdig när den insamlade data anses täcka alla aspekter inom 
fenomenet som undersöks (Esaiasson et al., 2012:275). Detta går även att benämna som 
teoretisk mättnad. Efter analysen bör analysresultatet gå att generalisera till en större grupp än 
de intervjupersoner som ingått i undersökningen (Esaiasson et al., 2012:275). I denna studie 
fanns en strävan mot en teoretisk mättnad för att på så vis få ett mer generaliserbart resultat 
inom ramen för Lindex-butiker. Vi är dock medvetna om att resultatet kunnat tagit en annan 
form om andra respondenter deltagit och intervjuerna varit fler.  
 

3.7 Metodproblem 
Ett eventuellt problem med den valda metoden skulle kunna vara att en del relevanta aspekter 
av Lindex värdeord inte kunde fångas via observationerna. Med anledning av detta användes 
observationer som ett komplement då vi genom intervjuerna kunde fånga den huvudsakliga 
informationen via respondenternas svar. 
 
Ytterligare ett möjligt problem i val av metod var att svaren vid intervjuerna med 
respondenterna kunde ha påverkats då de kände till förutsättningarna och därmed eventuellt 
gav svar som de trodde vi önskade. För att undvika detta problem valde vi att inte skicka ut 
intervjufrågorna i förväg för att förhindra att respondenterna skulle fundera på svaren på 
förhand. 
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Ett till problem vi stött på i val av metod var att ett flertal butiker vi kontaktade i vårt närområde 
tackade nej till deltagande i studien med anledning av den stundande julhandeln. De ansåg sig 
inte ha tid att ställa upp på intervjuer. Detta problem löste sig då vi fick kontakt med andra 
Lindex-butiker som ställde upp och urvalet i studien kunde ändå bibehållas. Vi är medvetna om 
att ett större urval kunnat bidra till ett mer generaliserbart resultat, men då vi fick återkommande 
svar redan efter att ha undersökt tre butiker ansågs det vara tillräckligt för att kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar. 
 
3.8 Praktiskt tillvägagångssätt 
Innan genomförandet av de kvalitativa intervjuerna informerades undersökningspersonerna om 
varför vi valt ut dem som respondenter. Vi informerade även om syftet med undersökningen 
samt hur den är utformad. Detta för att undvika eventuella konflikter vad gäller den information 
respondenterna delat med sig av (Kvale & Brinkmann, 2009:87). Utifrån detta ville vi med 
största möjlighet intyga anonymitet för respondenterna som ingått i vår studie. Detta med 
anledning av etiska skäl samt att respondenterna ska kunna svara ärligt (Ahrne & Svensson, 
2015:52). Vårt val föll därför på att inte nämna någon respondent vid namn, ålder eller 
arbetsuppgift. Det är dock viktigt att nämna att vi inte kan lova någon 100% konfidentiell 
anonymitet (Bryman, 2011:133f). 
 
Vår första intervju var med Lindex Marknadsdirektör Johan Hallin som i denna studie nämns 
vid namn då han givit oss sitt godkännande. Denna typ av intervju var en informantintervju då 
han bidrog med information om organisationen och dess varumärke (Esaiasson et al. 2012:227). 
Innan intervjutillfället med Hallin förbereddes ett antal frågor utifrån uppsatsens teorikapitel 
som gav oss en grund att stå på innan intervjuerna med butikschefer och anställda gällande hur 
de förhåller sig till varumärkets riktlinjer samt ge svar på vår frågeställning. Intervjuerna med 
informanten och samtliga respondenter på Lindex genomfördes som semistrukturerade 
intervjuer. Detta för att ha möjlighet att ställa följdfrågor samt kontrollera att respondenten 
uppfattat frågan korrekt (Aspers, 2011:143). 
 
Observationerna tog plats i samtliga Lindex-butiker som ingått i studien där alla observationer 
var öppna observationer. Detta val grundar sig i att vid en öppen observation informeras 
cheferna och de anställda på de organisationer där observationen kommer genomföras (Ahrne 
& Svensson, 2015:99). Nackdelen med en öppen observation är dock att resultatet kan bli 
påverkat av att människorna som observeras känner av att en forskare finns på plats (Ahrne & 
Svensson, 2015:100). Den faktor som låg i fokus under observationen var om vi kunde se om 
de anställda arbetade efter Lindex varumärkes riktlinjer och värderingar. Detta gjordes för att 
kunna jämföra de handlingar som observerades med det som respondenterna uttryckte under 
intervjuerna. Utifrån Lindex riktlinjer operationaliserade vi dessa till mer konkreta delar för att 
kunna observera vissa beteenden. Efter det bröt vi ned dem till ytterligare direktiv för att på så 
vis underlätta för observationerna. Vid observationerna undersöktes om de butiksanställda 
motiverade varandra, om de strävade efter utveckling i sitt arbete, om de agerade 
serviceinriktat, spred medvetenhet till kunderna om Lindex hållbarhetsarbete och om de gjorde 
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något för att underlätta sitt arbete. Den punkt vi lade mest vikt på vid observationerna var om 
de anställda agerade serviceinriktat då detta kan tänkas vara en vital del för ett serviceföretag 
som Lindex är och att detta är den aspekt som visar sig mest i butiker. Då vi anade att det skulle 
väcka uppmärksamhet hos kunderna om vi gick i butikerna med papper och penna valde vi att 
skriva ned anteckningarna i mobiltelefonerna efter varje observerad interaktion. De fem 
operationaliserade begreppen som undersöktes vid observationerna fanns nedskrivna i våra 
mobiltelefoner för att göra oss påminda om vilka beteenden och ageranden som skulle 
observeras. Varje anteckning som noterades fördes sedan in under rätt rubrik i kodschemat. 
Observationerna pågick i en och halv timmes tid i vardera butik för att kunna erhålla mer 
material till studien.  
 
Samtliga transkriberade intervjuer skrevs ut och analyserades med hjälp av 
överstrykningspennor där vi markerade de ord som liknar varandra samt skiljer sig från 
varandra. Detta för att kunna finna ett övergripande mönster i svaren från samtliga intervjuer. 
De observerade interaktionerna mellan butiksanställda och dess kunder användes som ett 
komplement till att undersöka om de butiksanställda gjorde som de påstod sig göra.  
 
3.9 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas hur giltig studien är, vilket betyder att vi undersöker det vi påstår att vi 
undersöker (Esaiasson et al. 2012:57). För att uppnå en hög validitet i denna studie är valet av 
semistrukturerade intervjuer vitalt. Detta på grund av de förutbestämda frågorna i 
intervjuguiden var till stöd för att hålla oss vid uppsatsämnet samt att det fanns möjlighet till 
att komplettera med följdfrågor för att på så vis stärka att respondenterna hade förstått frågan. 
Innan utförandet av samtliga intervjuer genomfördes en förstudie på ett antal personer för att 
på så vis pröva om frågorna var förståeliga. Detta för att undvika missförstånd vid informant- 
och respondentintervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009:133). För att med all säkerhet få med 
alla svar från informanten och respondenterna valde vi att spela in varje intervju samt anteckna 
för att fånga upp annat som inte framkommer på inspelningen (Ahrne & Svensson, 2015:49). 
Vi var dock medvetna om att inspelning kan leda till att informanten samt respondenterna kan 
känna sig obekväma. För att motverka detta tydliggjorde vi för samtliga och gav förfrågan om 
inspelning innan intervjuerna vilket godkändes från alla. Detta var dock inget som hade någon 
större påverkan under genomförandet av intervjuerna. Samtliga intervjuer genomfördes ostört 
och i en miljö som informanten samt respondenterna är vana vid. Detta kan bidra till en mer 
avslappnad stämning (Bryman, 2011:421). Informantintervjun med Johan Hallin skedde via 
telefon och respondentintervjuerna höll till i respektive Lindex-butik avskilt i deras 
personalrum för att kunna tala ostört. Valet av tidpunkt för genomförandet av 
respondentintervjuerna anpassades efter vardera butiks önskan. Detta för att butikspersonalen 
skulle ha möjlighet till att avsätta tid för oss utan att deras arbete i butiken blev påverkat. 
 
Ett eventuellt validitetsproblem skulle kunna vara att intervjun med Marknadsdirektören skedde 
över telefon. Samtal över telefon kan möjligen bli mer opersonligt då vi inte kunde se varandra. 
För att göra samtalet mer avslappnat presenterade vi oss och förklarade tydligt vad syftet med 
samtalet var samt vad syftet med studien är. Det kan dock tänkas att tryggheten ökade av den 



	 21	

anledning att Marknadsdirektören själv fick möjlighet att välja den plats där intervjun skulle 
genomföras. Valet av telefonintervju grundades i distansen till Marknadsdirektörens kontor då 
han arbetar i Göteborg och vi inte hade möjlighet att resa dit.  
 
Ytterligare en eventuell påverkan på validiteten skulle kunna vara begränsningen av urvalet. En 
begränsning var relevant för att inte skapa en för mäktig och icke hanterbar studie. Trots detta 
har det inte tagits några obetänkta slutsatser utan alla slutsatser har sin grund i teorin och den 
insamlade data. Att operationalisera teoretiska begrepp till mätbara indikatorer är vad som 
kallas begreppsvaliditet (Esaiasson et al, 2017:59). För att skapa hög begreppsvaliditet i denna 
studie valde vi att utföra intervjuer på Marknadsdirektör, butikschefer samt butiksanställda för 
att täcka samtliga av de teoretiska områdena. Detta kompletterades med observationer på de 
butiksanställda. Eftersom teorierna berör olika delar av en organisation krävs det även att 
undersökningen appliceras på olika delar och beteenden inom organisationen. Vi arbetade 
kumulativt på så vis att vi tog stöd i tidigare studier med liknande karaktärsdrag för att finna 
relevanta mätinstrument i denna studie. Detta tillvägagångssätt kallas resonemangsvaliditet 
(Esaiasson et al., 2017:61).  
   
Reliabilitet står för hur trovärdig studien är. Med detta menas att andra forskare ska ha 
möjligheten att uppnå samma resultat genom att använda samma mätinstrument, dock vid ett 
annat tillfälle (Esaiasson et al. 2012:63). För att tillämpa detta till denna studie delades ansvaret 
upp vid varje intervjutillfälle. Den ena intervjuade medan den andre antecknade. Detta för att 
kunna observera och anteckna sådant som intervjuaren kanske inte lägger märke till. Ytterligare 
en faktor som kan stärka reliabiliteten i studien är att vi under intervjuerna försökt undvika 
ledande frågor. Detta med anledning av att alltför ledande frågor kan styra respondentens svar 
på frågan (Kvale & Brinkmann, 2009:263). Vid transkriberingen fördelades arbetet så att den 
som styrt intervjun även transkriberade denna. Detta för att tydliggöra förståelsen för texten 
och dess sammanhang (Wibeck 2000:84). För att stärka studiens trovärdighet ytterligare läste 
vi sedan igenom den andres transkriberade text samtidigt som vi lyssnade på inspelningen. Vi 
adderade även eventuella noteringar om betoningar eller kroppsspråk som vi uppmärksammat 
från respondenterna under intervjutillfället.  
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4. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras det insamlade materialet från samtliga intervjuer utifrån centrala 
teman i studien. Därefter analyseras resultatet och kopplas samman med utvalda teorier samt 
tidigare forskning. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—–––––––– 

4.1 Presentation av intervjupersoner  
Nedan presenteras informanten och respondenterna som ingått i studien. För att upprätthålla 
anonymitet för respondenterna har viss information uteslutits. 
 
Johan Hallin, Marknadsdirektör. 
Arbetar på Lindex huvudkontor i Göteborg. Har arbetat på Lindex i över tolv år.  
 
Butikschef 1, vidare benämnd som B1. 
Kvinnlig butikschef på Lindex-butik i Norrlandsregionen. 
 
Butikschef 2, vidare benämnd som B2. 
Kvinnlig butikschef på Lindex-butik i Norrlandsregionen. 
 
Butikschef 3, vidare benämnd som B3. 
Kvinnlig butikschef på Lindex-butik i Norrlandsregionen. 
 
Anställd 1, vidare benämnd som A1. 
Kvinnlig butiksanställd på Lindex-butik i Norrlandsregionen. 
 
Anställd 2, vidare benämnd som A2.   
Kvinnlig butiksanställd på Lindex-butik i Norrlandsregionen. 
 
Anställd 3, vidare benämnd som A3. 
Kvinnlig butiksanställd på Lindex-butik i Norrlandsregionen. 
 
Anställd 4, vidare benämnd som A4. 
Kvinnlig butiksanställd på Lindex-butik i Norrlandsregionen. 
 
Anställd 5, vidare benämnd som A5. 
Kvinnlig butiksanställd på Lindex-butik i Norrlandsregionen. 
 
Anställd 6, vidare benämnd som A6. 
Kvinnlig butiksanställd på Lindex-butik i Norrlandsregionen. 
    

4.2 Lindex varumärke 
Under informantintervjun med Lindex Marknadsdirektör Johan Hallin framkom det att 
varumärket är Lindex viktigaste tillgång och att det är viktigt att alla som jobbar med 
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varumärket förstår varför de gör det. Hallin klargjorde att Lindex största satsning nu är 
hållbarhet, vilket han även hävdar visar sig i varumärket: 
       

Vi jobbar stenhårt med det här med hållbarhet då hälften av våra 
produkter vi säljer är klassade som Sustainable choices, att dem har 
antingen någon form av organisk bomull eller att det är någon recycled 
produkt /---/ vi har satt upp ett mål att 80% ska bli Sustainable. 
[Marknadsdirektör]  

 
Även butikscheferna och de butiksanställda betonade vikten av “Sustainable choices” i Lindex 
varumärke och nämnde att deras varumärke står för hållbarhet. Vid intervjuerna som 
genomförts talade övervägande delen av respondenterna om att Lindex varumärke är känt för 
sitt hållbarhetsarbete och det ständiga miljötänket. De förklarade också att detta miljötänk 
genomsyrar hela organisationen, från tillverkning av produkter till klädvård och 
avfallshantering i butiker: 
 

Ja, det står ju mycket för hållbarhet. Att tillverkningen nu använder 
mindre vatten till exempel och dem tar reda på vart bomullen kommer 
ifrån. [A1] 
 
Ja, Sustainable pratar vi om, vi sorterar ju sopor, det är ju alltså 
härifrån och in och ut i butiken liksom. Även varorna är ju Sustainable. 
Återvinning och allt som vi jobbar med och att det ska vara 
miljömedvetet. [A5] 
 
Vi jobbar jättemycket med hållbarhet /---/ jag tror nog att många tänker 
mode, alltså man tänker hållbart mode /---/ och att vi jobbar mycket 
med Sustainable. [B2] 

 
Att Lindex varumärke främst bygger på det hållbara arbete som genomsyrar organisationen kan 
liknas vid Kapferers Identitetsprisma som behandlar varumärkets fysik. Vid frågan om vad de 
anställda anser att Lindex varumärke står för framkom det i både informant- och 
respondentintervjuerna att det främst är hållbarheten. Detta kan innebära att Lindex varumärkes 
fysik är hållbarhet då fysiken är det som speglar det konkreta för varumärket och dess kvaliteter, 
alltså grundstenen i varumärket (Kapferer, 2008:182). När vi ställde frågan om vilka 
värderingar de inom organisationen arbetar utifrån svarade de flesta även hållbarhet på denna 
fråga. B3 nämnde att i den Lindex-butik hon är chef i sitter organisationens värderingar 
inramade på väggen i personalrummet. Dessa värderingar är Empower yourself and each other, 
Seek constant improvement, Make business oriented decisions, Act sustainable och Make it 
simple. Detta stärks av Lindex Marknadsdirektör Johan Hallin då han talade om dessa 
värderingar och förklarade att dem är grunden i deras arbetssätt. Hallin talade vidare om att 
dessa ledord guidar de på Lindex i deras vardag. Dessa värderingar kan tänkas vara Lindex 
varumärkes kultur, vilket går i linje med Kapferers definition av kultur som består av en 
uppsättning värderingar inom varumärket. Dessa värderingar är varumärkets kärna och 
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utmärker skillnader mellan olika varumärken (Kapferer, 2008:184). B3 talade om vad hon tror 
utmärker Lindex gentemot andra organisationer: 
 

Med tiden så har ju Lindex tagit en tät position inom till exempel det 
här med miljö. /---/ kunderna upplever att vi har ett miljötänk i mycket 
det vi gör. [B3] 

 
Att besitta ett gott rykte som organisation, att således ha en god image, menar Dutton och 
Dukerich (1991:548) är av stor vikt då det upplyser intressenters åsikter i förhållande till en 
organisation. Ett exempel på hur Lindex arbetar med ett bra rykte är deras hållbarhetstänk. 
Organisationers handlingar har en påverkan på deras image samt deras produkter och tjänster 
(Abratt & Kleyn, 2012:1055). Detta framkom i intervjuerna där B1 exempelvis förklarade sin 
stolthet att arbeta på Lindex i och med deras arbeten med miljön samt att de samlar in pengar 
till WaterAid, Bröstcancerfonden och flyktingfamiljer. Vidare förklarade B1 att hon tror att alla 
på Lindex är stolta att arbeta inom Lindex. Det var även fler anställda med samma uppfattning: 
 

Det är viktigt att veta vart bomullen kommer ifrån /---/ liksom om 
kunden har frågor så är Lindex väldigt uppdaterade på allting, från 
tillverkning till vilka fabriker som arbetar med den. /---/ många kunder 
är väldigt medvetna om detta. [A1] 

 
Lindex image är hur de uppfattas av kunderna, profilen är däremot hur de vill uppfattas. 
Fredriksson (2008:46) förklarar att det är viljan att utmärka sig gentemot sina konkurrenter 
vilket kan jämföras med hur Lindex arbetar med kundupplevelser. Johan Hallin förklarade att 
det är viktigt att varje butik vet vilket varumärke som Lindex vill vara. Då personalen är de som 
möter kunder varje dag så är det dem som skapar en kundupplevelse genom sitt sätt att vara och 
möta kunden på. Denna uppfattning är något som stärks av de anställda då A4 tydliggjorde att 
det är viktigt med kundupplevelsen då den bidrar till att kunden ska vilja komma tillbaka. Även 
A1 förklarade att Lindex gör kundundersökningar där Lindex får goda resultat: 

 
Lindex brukar ju gå ut med kundundersökningar som kunder får svara 
på nätet och sådär. Sen får vi ju se resultat på de undersökningarna så 
att det har ju jättestor betydelse i det dagliga arbetet. Det är ju vår  
scen ute i butiken. [A1] 

 
En organisations identitet är hur en organisation faktiskt är (Larsson, 2014:122f). Identiteten i 
en organisations varumärke präglas av dess normer och värderingar och det är dessa som skiljer 
en organisation från en annan (Fredriksson, 2008:45). Johan Hallin förklarade att Lindex är en 
organisation som är utåtriktad, livfull och energisk vilket kan likställas med deras identitet. 
Hallins ord stärks av handlingar som uppmärksammades vid observationerna. I alla tre butiker 
har de butiksanställda utstrålat glädje och energi gentemot kunderna vilket visade sig genom 
mötet med kunder och de anställda emellan.  
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När de butiksanställda fick frågan vad de tror att deras bemötande mot kunden har för betydelse 
för Lindex varumärke svarade alla att de tror att deras beteende spelar en stor roll eftersom att 
det faktiskt är de som bemöter kunderna: 
 

Åh, det har en jättestor betydelse. I och med att vi är ett ansikte utåt. /-
--/ de vet ju knappt vad vi heter, men de vet ju att vi är Lindex. [A2]  
 
Ja men det kan man ju bara gå till sig själv. Alltså går man in i en butik 
och folk bryr sig inte, de är liksom snorkiga och det är otrevlig 
stämning, då är det ju inte roligt att handla där. Då går man ju oftast 
inte tillbaka. Så jag tror absolut att det har en jättestor betydelse hur 
man är mot kund. [A5] 

 
De anställdas beteende vid observationerna tyder också på deras förståelse för deras roll för 
varumärket. Alla observerade interaktioner innehöll beteenden som uppfattades som 
inbjudande, vänliga och hjälpsamma, vilka även är beteenden som ofta nämndes i intervjuerna. 
Detta stärks av Marknadsdirektör Hallin då han talade om att det är viktigt att hela 
organisationen, men främst de som skapar varumärkesupplevelser, känner till Lindex 
varumärke för att det ska bli så enhetligt som möjligt, han fortsatte:  
 

Är man personal som möter kunder varje dag så är det klart att man 
skapar en kundupplevelse genom sitt sätt att vara och möta kund på. 
[Marknadsdirektör] 

 
Den information som framkommit vid intervjuerna och observationerna går att likna vid 
Burmann och Zeplins (2005:283) syn på ämnet då de menar att det beteende de kallar för Brand 
citizenship behaviour kan förbättra varumärkets identitet. De beteenden som påvisats vid 
observationerna samt intervjuerna kan likställas vid de beteenden Burmann & Zeplin 
(2005:283) nämner som vitala beteenden hos anställda som arbetar på en organisation med ett 
starkt varumärke. Dessa är hjälpande beteende, organisatorisk överensstämmelse, enskilt 
initiativ, sportmannaskap, lojalitet för organisationen, egenutveckling samt viljan att alltid göra 
det bästa i sin roll som medborgare (Burmann & Zeplin, 2005:283).  
 
Johan Hallin talade om att varumärket är Lindex viktigaste tillgång och förklarade att Lindex 
har en varumärkesplattform de ständigt arbetar efter. En aspekt som Hallin betonade som en 
vital del inom varumärkesplattformen är deras Brand personality vilket beskriver Lindex 
personlighet. Denna Brand personality är något de utgår ifrån i arbetet med kollektioner, 
marknadsföring och service för att alla inom organisationen ska veta vad Lindex är och för att 
vara tydliga med vad dem gör. Hallin likställer Lindex med en person och beskriver Lindex 
personlighet med fem ord. Det första ordet är Confident vilket han menar är att vara trygg i sig 
själv. Det andra ordet är Open som handlar om öppenhet, lyhördhet och transparens. Det tredje 
ordet, Involved, förklarar han som att vara engagerad. Fjärde ordet är Energetic. Med detta 
menar Hallin att Lindex ska vara en person som skapar en god atmosfär där energin går upp i 
rummet när personen kommer in. Det femte och sista ordet, Positive, handlar om att se saker 
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från den positiva sidan. Vid intervjuerna med butikscheferna och de butiksanställda nämnde 
ingen av dem något specifikt om dessa ord eller denna personlighet, men somliga nämnde att 
de arbetar för glädje och engagemang gentemot deras kunder. A6 berättade på vilket sätt hon 
bemöter kunderna samt erbjuder dem sin service: 
 

Ja men alltid att man kommer med ett leende, att man säger hej och att 
jag säger att jag finns här om du vill ha hjälp och liksom att kunden ska 
känna att jag finns där för dem. [A6] 

 
Vad gäller de butiksanställda anammades denna personlighet i servicen till kunderna vilket 
uppmärksammades i samband med våra observationer. A2 visade engagemang och positivitet 
genom att bemöta kunden med ett glatt hej och erbjuda sin hjälp till kunden. A3 visade 
engagemang och positivitet genom att erbjuda sin hjälp då hon åtog sig att beställa ett plagg till 
kunden från Lindex hemsida som inte fanns inne i butik.  
 
De fem personligheterna som är framtagna i Lindex Brand personality kan jämföras med det 
Kapferer menar med ett varumärkes personlighet där den anses vara en nödvändig förutsättning 
för all kommunikation (Kapferer, 2008:183f). Dessa personligheter, som även 
uppmärksammades i de anställdas service gentemot kunderna, kan liknas vid det Kapferer 
menar med varumärket som relation. Kapferer (2008:185) förklarar att ett varumärke skapar 
relationer genom interaktion mellan människor och främst inom serviceyrket samt att relationen 
utgörs av hur varumärket tar hand om sina kunder och hur de förhåller sig till dem. A4 
förklarade att det vis de bemöter kunder på har en stor betydelse då de gärna vill att kunderna 
ska vilja komma tillbaka samt att allting handlar om relationsskapande. 
 
Under intervjuerna visades det tydligt att samtliga respondenter var väl medvetna om Lindex 
vision och värderingar där A5 förklarade att dessa sitter i ryggmärgen. Detta kan liknas vid Inds 
(2004:150) teori om vision och värden där dessa två variabler förklaras som en organisations 
målbild samt att det utgör deras sätt att tänka och dess beteende. För att en organisation ska leva 
efter dess varumärke är det viktigt att samtliga i organisationen strävar åt samma mål gällande 
deras vision och värden (Ind, 2004:150). Detta är något som tydliggjordes under intervjuerna. 
A6 menade att hennes uppfattning är att i den Lindex-butik hon arbetar i strävar alla mot samma 
mål vilket även B2 tydliggjorde. B2 förklarade att de följer Lindex värderingar i deras arbete 
och tillägger:  
 

Vi som team jobbar med dem. Det gäller att man går hand i hand med 
våra värderingar /---/ och sträva efter att förbättra dem. [B2] 

 
Johan Hallin talade som tidigare nämnt om Lindex som en person med fem olika personligheter 
och detta menar Ind (2004:151) är användbart vid tillfällen då det krävs en mer begriplig 
förklaring av organisationer. Hallin betonade vikten att Lindex personlighet finns där för att 
vägleda de anställda vilket går att jämföra med Inds (2004:151) förklaring om att en 
organisation och dess varumärke kan beskrivas likt en person. En skiljaktighet mellan Inds 
(2004:151) teori om personlighet och Johan Hallins information utmärks i att Ind menar att 
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personligheten är en extern variabel medan Hallin talade om Lindex personlighet som en intern 
variabel som är menad för alla inom organisationen.  
 
När vi ställde frågan om Lindex målgrupp till Marknadsdirektör Johan Hallin förklarade han 
att de inte pratar om ålder när de pratar om målgrupper. Vidare förklarade han att de endast 
använder sig av målgrupp när de köper media då medierna ofta delas upp efter kön och ålder 
för att kunna rikta in sig där de har flest kunder. Detta är något som kan liknas vid position i 
Inds (Ind, 2004:152) The Onion. Det är en vital del att positionera sig rätt på marknaden för att 
kunna befinna sig i konsumenternas intresse vilket Lindex kan tänkas göra när de köper media 
utifrån deras målgrupps ålder och kön.  
 

4.3 Organisationskommunikation 
När vi ställde frågor gällande kommunikationen inom organisationen var svaren enhälliga. 
Ingen person som ingått i studien uttryckte kommunikationen inom Lindex som bristfällig. Det 
klargjordes att organisationen anordnar utbildningar för de anställda beroende på vilka roller 
och arbetsuppgifter de har inom organisationen där de får träffa personer från andra butiker som 
innehar samma roll. Under intervjuerna framkom det även att varje butik har möten som är till 
för bland annat arbete gällande varumärket samt de anställdas hälsa. Marknadsdirektör Hallin 
klargjorde att den interna kommunikationen mellan ledning och butiker sker via Lindex 
intranät. Respondenterna talade även om att butikscheferna samt de butiksanställda inte har 
någon direktkontakt med ledningen på Lindex. Butikscheferna B2 och B3 svarade på frågan 
“Hur sker kommunikationen mellan ledningen och er i butik?”: 
 

Det är ju via vårt intranät, Index. Där sker det mesta och sen via mail. 
/---/ mycket kanske går då från kontoret till våran regionchef och sen 
skickar vår regionchef också ut information. Men annars är det på 
Index, vårt intranät. [B2] 
 
Men sen har vi ju som jag säger en jättebra digital informationskanal 
som är otroligt bra och där tar vi ju också del ut av olika filmer till 
exempel som då hela personalen kan ta del av. [B3] 

 
Vad gäller de butiksanställda uttryckte merparten den interna kommunikationen som 
fungerande och flertalet förklarade att det kommuniceras kontinuerligt på intranätet, vilket 
stämmer överens med Thomson & Heckers syn på intern kommunikation då de anser att den 
bör vara ett huvudsakligt redskap mellan en organisation och dess anställda. Detta på grund av 
den konkurrens som råder organisationer emellan (Thomson & Hecker, 2001:48). Respondent 
A3 talade om att det sker kommunikation butikerna emellan, vilket även A6 förklarade gällande 
den interna kommunikationen: 
 

Ja, men vi har ju vårat Index som vi kollar varje dag och sen får vi 
veckobrev. Sen får vi mycket pepp när det är säljutmaningar och 
mycket tips och sånt där. Även tips från andra butiker som kan komma 
med bilder och säljknep och lite sånt där. [A6] 
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B2 talade också om att det sker informationsutbyte butikerna emellan. Detta av den anledning 
då trots att Lindex består av flera olika butiker är det en och samma organisation pengarna går 
till:  
 

Man måste ju alltid tänka Lindex stort. Alltså sen har vi ju olika butiker 
men det går ju ändå till samma Lindex. Så att pengen hamnar ju där 
ändå. [B2] 

 
Butiksanställd A4 var inne på samma spår då hon talade om stödet hon upplever butikerna 
emellan: 
 

/---/ och att vi kan hjälpa varandra för det gör vi ju också, om det är 
någon som blir sjuk, att vi kan åka dit och jobba. [A4] 

 
Den syn de anställda på Lindex har på organisationen går i linje med Thomson och Heckers 
(2001:49) påstående om att en organisation bör arbeta för de anställdas syn på affärsmål, 
organisationsmål och vision. Detta med anledning av att det kan gynna organisationen med 
tanke på att de anställda tar beslut gällande dessa områden i sitt vardagliga arbete (Thomson & 
Hecker, 2001:49). I Lindex fall kan samarbetet butiker emellan tolkas som en sorts förståelse 
för organisationens mål och vision. De tankar som de anställda på Lindex innehar tyder även på 
att de har förståelse för en organisations affärsproblem samt hur de kan påverka problemen 
(Thomson & Hecker, 2001:49). Denna förståelse speglar det intellektuella begreppet i det 
koncept Thomson och Hecker (2001:49) benämner som Buy-in. Detta samarbete skulle även 
kunna vara ett tecken på att de anställda förstått att varje individs arbete gynnar hela 
organisationen.  
 
När samtalet övergick till de anställdas engagemang för arbetet talade Marknadsdirektör Hallin 
om engagemang i flera sammanhang, bland annat att de ständigt arbetar för att alla inom Lindex 
ska känna sig engagerade i organisationen, att den anställda inte är som han säger, “en careless 
person” och det är just därför de arbetar så mycket med miljö och människor. Han talade om att 
varje person som börjar arbeta på Lindex får ett introduktionspaket av utbildningar som baseras 
på Lindex värderingar, Lindex arbete samt varumärkesplattformen Hallin talade om. Han 
förklarade detta paket som en “väldigt viktig” del av introduktionen. Samtliga butikschefer 
talade om engagemang som uppmuntras genom utbildningar, men även att det är något som 
vävs in i det vardagliga arbetet genom uppmuntran. Två butikschefer betonade även vikten av 
förståelsen för att vissa butiksanställda har svårare att anamma arbetet och därför bör vissa 
uppmuntras och stödjas extra mycket. Burmann och Zeplin (2005:286f) menar att det inte finns 
någon huvudsaklig lösning för att skapa medkänsla hos de butiksanställda, men att kunskap 
genom olika hjälpmedel kan underlätta de anställdas väg mot ett engagemang för att leverera en 
varumärkesupplevelse till kunden. I Lindex fall skulle dessa hjälpmedel kunna vara de 
utbildningar som sker inom organisationen samt den uppmuntran som sker personer emellan, 
men också på intranätet.  
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Vad gäller de anställdas syn på engagemang påvisade alla vad som kan tolkas som förståelse 
för organisationen genom att under hela intervjun tala tydligt om varumärket, arbeta för en 
starkare organisation samt samarbetet som genomsyrar organisationen. Detta visade sig även i 
de ageranden som observerats på butikerna då A2 förklarade för en kund att ett visst klädesplagg 
ingick i deras “Sustainable choices”-sortiment. Det engagemang som genomsyrar Lindex 
anställda går att likställas med den personlighetstyp som Thomson & Hecker (2001:51) nämner 
som Champions. Det som kännetecknar en Champion är egenskaper som engagemang och 
förståelse för organisationen. En Champion arbetar för att påverka de anställda som har en 
bristfällig förståelse samt förmåga att arbeta för organisationen, det Thomson och Hecker 
nämner som Bystanders och Loose cannons (Thomson & Hecker, 2001:51). Informanten samt 
alla respondenter talade också om kommunikation och hur viktigt det är med kommunikation 
inom organisationen, vilket även tyder på att de agerar Champions inom organisationen. Detta 
med anledning av att en Champion värderar kommunikationen inom organisationen högt, 
medan de med mindre förståelse för organisationen underskattar den interna kommunikationen 
(Thomson & Hecker, 2001:52).   
 
De anställdas motivation för arbetet mot Lindex vision talades det om i flera intervjuer. 
Marknadschefen Hallin redogjorde organisationens vision som deras Why, alltså varför de gör 
det de gör. Han klargjorde också att detta Why är något de ständigt arbetar med inom 
organisationen. Vidare menade Hallin att Lindex Why grundar sig i det arv Lindex har, vilket 
han förklarade som nordiskt, med fokus på kvinnor och kvinnlig passform. Hallin berättade vad 
detta Why står för: 
 

Och varför kan det inte bara vara att vi gör det för att tjäna pengar? 
För det är ingen som går igång på det, utan det måste vara någonting 
som triggar oss som medarbetare och vi brukar säga att vi har 
någonting som vi kallar för att vi finns till för inspire and empower 
women everywhere. Alltså det handlar om att inspirera och att på ett 
sätt sätta kvinnan i fokus helt enkelt. För det är det vi gör och att 
leverera saker som kvinnor gillar och det är väl vår sånt här Why om 
man säger så. [Marknadsdirektör] 

 
När det gäller de butiksanställda visade alla förståelse för visionen genom att de tydligt 
förklarade hur de gör för att anamma den i sitt vardagliga arbete. Samtliga talade om visionen 
som att det är något de ständigt arbetar efter då de flesta också uttryckte sin roll i varumärket 
som “väldigt viktigt”. Ingen av respondenterna talade om visionen som ett begrepp, men de alla 
talade om handlingar som kan tänkas grundas i Lindex vision “World-class fashion experience”, 
samt det koncept de hävdar att de använder i sin kommunikation, “We make fashion feel good” 
(Lindex.com). Respondent A4 talade om sitt arbete för visionen: 
 

Ja, det är ju roligt när man hjälper dem med kläder då man kan tala 
om att de ser bra ut och att man hjälper dem att få någonting som 
passar, att de känner sig nöjda och att de känner sig fina när de går ut. 
[A4] 
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Vid observationerna visade de också förståelse genom att ge uppmuntran eller feedback till 
kunderna vad gäller deras eventuella köp. Att varken Hallin eller de butiksanställda talade om 
visionen som ett begrepp kan tänkas bero på att visioner ofta är svårdefinierade och bör göras 
förståeliga genom att bryta ned visionen till faktiska mål (Bruzelius & Skärvad, 2011:138). 
Möjligen är det så att de på Lindex har brutit ned visionen till delmål och därav talade ingen av 
intervjupersonerna om visionen som ett rent begrepp. Det är en relevant del att ledningen, som 
skapar visionen, beaktar att de anställda ska kunna känna affektion till organisationens vision. 
Detta med anledning av att organisationen sedan kan dra nytta av de anställdas engagemang 
(Bruzelius & Skärvad, 2011:139). Engagemanget för visionen hos de anställda på Lindex kan 
liknas vid Bruzelius och Skärvads (2011:140) första förhållningssätt i skalan av engagemang, 
att den anställde är engagerad och strävar efter att uppnå visionen. Det finns inget som tyder på 
att de anställda saknar acceptans eller ställer sig likgiltiga mot Lindex vision, vilket är de två 
lägsta stegen i skalan av engagemang (Bruzelius & Skärvad, 2011:140). De butiksanställdas 
engagemang kan tänkas bero på de positiva känslor de anställda uttrycker att de känner 
gentemot Lindex, då Burmann & Zeplin (2005:284) menar att känslor för en organisation är 
vad som får de anställda till att anstränga sig till att uppfylla de mål som finns skapade för 
varumärket.   
 
Maxwell och Knox menar på hur de anställda förhåller sig till sin organisations varumärke beror 
på varumärkets framgång, hur andra ser på organisationen samt organisationens produkter och 
tjänster. Något som även kan påverka den anställdes arbetssätt (Maxwell & Knox, 2009:903). 
B1 förklarade att hon tror att alla som arbetar på Lindex är stolta över att jobba där med tanke 
på deras miljötänk och samhällsansvar. A6 stärker detta då hon menade att Lindex är en 
organisation som bryr sig om de anställda och miljön vilket även Marknadsdirektör Johan Hallin 
talade om:  
 

/---/ vi jobbar så mycket med hållbarhet för att vi bryr oss om både miljö 
och människor, så det finns en väldigt tydlig koppling till vårt 
varumärke, så det är viktigt /---/. [Marknadsdirektör] 

 
Att de anställda på Lindex har ett positivt förhållningssätt till sin organisation går i linje med 
vad Maxwell och Knox (2009:904) menar med vad som krävs för ett varumärke ska nå 
framgång.  
 
När samtalet övergick till kulturen inom organisationen förklarade Hallin att den är “väldigt 
positiv” och jämför den med den personlighet han tidigare talat om att Lindex har. Det innebär 
alltså att Lindex organisationskultur har egenskaper som trygghet i sig själv, öppenhet, 
engagemang, god energi samt positivitet. Han förklarade vidare att de i ledningen arbetar för 
denna kultur på möten, intranät och att de ofta påminner om att “Så här lever vi på Lindex”. När 
vi pratade om personlighetstyper som har inverkan på organisationskulturen klargjorde Hallin 
att han anser det som negativt att leta specifika personlighetstyper i rekryteringsprocessen:  
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/---/ Det är väldigt farligt för att om vi bara skulle jobba med personer 
som hade exakt samma personlighetsprofil som vi vill ha som 
varumärke så då skulle vi nog bli väldigt, eh... Det är så att vi behöver 
alla typer av människor i en organisation och mångfald är väldigt 
viktigt för man behöver introverta och extroverta personer och man 
behöver tänkande personer och man behöver analytiska personer /---/. 
[Marknadsdirektör] 

 
Gotsi och Wilson (2001:103) är av en annan åsikt än Hallin då de istället menar att en 
organisation redan i rekryteringsprocessen bör arbeta utifrån personer med värderingar som går 
i linje med organisationens värderingar. Butikscheferna samt de butiksanställda talade om 
samma klimat på arbetsplatsen som Hallin gjorde. De talade om att det sällan uppstår konflikter 
på de olika arbetsplatserna, det råder en bra sammanhållning i de olika arbetslagen men också 
de olika butikerna emellan. Det talades mycket om att alla hjälps åt i arbetet. Vissa 
butiksanställda talade även om Lindex som en “trygg arbetsplats”. Endast en respondent 
nämnde något negativt gällande klimatet på arbetsplatsen då hon förklarade att Lindex drar in 
arbetstimmar för de anställda vilket innebär att de måste göra samma arbetsuppgifter som 
tidigare men nu på kortare tid. Det klargjordes dock inte om detta försämrade stämningen på 
arbetsplatsen. Butikschef B1 talade om vikten av ett gott klimat på arbetsplatsen: 
 

/---/ Vi butikschefer har ju också fått mycket olika typer av redskap att 
handskas med om det liksom inte är bra stämning /---/ vi har ju liksom 
uppföljning varje år, hur det ser ut och att folk mår dåligt för något 
speciellt eller så. Och vi har ju väldiga riktlinjer hur de ska vara och 
det tycker jag är jätteviktigt. Det är ju A och O liksom. [B1] 

 
Det framkom också att trots att det inte sker någon direktkommunikation mellan ledning och 
butiker är Lindex en öppen organisation utan känslan av hierarki: 
 

Men sen finns det ju en tydlig organisation, från topp till tå. Från 
butiksnivå upp till… och den är ju också vida känd, den vet ju också 
alla inom butik hur den ser ut. För det är liksom inget hymleri vem som 
är chef och vem som inte. [B2]  

 
Organisationskulturen är en samling av normer och värderingar inom organisationen som 
uppstår när interaktion mellan de anställda och omgivningen sker (Heide, Johansson & 
Simonsson, 2012:57). De ord Hallin beskrev Lindex organisationskultur med kan tänkas vara 
grunden i de beteenden och handlingar som sker de anställda emellan, ledning till butik samt 
butiker emellan. De beteenden som respondenterna talade om samt påvisade vid 
observationerna kan tänkas grunda sig i avsikten i att besitta en organisation som är trygg, 
öppen, engagerad, sprider god energi samt är positiv. Detta stämmer överens med vad Alvesson 
och Sveningsson (2008) hävdar om att det är orsaken till ett visst beteende som skapar 
organisationskulturen och inte den sociala strukturen i sig (Heide, Johansson & Simonsson, 
2012:57).   
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De svar som framkom under intervjuerna har många liknande karaktärsdrag och både 
informanten samt respondenterna har talat om samma specifika ämne vid olika frågor. 
Exempelvis talades det om miljö och hållbarhet vid frågor om vad Lindex står för, 
organisationens värderingar samt organisationens mål. Alla belyste även vikten av 
kommunikation och stöd samt att de upplever dessa delar som väl fungerande. Detta kan tänkas 
bero på att organisationen har ett samordnat beteende internt samt ett tydligt varumärkesarbete 
som genomsyrar hela organisationen. Detta går i linje med det Hatch och Schultz (2008:11) 
hävdar om att en viktig del för ett framgångsrikt varumärke är att det finns en entydig bild av 
organisationen internt. Ju mer vision, kultur och image stämmer överens, desto större chans 
finns det att skapa ett starkt varumärke. Detta med anledning av att ett sammanhållet varumärke 
ofta leder till ett integrerat beteende hos de anställda (Hatch & Schultz, 2008:12). Önskan om 
ett starkt varumärke skulle kunna vara anledningen till att Lindex arbetar för ett entydigt 
varumärke.  
 

4.4 Varumärkeskultur 
Johan Hallin, Marknadsdirektör, talade om vikten av engagerade medarbetare när han bland 
annat talade om Lindex Brand personality. Lindex ska vara en organisation som är engagerad 
eller mer specifikt att man inte ska var en ”careless person” och förklarade vidare att det är en 
tydlig koppling till deras varumärke. Att bli och vara engagerade samt motiverad i sitt arbete är 
något som den större delen av de intervjuade förklarade att de ofta är då de klargjorde att de får 
feedback och blir peppade av sina butikschefer för att arbeta mot ett starkare varumärke. Detta 
kan liknas vid Inds (2004:134) Brand Champion där han betonar vikten att tro på sin 
organisations varumärke och känna ett engagemang till företaget och stärka dess varumärke. 
Det var övervägande av respondenterna som förklarade att de bemöter sina kollegor med glädje 
och försöker uppmuntra dem samt bidra med engagemang i deras arbete: 
 

Jag tror att mycket handlar om att man ger feedback och ser sina 
kollegor /---/ det behöver ju inte heller vara rent jobbmässigt utan det 
kan ju bara vara att säga gud vad fin du var idag, för det höjer ju dem 
och gör så att de känner men gud vad glad jag blir och så blir det en 
bra dag och så presterar man bättre för att man är på ett gott humör. 
Sen naturligtvis deras jobb, att man säger att jag såg att du hade gjort 
det där, gud vad bra. [A5] 
 
Jag försöker ju också alltid vara positiv och inte stressa upp mig och 
ja, peppande. [A6] 
 
Jag peppar och stöttar och liksom finns till hands hela tiden. [A2] 
 
/---/ man ser till att konceptet följs, feedbackar, uppmuntrar /---/ och 
sen måste man ju uppmuntra människor till att bli bättre. [A3] 

 
Detta går i linje med Inds Brand Champion där en riktig Brand Champion är den som 
kommunicerar varumärkets mening till kollegor, uppmuntrar till engagemang, sätter mål samt 



	 33	

delar med sig av sina bästa tips inom arbetet vilket framkom i svaren från respondenterna. 
Under observationerna uppmärksammades även sådana beteenden då vi lade märke till 
handlingar som går att uppfatta som feedback och uppmuntran till kollegor. A1 berömde A2 
för sitt arbete efter att hon hjälpt en kund som var i behov av extra hjälp. 
 
Det vitala i arbetet mot engagerade anställda är att de kan leva upp till organisationens image, 
för om inte det är möjligt så kan de troligen inte bli trogna till sin organisation och dess 
varumärke (Ind, 2004:74). Detta är något som överensstämmer med vad som framkom genom 
respondenternas stolthet över Lindex hållbarhetstänk och samhällsansvar samt att de kan stå 
bakom Lindex värderingar. Ytterligare en aspekt som visade sig i en del intervjuer var att ansvar 
och delaktighet var faktorer som motiverade medarbetarna i deras arbete: 
 

/---/ man får ju liksom ta ansvar och dem lägger mycket ansvar på en 
och att man får känna att man är liksom delaktig /---/ det är ju kul, när 
man har ansvar att man känner att man verkligen är med. Här får man 
verkligen göra allt tycker jag och det är ju kul. [A4] 
 
Sen är jag också en sån chef som tycker om när alla får ta ansvar, vara 
engagerade och ta beslut. [B3] 

 
Av de svar som erhölls av samtliga respondenter samt genom respektive observationer 
framkom det att de anställda känner ett engagemang gentemot Lindex varumärke. Utifrån de 
svaren vi fick stämmer dessa således inte överens med de tre andra kategorierna i Nicolas Inds 
modell Brand Champion då dessa kategorier är anställda som inte har intresse för 
organisationen och arbetar snarare mot varumärkets ideologi (Ind, 2004:74). 
 
Tidigare forskning som berör begreppet Living the Brand har kommit fram till att de anställda 
på en organisation bör ha en förståelse för organisationens varumärke för att kunna Living the 
Brand samt att de betonar feedback som en viktig faktor i detta arbete, oavsett plats i hierarkin 
(Gotsi & Wilson, 2001:103). Detta stämmer överens med de svar vi fick från respondenterna 
när de talade om hur de blir peppade och får feedback av sina butikschefer samt hur även de 
själva ger feedback och peppar sina medarbetare. Ytterligare en faktor som Gotsi och Wilson 
(2001:103) tar upp som en vital del i Living the Brand är att organisationer bör redan vid 
rekryteringsprocessen förklara för de sökande vilken bild som organisationen vill förmedla. 
Johan Hallin berättade att när det tillsätts ny personal på Lindex så redogör dem tydligt vad 
Lindex varumärke och värderingar står för, detta för att personalen möter kunder och bidrar till 
kundupplevelsen. 
 

4.5 Service management 
En organisation bör ta hänsyn till kundens intressen vid marknadsföring för att få tillfredsställda 
kunder och det är av stor betydelse för en organisation att samtliga är kundinriktade (Grönroos, 
2015:9f). Detta är något som går att likna med det Johan Hallin talade om gällande 
kundupplevelse i butikerna: 
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Sen är det viktigt att känna till när man jobbar i butik dock att man vet 
vilket typ av varumärke vill vi vara /---/ då man som personal möter 
kunder varje dag så är det klart att man skapar en kundupplevelse 
genom sitt sätt att vara och möta kund på. [Marknadsdirektör] 

 
Det är upplevelserna av en organisation som gör att kunderna har en viss inställning gentemot 
en organisation. Den bild av organisationen som förmedlas genom marknadsföring är vital att 
upprätthålla för kunna bidra till att kunden har en positiv upplevelse och erfarenhet av 
organisationen (Grönroos, 2002:81). Johan Hallin berättade att Lindex vill skapa en upplevelse 
att det ska vara snabbt, smidigt, enkelt och inspirerande att handla på Lindex, oavsett om det är 
i butik eller online. Vidare förklarade Hallin att uppfattningen av Lindex varumärke kan skilja 
sig från en tv-reklam till att komma in i en Lindex-butik: 
 

Tv-reklam så kanske det ser lite annorlunda ut än i butik, men det ska 
ändå komma känslor att ja det här kommer från samma varumärke, det 
känns logiskt att det här ser annorlunda ut, men det är ändå samma 
varumärke i botten. [Marknadsdirektör]	

 
Under intervjuerna var det ett flertal respondenter som talade om vikten av ett bra bemötande 
med kunden och några nämnde även det Hallin talade om gällande att arbeta enkelt. 
Respondenterna betonade orden; hej, titta, le som vitala komponenter när de bemöter kund och 
arbetar efter att kunden ska känna sig välkommen. Dessa komponenter är begrepp som de 
butiksanställda använder sig av i sitt vardagliga arbete. B3 berättade även att hon uppfattar 
Lindex som en organisation som är måna att ta hand om och utbilda sina anställda: 
 

/---/ jag brukar säga såhär till mina anställda /---/ lär dig Lindex, ta 
vara på allt det du kan få reda på. /.../ ta del av utbildningar, lägg din 
själ ner i arbetet ute på golvet /---/ Lindex är alltså ett öppet företag 
som vill utbilda sina medarbetare till positiva ambassadörer och det 
lyckas de väldigt väl med. Sen är det ju naturligtvis upp till oss 
butikschefer på varje butik. [B3] 
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5. Slutsatser, slutdiskussion samt förslag till fortsatt forskning 

I detta kapitel presenteras slutsatser där uppsatsens syfte besvaras samt slutdiskussion. 
Slutligen presenteras förslag på fortsatt forskning. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5.1 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att studera om och i så fall hur de anställda på en organisation 
arbetar efter Living the Brand och vilken roll varumärkets vision och värderingar spelar i de 
anställdas vardagliga arbete. En kvalitativ fallstudie med intervjuer genomfördes utifrån ett 
sändar- och mottagarperspektiv där intervjuerna sedan kompletterades med hjälp av 
observationer. 
 
Enligt resultatet i denna studie har vi kommit fram till att de anställda på Lindex som ingått i 
studien Living the Brand då de i enlighet med Inds förklaring om hur en Brand Champion är 
stämmer överens med hur de anställda arbetar samt hur de uppfattar och ser på sin organisation. 
De anställda är motiverade och engagerade i sitt arbete och ger feedback till sina kollegor 
genom både uppmuntran och konstruktiv kritik. En Brand Champion sprider varumärkets 
ideologi till organisationens konsumenter, vilket de butiksanställda på Lindex påvisat då de 
hälsar på varje kund, bemöter dem med ett leende samt visar sitt stöd i både butik och provhytt. 
Detta för att kunden ska få en så bra upplevelse som möjligt och vilja återkomma till butiken, 
vilket följer Lindex vision. Dessa beteenden speglar egenskaper som positivitet, energi samt 
engagemang, vilket stämmer överens med det Johan Hallin redogör som Lindex värderingar. 
De anställda menade på att dessa värderingar “sitter i ryggmärgen” då de diskuteras 
återkommande på möten och vävs in i det vardagliga arbetet. Värderingarna sitter även i 
personalrummet i form av affischer i två av de tre Lindex-butiker som studien utfördes på. 
Vidare leder detta till att de anställda ständigt blir påminda om organisationens värderingar och 
därmed finns möjligheten att lättare komma ihåg och anamma dem i arbetet. Lindex stöttande 
och motiverande organisationskultur kan också vara en bidragande faktor för de anställda att 
vara engagerade i arbetet och Living the Brand.  
 
Då ledningen på Lindex arbetar noggrant med deras varumärkesplattform, som innehåller vitala 
delar för varumärket, ligger den till grund för det arbete de gör på Lindex. Detta kan vara en 
anledning till att de anställda lyckats få förståelse för vad Lindex varumärke står för. Eftersom 
Hallin förklarar att Lindex varumärke är deras viktigaste tillgång visar detta på att 
organisationen är engagerad i sitt varumärke. Därför får varje nyanställd ta del av 
varumärkesplattformen genom en utbildning vid introduktionen samtidigt som de utbildas om 
Lindex värderingar.  
 
Ledningen har förstått vikten av de butiksanställdas roll i Lindex varumärke samt att de har 
lyckats engagera de butiksanställda till att anamma Lindex vision och värderingar i sitt arbete 
genom att skapa en vision som organisationen känner engagemang för. Detta genom att dela 
upp visionen i mer begripliga mål som underlättar de butiksanställdas väg till att Living the 
Brand. Resultatet tyder även på att butikscheferna förstått vikten av att leverera Lindex 
varumärke då de informerar de anställda om värderingarna vid möten för att de ska anamma 
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dem i det vardagliga arbetet. Lindex vision innehåller karaktärsdrag av trygghet, engagemang 
samt positivitet, vilka även är karaktärsdrag som speglar Lindex kultur och image. När dessa 
tre delar samverkar är det till fördel för organisationens varumärke vilket kan vara en 
bidragande faktor till Lindex starka varumärke.  
 
Alla personer som deltagit i intervjuerna har talat entydigt om både Lindex som organisation 
och Lindex varumärke. Den information Marknadsdirektör Hallin givit har sedan återspeglats i 
på olika sätt i samtliga intervjuer. Det respondenterna betonat som vitala aspekter i en intervju 
har även förekommit i resterande intervjuer. Detta tyder på att ledningen, butikschefer och 
anställda inom Lindex har en överensstämmande bild av organisationen och dess varumärke, 
vilket skulle kunna vara till fördel då de butiksanställda sedan levererar den korrekta bilden av 
Lindex varumärke till konsumenterna. Vidare är detta något som även skulle kunna bidra till en 
förhöjd kundupplevelse samt en stärkt bild av Lindex som organisation. 
 

5.2 Slutdiskussion 
Utifrån resultaten anser vi att det krävs en motivation från ledning, butikschefer och 
butiksanställda för att en organisation och dess anställda ska Living the Brand vilket de 
anställda på Lindex påvisar. Vi tror att Lindex har ett starkt varumärke genom sina motiverade 
anställda som anammar Lindex varumärkes vision och värderingar i deras arbete samt dess 
service gentemot kunderna. Denna motivation kan grunda sig i det väl bearbetade 
varumärkesarbete som ledningen skapat i bland annat Lindex varumärkesplattform. Ytterligare 
en bidragsfaktor till motivationen kan vara att butikscheferna förstått att varje anställd har olika 
förmågor att anamma de värderingar som ligger till grund för varumärket och behöver därför 
mer stöd än andra. 
 
Vår studie tyder på att de anställda på Lindex Living the Brand och ledningen på Lindex arbetar 
frekvent med deras varumärkesarbete. De anställda på Lindex har uppfattningen att Lindex tar 
väl hand om sina medarbetare och de känner en stolthet att var anställd på Lindex i och med 
bland annat deras miljöarbete.  
 

5.3 Fortsatt forskning 
Living the Brand anses vara ett relativt nytt begrepp men framträder som en viktig komponent 
för ett starkt varumärke. Vi tror att detta är något som fler organisationer kommer bli medvetna 
om i framtiden och arbeta efter. 
 
I vår uppsats har vi studerat begreppet Living the Brand utifrån ett sändar- och 
mottagarperspektiv där vi exkluderat kunderna från studien. Det hade varit av intresse att även 
intervjua kunderna för att erhålla ytterligare ett perspektiv till studien. Vidare finns även förslag 
på att studera ytterligare en organisation och på så vis utföra en jämförelse av två organisationer 
för att erhålla en bredare och djupare förståelse för Living the Brand. Ytterligare en aspekt 
skulle kunna vara att studera om anställda på mindre etablerade organisationer Living the 
Brand, eller möjligtvis ställa en mindre etablerad organisation gentemot en etablerad 
organisation för att studera om de finns några skillnader eller likheter.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumanual  

Johan Hallin, Marknadsdirektör på Lindex 
 
1. Inledning       
 
Vilken position har du på Lindex?  
 
Hur länge har du arbetat på Lindex? 
 
 
2. Kan du beskriva vilka som handlar hos er? 
 
Vilken är er målgrupp? 
 
Vad karaktäriserar er typiska kund?   
 

3. Vill du berätta om Lindex varumärke och hur ni arbetar med det?  
 
Vad står ert varumärke för? 
 
Vad är ert varumärke känt för? 
 
Vilka är era värdeord?  
 
Vet medarbetarna om vad dessa värdeord innebär för dem i praktiken? 
 
Hur arbetar ni i ledningen för att motivera era anställda?  
 
Hur arbetar ni för att Lindex ska få ett starkt varumärke? 
 
Anser du att ert varumärke är starkt och i så fall varför?  
 
Anser du att ni befinner er på den plats på marknaden som ni på Lindex önskar?  
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4. Hur upplever du de anställdas uppfattning av Lindex varumärke?  
 
Hur skulle de anställda i butikerna beskriva varumärket Lindex? 
 
Hur skulle du vilja att de anställda beskrev varumärket Lindex? 
 

5. När ni anställer och utbildar er personal, hur får de anställda reda på 
vad Lindex varumärke står för? 
 
Hur arbetar ni för att få en entydig bild av varumärket gentemot kunder?  

• Klädsel? 
• Inredning i butik? 
• Code of Conduct? 
• Mail? 

 
Hur arbetar ni för att få en entydig bild av varumärket gentemot anställda? 
   
Hur kommuniceras detta arbete till medarbetarna?  

• Intranät?  
 

6. Hur skulle du beskriva organisationskulturen på Lindex? 
 
Har ni någon organisationskultur på Lindex och hur visar den sig i så fall? 
 
Hur arbetar ledningen på Lindex för organisationskulturen? 
 
 
Bilaga 2: Intervjumanual till butikschefer 
 
1. Hur länge har du arbetat på Lindex? 
 
2. Vad är din roll på Lindex? 
 
3. Hur många arbetar i denna Lindex-butik? 
 
4. Vad står ert varumärke för? 
 
5. Vad är ert varumärke känt för?  
 
6. Har ni några värdeord eller ledord inom organisationen som genomsyrar alla delar av 
organisationen? 
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7. Vet medarbetarna om vad dessa värdeord innebär för dem i praktiken? 
 
8. Hur arbetar du för att ni ska få ett starkt varumärke? 
9. Tycker du att ert varumärke är starkt och i så fall varför?  
 
10. Har ni någon organisationskultur på Lindex och hur visar den sig i så fall? 
 
11. Vad bidrar du med till organisationskulturen? 
 
12. Gör ledningen något för att motivera dig i arbetet för ett starkt varumärke? I så fall, vad? 
 
13. Hur sker kommunikationen mellan ledningen och er i butiken? 
 
14. Gör du som butikschef något för att höja motivationen hos dina anställda gällande 
varumärkesarbetet? I så fall, vad?  
 
	
Bilaga 3: Intervjumanual till anställda 
 
1. Hur länge har du arbetat på Lindex? 
 
2. Hur många arbetar i denna Lindex-butik? 
 
3. Är du medveten om din organisations värdeord? 
 
4. Vad står ert varumärke för? 
 
5. Vad är ert varumärke känt för?  
 
6. Hur arbetar du för att ni ska få ett starkt varumärke? 
 
7. Vad tror du att ditt bemötande mot kunderna har för betydelse för Lindex varumärke?  
 
8. Vad är ett bra varumärke för dig?  
 
9. Tycker du att ert varumärke är starkt och i så fall varför?  
 
10. Hur upplever du er organisationskultur, alltså klimatet på er arbetsplats? 
 
11. Vad bidrar du med till organisationskulturen? 
 
12. Lindex vision är ju ”World-class fashion experience”. Hur gör du för att anamma detta i 
ditt arbete?  
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13. När en kund kommer in i butiken, hur bemöter du då kunden?  
 
14. Är det något speciellt du tänker på inför mötet med kunden?  
 
15. Gör ledningen något för att höja din motivation i arbetet av ett starkare varumärke? I så 
fall, vad? 
 
16. Gör butikschefen något för att höja din motivation i arbetet av ett starkare varumärke? I så 
fall, vad?  
 
17. Gör du något för att dina medarbetare ska känna sig motiverade till att sprida Lindex 
varumärke?  
 
18. Vad är det bästa med att vara anställd på Lindex? 
 
 
Bilaga 4: Kodschema observationer 
 

Motiverar de 
anställda 
varandra? 
 
– Säger något positivt till en 
kollega 
 
– Ger beröm/konstruktiv 
kritik 
 
– Stödjer varandra i 
stressiga situationer 

Strävar de 
anställda efter 
utveckling i sitt 
arbete? 
 
– Tar eget ansvar 
 
– Står inte sysslolös 
 
– Bemöter feedback från 
kollega/kund 

Agerar de anställda 
serviceinriktat? 
 
– Hälsar på varje kund 
 
– Erbjuder kunden sin hjälp 
 
– Hjälper kunden i provhytten 
 
– Hanterar oberäkneliga 
situationer väl	

Sprider de anställda 
medvetenhet till 
kunderna om Lindex 
hållbarhet? 
 
– Berättar om 
hållbarhetsarbetet för kunden 
 
– Talar om Sustainable 
choices för kunden 

Gör de anställda 
något för att 
underlätta sitt 
arbete? 
 
– Samarbetar med kollegor 

Butik	
1	

	 	 	 	 	

Butik	
2	

	 	 	 	 	

Butik	
3	

	 	 	 	 	

 

	


