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Sammandrag 

Serviceorganisationer med direkt kundkontakt kräver att de anställda uppfattar och förmedlar 

varumärket till konsumenten enligt företagets uttalade varumärkesmål. Internt 

varumärkesbyggande är en process som innebär att anställda är en tillgång i uppbygganden av 

varumärket, genom kontakten med kunderna. Om den interna uppfattningen av varumärket inte 

överensstämmer med företagets uttalade varumärkesmål, förmedlas en felaktig bild till kunden. 

Denna studie ämnar utforska hur ett varumärke förmedlas från ledningen hela vägen ner i en 

serviceorganisation, samt vilka eventuella diskrepanser som uppkommer i hur varumärket 

förmedlas och hur varumärket uppfattas av de anställda. 

Denna studie antar en kvalitativ ansats, där datainsamlingen primärt har skett genom intervjuer 

vid en serviceorganisation inom banksektorn. Studien påvisar att anställda har uppfattat 

varumärket enligt ledningens uttalade varumärkesmål. Däremot uppkommer det diskrepanser i 

förmedlingen från chef till anställd, där ett aktivt arbete att upprätthålla den interna 

varumärkesprocessen fallerar eftersom att det är brist på ständig kommunikation av varumärket, 

skapande av lojalitet gentemot varumärket samt kommunikation mellan chef och anställd 

angående prestationer.  
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1 Inledning 

 

”... When you walk into a store it doesn't matter about the big corporation, 

what matters is that moment of transaction, it's just you and that 19-year 

old person, and so that person has to deliver the reputation. And if they 

don't, millions of pounds on advertising and products are lost” (Gotsi & 

Wilson, 2001:101) 

Alla anställda vid ett företag ansvarar för vilken bild som förmedlas till dess intressenter. Hur 

ett företag vill uppfattas kräver att samtliga anställda agerar representativt inom uttalat 

varumärkesmål, eftersom anställdas agerande påverkar kundens subjektiva uppfattning av 

varumärket. Ett agerande som motstrider varumärkesmålen kan negativt påverka den bild som 

förmedlas till kunden. Enligt Gotsi och Wilson (2001) är det kritiskt att det finns en kongruens 

mellan uttalat varumärkesmål och hur varumärket förmedlas till kund, vilket innebär att 

kundens upplevelse ska överensstämma med den bild som företaget visar upp av sig själv. 

Företaget Walt Disney Company är ett tydligt exempel på detta. De lägger en stor vikt vid att 

ständigt ha välskötta nöjesparker och strävar mot att dessa ska vara lika magiska som sitt 

varumärke (Vallaster & de Chernatony 2006). Företaget är därmed konsekvent i det som 

förmedlas till kunder genom externa kanaler såväl som genom interna kanaler (Vallaster & de 

Chernatony, 2006). 

Ett varumärke kan beskrivas som en sammanslutning av värderingar som i grunden härrör från 

människorna som arbetar där (de Chernatony, 1999). Vid uppbyggnaden av ett varumärke har 

det tidigare varit av stort intresse att fokusera på externa faktorer snarare än den roll anställda 

har (Wilden et al., 2010) På senare år har företag insett att bygga ett varumärke internt är lika 

viktigt som att bygga det externt, därför är det mer vanligt i dag att lägga ett större fokus på de 

anställdas förmedling av varumärket (Mitchell, 2002). Internt varumärkesbyggande är ett 

företags systematiska arbete för att samtliga anställda ska arbeta utefter det som varumärket 

står för (Saleem & Iglesias, 2016; Matanda & Ndubisi, 2013; Mosley, 2007). För att internt 

varumärkesbyggande ska vara möjligt krävs det att företagets anställda har ett förtroende för 

varumärket (Aurand et al., 2005). En studie av John Marshall (2013) visar att mindre än 50 

procent av anställda tror på företagets varumärkesidé och att ännu färre känner att de kan 

leverera vad som utlovas genom företagets externa kanaler. Således är det vanligt att det uppstår 

diskrepans i uppbyggnaden av ett varumärke, då anställdas agerande och uttalat varumärke går 
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i motsatt riktning (de Chernatony, 1999). Eftersom att större fokus tidigare har legat vid 

kundens uppfattning av varumärket, snarare än anställdas uppfattning, går företaget miste om 

en viktig del i varumärkesbyggandet. 

1.1 Problematisering 

Målet att konsekvent leverera en utmärkande kundupplevelse är särskilt svårt för 

serviceorganisationer, på grund av den ökade komplexiteten för företaget i att hantera 

kundupplevelsen (Mosley, 2007). Forskningen kring internt varumärkesbyggande är relativt 

outforskat, där endast forskning under de senaste 30 åren har genomförts gällande internt 

varumärkesbyggande inom serviceorganisationer (de Chernatony, 1999). I dagens samhälle har 

servicesektorn en alltmer dominant roll vilket innebär att mer forsknings krävs inom området 

(Mosley, 2007).  

En rapport från Svenskt Kvalitetsindex (2015) visar att banksektorn är en av de branscher där 

kundkontakten har förändrats drastiskt under de senaste åren. Enligt rapporten har större delen 

av kundkontakten tidigare skett via bankkontor men på grund av digitaliseringen sker kontakten 

i dag via telefon och internet. Bankkontoren har av den anledningen minskat och därav blir den 

personliga kontakten alltmer sällsynt. I en artikel från Svenska Dagbladet (2015) skriver Sven 

Carlsson hur nya aktörer inom banksektorn kommer att förändra branschen. Nya digitaliserade 

banker såsom Avanza och Nordnet har ökat sina marknadsandelar och samtidigt försöker andra 

innovativa företag som Izettle och Klarna ta sig in i branschen. Den digitala utvecklingen inom 

banksektorn är inte något storbankerna kan bortse från då nya konkurrenter förändrar 

branschen. Storbankerna är inte längre skyddade av sina starka varumärken och stora kundbaser 

(Carlsson, 2015). I och med digitaliseringen skapas det nya utmaningar för banker att leverera 

ett önskvärt varumärke till kunderna och höga krav ställs på anställda att leverera 

varumärkeslöftet (Vallaster & de Chernatony, 2006; Svenskt Kvalitetsindex, 2015).  

Chefer och ledning behöver förstå de anställdas betydelsefulla roll i varumärkesbyggandet och 

därför tydligt förmedla varumärket till dem. I större organisationer kan det uppstå svårigheter 

att tydligt och konsekvent förmedla varumärket med dess värderingar genom hela 

organisationen. När diskrepanser uppstår mellan uttalat varumärkesmål och faktiskt förmedling 

riskerar det att påverka kundens syn på varumärket. Därför är det av stor vikt för 

serviceorganisationer att arbeta aktivt med internt varumärkesbyggande där organisationens 

anställda både är delaktiga i arbetet men även är införstådda med det uttalade varumärket. 
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1.2 Studiens syfte 

Denna studie ämnar utforska hur ett varumärke förmedlas från ledningen hela vägen ner i en 

serviceorganisation, samt vilka eventuella diskrepanser som uppkommer i hur varumärket 

förmedlas och hur varumärket uppfattas av de anställda. 

1.3 Frågeställning 

Hur förmedlas varumärket från ledning till lägsta nivå inom en serviceorganisation; 

uppkommer det diskrepanser i hur varumärket förmedlas av ledning och hur det uppfattas 

längre ner i serviceorganisationen? 
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2 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket redogör för forskningen kring det aktuella ämnet internt 

varumärkesbyggande. Vi avslutar avsnittet med att presentera ett analysverktyg samt en kritisk 

diskussion angående den valda teorin. 

 

2.1 Varumärkesbyggandets roll i en serviceorganisation 

Ett varumärkes styrka består av olika parametrar, två av dessa parametrar är kundlojalitet och 

upplevd produktkvalitet (Tiwari & Roy, 2012). Varumärkesbyggandets betydelse inom 

serviceorganisationer utgör en speciell roll eftersom produkten kunden köper är ”osynlig”. I 

serviceorganisationer är det företaget själv som är det primära varumärket (Berry, 2000). Ett 

starkt servicevarumärke är ett löfte till kunder om framtida tillfredsställelse; det är en 

sammansättning av vad företaget säger sig vara, det rykte företaget har, och hur företaget 

uträttar service, utifrån kundens perspektiv (Berry, 2000). Vidare argumenterar de Chernatony 

(1999) att ett starkt varumärke utgår från en kongruent inbördes uppfattning av varumärket. 

Varumärket representerar därmed organisationens relation till anställda och dess relation till 

kunderna (King & Grace, 2008). 

2.2 Internal brand management 

Ledarskap i en organisation grundar sig på två plan: att chefer är ansvariga för att enhetligt och 

konsekvent definiera och driva företagets varumärke, samt att vara en länk mellan 

organisationens struktur och individerna i organisationen (Vallaster & de Chernatony, 2006). 

Strukturen i organisationen består av fyra grundpelare: företagskultur, företagets utformning 

(design), framhävt beteende, och kommunikation. Denna struktur bidrar till att rikta anställdas 

beteende i linje med företagets uttalade varumärke (Vallaster & de Chernatony, 2006). 

Diskrepans mellan dessa grundpelare kallas för gap, vilket uppstår när ledningens uttalade 

strävan för företaget inte överensstämmer med de interna värderingarna i företaget (Hatch & 

Schultz, 2001). 

Ett framgångsrikt internt varumärkesbyggande kräver tydligt uppsatta strukturer i företaget, 

vilka i sin tur kräver enhetlig och konsekvent förmedling till anställda, något som främjas 

genom ledarskap (Vallaster & de Chernatony, 2006). För att gynnsamt förmedla en 

organisations värdegrund krävs en tydlig kommunikation genom ledarskap som består av verbal 

och icke-verbal kommunikation (Vallaster & de Chernatony, 2006). En stor del av 

varumärkesbyggandet handlar om interaktion från överordnade i form av uppmuntran och 
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kommunikation, med chefer som fungerar som förebilder och symboliserar önskvärd 

värdegrund (Gotsi & Wilson, 2001). Engagerade chefer betraktar sig som en del av 

varumärkesbyggandet och arbetar kontinuerligt för att driva den processen, genom till exempel 

ständig lyhördhet för förbättringar (Vallaster & de Chernatony, 2006). 

2.3 Internt varumärkesbyggande 

Intern marknadsföring saknar en generell definition men syftar till att ständigt motivera 

kundfokus hos de anställda  (Mosley, 2007). Målet med intern marknadsföring är att leverera 

en konsekvent kundupplevelse. Intern marknadsföring har på senare tid utvecklats till internt 

varumärkesbyggande, där fokus istället är att förstärka en gemensam värdegrund inom 

företaget. Den gemensamma värdegrunden redogörs oftast i företagsvisionen eller i 

organisationsmålen (Mosley, 2007). Internt varumärkesbyggande definieras även som en 

systematisk planering kring vilken bild av varumärket som anställda ska förmedla (Matanda & 

Ndubisi, 2013). Trots olika definitioner av begreppet kan litteraturen sammanfattas i att internt 

varumärkesbyggande är en process genom vilken organisationer syftar till att främja 

internaliseringen av varumärkets värderingar inom företaget (Saleem & Iglesias, 2016). 

Anställda i företaget med direkt kundkontakt representerar företaget och har därför möjlighet 

att direkt influera kundens uppfattning (Zeithaml & Bitner, 1996). Internt varumärkesbyggande 

är ett redskap för en organisation att ge anställda en känslomässig koppling till den produkt 

eller tjänst som säljs (Mitchell, 2002). I de fall företag misslyckas att förmedla detta till sina 

anställda finns risken att den bild den externa marknadsföringen representerar undermineras. 

Konsekvenserna kan bli att anställda inte bygger ett förtroende för varumärket, och i sin tur 

skapar en fientlig attityd gentemot varumärket och företaget. Anställda med ett större förtroende 

och tillit till varumärket har ett större incitament att arbeta hårt, vilket bidrar till en starkare 

lojalitet gentemot företaget (Mitchell, 2002). Anställdas uppfattning är således grundläggande 

för hur ett varumärke förmedlas (Aurand et al., 2005). 

Saleem och Iglesias (2016) har konceptualiserat internt varumärkesbyggande till ett fåtal 

komponenter. Dessa komponenter är bland annat intern kommunikation, engagemang och 

motivation. Grönroos (1990) argumenterar för hur en servicekultur inom ett företag kan ha 

positiv inverkan på internt varumärkesbyggande.  

2.3.1 Kommunikation 

Boone (2000) påstår att det är skillnad på tänkt förmedlat varumärke och faktiskt förmedlat 

varumärke. Det är därför upp till anställda att förmedla detta budskap vidare på ett korrekt sätt, 
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för att kunden ska uppfatta varumärket enligt organisationen avsedda mål. Således är 

kommunikation till de anställda gällande varumärket lika viktig som extern kommunikation till 

kunderna (Boone, 2000). Då en större andel av varumärkets värderingar involveras i 

arbetsuppgifter har det en positiv påverkan på anställdas attityd gentemot varumärket (Aurand 

et al., 2005). Framgångsrikt varumärkesbyggande ligger till grund för ett kongruent samspel 

mellan ett företags vision, kultur och varumärke (Vallaster & de Chernatony, 2006). I de fall 

varumärket misslyckas att implementeras i arbetet beror det ofta på bristande kommunikation 

och det uppstår en diskrepans mellan vad som bestäms av ledningen och vad som internaliseras 

hos anställda (Vallaster & de Chernatony, 2006).  

Organisationer behöver säkerställa att anställda har en positiv uppfattning av varumärket för att 

anställda ska kunna identifiera sig med det. När anställdas beteende förstärker varumärket, så 

förstärker varumärket i sin tur anställdas beteende (Gotsi & Wilson, 2001). Ju mer kunskap 

anställda har om organisationens varumärke, desto mer benägna är de att agera inom ramarna 

för det, och detta är vad som förmedlas till kunden (Matanda & Ndubisi, 2013; Gotsi & Wilson, 

2001). Således är det grundläggande för en organisation att ha tydlig intern kommunikation 

(Matanda & Ndubisi, 2013). 

2.3.2 Intern marknadsinriktning och engagemang 

Kotler presenterade en modell 1994 som identifierar marknadsföringens relation till var 

chefernas fokus bör ligga. Denna modell har senare använts för att utveckla begreppet intern 

marknadsinrikting (IMO, eng: internal marketing orientation) av Lings (2004). Begreppet 

behandlar anställdas utveckling och syftar till att få anställda nöjda och motiverade. IMO 

innebär att företaget måste identifiera och tillfredsställa behov och önskemål som anställda har. 

Att tillfredsställa behov och önskemål hos anställda är en grundförutsättning för att anställda 

ska ha möjlighet att tillfredsställa de behov och önskemål som finns hos kunden. IMO är 

angeläget inom servicebranschen, då de anställda har direkt kontakt med kunden (Lings, 2004). 

Nöjda, engagerade och motiverade anställda är grundläggande för att kunden ska uppleva 

mottagen god service. Anställda tenderar att leverera samma upplevelse som de själva mottager 

(Aurand et al., 2005). 

”Because contact employees are the links between the company and the 

consumer, they must satisfy the needs of both” (Zeithaml et al., 1988:43) 

Modellen The Employee Brand Commitment Pyramid (King & Grace, 2008) behandlar den 

anställdas engagemang gentemot varumärket. Modellen är uppbyggd i fyra nivåer som 
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illustrerar engagemanget hos den anställde. Genom större engagemang klättrar den anställda 

upp i pyramiden, ökar sin förståelse samt lojalitet till varumärket. Den första nivån av modellen 

behandlar den grundläggande tekniska informationen som krävs för anställda att genomföra det 

dagliga arbetet. Anställda som enbart har tillgång till den grundläggande tekniska 

informationen tenderar enbart att enbart ha ett grundläggande åtagande till arbetet. Med större 

andel varumärkesrelaterad information klättrar den anställde högre upp i pyramiden då mer 

kunskap om varumärket leder till ökad lojalitet och engagemang. 

 
Figur 1. King och Grace, 2008:370 

Anställda som befinner sig högst upp i pyramiden kan betraktas som ett bevis för att företaget 

har ett hållbart och starkt varumärkesarbete (King & Grace, 2008). Sammanfattningsvis 

illustrerar modellen vilken påverkan information om varumärket har på den anställdas 

varumärkesengagemang. En blandning mellan organisatorisk information och 

varumärkesinformation, innebär en ökad lojalitet gentemot varumärket hos den anställda. Den 

studie som King och Grace (2008) genomfört visar att det finns lika stora fördelar för 

organisationen, om anställda har kunskap om varumärket, som om konsumenter har kunskap 

om det. 

2.3.3 Servicekultur 

En servicekultur beskrivs enligt Grönroos (1990:227) som när fokus ligger på att vara 

serviceinriktad och kundupplevelsen är utav största prioritet. I de flesta tjänster uppstår 

kvaliteten för kunden vid kontakt med anställda i organisationen, och således är 

servicekvaliteten ytterst beroende av hur väl anställda presterar (Zeithaml et al., 1988). En stark 

servicekultur kan ha en positiv påverkan på internt varumärkesbyggande. När ett företag har en 

etablerad servicekultur är det viktigt att försöka att aktivt upprätthålla den, då normer och 

personal annars riskerar att ändra fokus mot att endast utföra arbetet och bortse från 

kundupplevelsen (Grönroos, 1990:227). Ett företag har tre marknadsföringsmål som företaget 

bör ta i beaktning vid upprätthållandet av servicekultur i organisationen (Grönroos, 1990:227). 
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 Dessa mål är: 

I. Cheferna i företaget ska uppmuntra och förstärka serviceinriktningen hos de anställda 

II. De anställda bör få konstant information och återkoppling på sina prestationer 

III. Vid marknadsföring av ny produkt eller kampanj bör anställda informeras innan 

informationen når konsumenter 

Anställda tenderar att vara mer tillfredsställda med sina arbeten då chefer fokuserar på att hjälpa 

kunderna, snarare än att bara följa regler och ramverk (Grönroos, 1990:227-228). Eftersom att 

cheferna i företaget inte kan ha en direkt kontroll när det gäller varje levererad kundupplevelse, 

är det således viktigt att de har en indirekt kontroll. En indirekt kontroll går att implementera 

genom en kultur som bygger på en attityd som främjar servicetänkande och servicebeteende. 

Detta kräver att både chefer och anställda medverkar i byggandet av denna servicekultur, genom 

återkoppling i bägge riktningar (Grönroos, 1990:227-228). 

2.4 Yttre påverkan på anställdas uppfattning av varumärket 

Det finns samband mellan internt varumärkesbyggande och hur väl en anställd passar in i det 

rådande företagsklimatet (Matanda & Ndubisi, 2013). Anställdas identifiering med ett 

varumärke kan bero på hur väl varumärket stämmer överens med den anställdes idealbild av 

sig själv (Helm et al., 2016). Hur väl en individ passar in i en organisation kallas för Person-

Organisation-Fit (POF). Det finns ett positivt samband mellan att individer anser sig själva 

passa in i organisationen och individers positiva uppfattning av varumärket. Anställda som 

anser sig passa in i organisationen tenderar att förmedla varumärket enligt företagets uttalade 

varumärkesmål, eftersom de kan identifiera sig själva med varumärket (Yaniv & Farkas, 2005). 

Värderingarna i varumärket kanaliseras till kunderna genom anställda, vilket medför att fokus 

bör ligga i att kommunicera varumärket väl. För att minimera risken av diskrepans i 

kommunikationen till kunder är det viktigt att anställdas uppfattning ska vara kongruent med 

vad varumärket representerar (Mosley, 2007). Såvida en anställd inte har ömsesidiga 

värderingar med varumärket finns det en risk att individen känner att den enbart är en kanal för 

att nå ut till kunder, snarare än en tillgång för företaget att förmedla varumärket. Organisationer 

utan tydlig värdegrund tenderar att prestera sämre än organisationer där den tydligt genomsyrar 

anställdas värderingar (Mosley, 2007). Då varje individ tolkar värderingar subjektivt, är det 

viktigt att varumärkets värderingar är tydligt formulerade för ökad kongruens mellan uttalat och 

uppfattat varumärke (Nandan, 2005). 
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2.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk och analysverktyg 

Då denna studie ämnar utforska hur ett varumärke förmedlas från ledningen hela vägen ner i en 

serviceorganisation, samt vilka eventuella diskrepanser som uppkommer i hur varumärket 

förmedlas och hur varumärket uppfattas av de anställda, har vi utformat ett analysverktyg (figur 

2) baserat på presenterad teori. Vi sammanfattar samtliga kategorier och förklarar dess roll i 

analysverktyget. 

 

Figur 2. Analysverktyg för internt varumärkesbyggande  

Internal brand management: Chefer är ansvariga för att definiera och driva på 

varumärkesarbetet och att vara en länk mellan organisationens struktur och de anställda. 

Tydliga uttalade strukturer i kombination med chefer som agerar som förebilder främjar det 

interna varumärkesbyggandet (Vallaster & de Chernatony, 2006; Gotsi & Wilson, 2001). 

Internal brand management studerar hur cheferna agerar som ledare och riktar anställda i 

samma riktning som uttalat varumärke. 

Kommunikation: Förmedlingen av varumärket från chefer till anställda är viktig för att det ska 

uppfattas korrekt av anställda (Boone, 2000). När värderingarna är involverade i 

arbetsuppgifterna främjar det även anställdas attityder gentemot varumärket (Gotsi & Wilson, 

2001). Det är således viktigt att information om varumärket kommuniceras till anställda 

(Matanda & Ndubsi, 2013). Kommunikationen utforskar hur varumärket förmedlas till de 

anställda och huruvida uppfattningen är kongruent med företagets uttalade varumärkesmål.  
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Intern marknadsinrikting och engagemang: Nöjda och motiverande anställda, där chefer 

tillfredsställer deras behov och önskemål leder till att anställda i större utsträckning 

tillfredsställer behoven och önskemålen hos kunderna (Lings, 2004). Anställda med större 

engagemang till varumärket tenderar att bli mer lojala till det, vilket sker genom att chefer 

förmedlar varumärkesrelaterad information och organisatorisk information till sina anställda. 

Denna del undersöker hur anställda genom motivering, engagemang och förståelse för behov 

uppfattar varumärket genom förmedlingen från cheferna.  

Servicekultur: En stark etablerad servicekultur kan ha en positiv påverkan på det interna 

varumärkesbyggandet. Det krävs att chefer ger återkoppling, uppmuntrar till serviceinriktning 

och kommunicerar samma sak internt som externt (Grönroos, 1990:227). Servicekvaliteten 

bestäms av hur anställda bemöter kunden och en stark servicekultur bidrar med positivt 

kundbemötande (Zeithaml et al., 1998). Servicekultur studerar hur anställda uppmuntras till att 

bemöta kunderna vilket är en del av det interna varumärkesbyggandet och hur cheferna genom 

återkoppling utvärderar sina anställda.  

Yttre påverkan: En anställds bild av sig själv (POF) påverkar hur väl den anställda passar in i 

företaget (Helm et al., 2016). Även värderingar påverkar en anställds uppfattning av varumärket 

(Mosley, 2007). En individ behöver passa in i företaget och dess värderingar behöver vara 

kongruenta med företagets för att anställd ska vara en bidragande tillgång i det interna 

varumärkesbyggandet. Annars finns det risk att varumärket undermineras av anställda (Mosley, 

2007). Yttre påverkan utforskar om värderingar och idealbild påverkar anställdas subjektiva 

uppfattning av varumärket.  

2.6 Kritik mot teoretiskt ramverk 

Internt varumärkesbyggande är ett relativt outforskat område och detta har inneburit att studiens 

tillgång av forskning har varit begränsad. Vidare finns det ingen fastslagen definition av 

begreppet internt varumärkesbyggande, vilket har medfört att vi har utvärderat de definitioner 

som finns och valt den vi anser vara mest passande. Ännu ett problem är att det inte finns en 

specifik teori hur förmedlingen av varumärket sker inom ett företag. På grund av detta har vi 

utformat ett analysverktyg med de kanaler vi främst har funnit betydelsefulla baserat på den 

forskning som finns. På grund av vårt egna urval finns det en potentiell risk att vi har missat 

viktiga delar i annan forskning kring förmedlingen av varumärket från ledning till anställda. 

Däremot har vårt urval av kanaler influerats av forskningen kring definitioner av begreppet 

internt varumärkesbyggande, i vilken kanaler har valts i enighet med Saleem & Iglesias (2016). 
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Både Grönroos (1990) och Zeithaml et al. (1988) är över 25 år gamla källor, vilket kan göra att 

dessa kan tänkas vara utdaterade. Vi är medvetna om att denna litteratur kan anses utdaterad 

men vi menar att källorna är relevanta till genomförd studie eftersom att de behandlar det 

aktuella området, service, och kan därför fortfarande appliceras på vår. Service är fortfarande 

idag en lika viktig del i ett företags varumärke, som det var för över 20 år sedan.  

Vid hänvisning till studier som Vallaster och de Chernatony (2006), samt Gotsi och Wilson 

(2001) har vi i åtanke att de är utförda hos specifika företag genom intervjuer med specifika 

människor. Precis som Vallaster och de Chernatony (2006) argumenterar ger detta inte ett 

generellt resultat, utan ett resultat av hur verkligen ser ut i den undersökta populationen. 

Däremot kan likheter och skillnader mellan det resultat vår studie genererar, bidra till en djupare 

förståelse till vilka implikationer som organisationer möter vid implementering av varumärke. 
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3 Metod 

I detta avsnitt redogör vi för hur vi har gått tillväga för att besvara vår frågeställning. Vi 

redogör för de metodval som gjorts samt för en diskussion kring konsekvenserna av dessa val. 

 

3.1 Forskningsansats 

Då vår studie utforskar hur förmedling och uppfattning av varumärket sker i en 

serviceorganisation är vår studie av explorativ art, vilket syftar till att undersöka vad som händer 

i en organisation och få insikt i det undersökta området. (Saunders et al., 2012:171). Saunders 

et al. (2012:171) menar att studier av explorativ art är särskilt användbara när den ämnar skapa 

större förståelse av ett problem som ännu inte är fullständigt utforskat. Denna art passar vår 

studie väl, då uppfattning av ett varumärke är något subjektivt för varje respondent och det 

insamlade materialet i förväg inte går att förutsäga. Studier av explorativ art har fördelar i dess 

flexibilitet och anpassningsbarhet och kan komma att byta riktning baserat på det resultat som 

studien genererar (Saunders et al., 2012:171).  

För att undersöka uppfattat och förmedlat varumärke är det passande att använda en fallstudie 

med kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer (Saunders et al., 2012:171). Då 

studien är kvalitativ har vi fördjupat oss i ett fåtal individers uppfattning snarare än att ha använt 

oss av ett större antal respondenter. Eftersom att vi har studerat en del av en stor organisation 

finns det en risk att studien har missat viktiga komponenter av förmedlingen och uppfattningen 

av varumärket. Studien ger oss alltså ett generaliserat resultat på en del av organisationen, 

snarare än ett specifikt resultat för hela organisationen. Anledningen till denna avgränsning är 

av tidsfrist och studiens omfattning. Däremot ger studien en djupare förståelse för det 

undersökta kontorets anställda och chefers uppfattning och förmedling av varumärket, för vilket 

slutsatser kan dras. En individs uppfattning är enligt det teoretiska ramverket subjektivt, vilket 

gör att vald studie passar, då subjektiva uppfattningar kan kräva att mer komplexa frågor ställs 

samt att svar ibland kan bli otydliga. Semi-strukturerade intervjuer bidrar till ett större utrymme 

för följdfrågor samt förtydliganden från både respondenter och vi som intervjuar (Saunders et 

al., 2016:391). 

Det finns tre olika tillvägagångssätt att förena empiri och teori: deduktiv, induktiv och abduktiv 

ansats (Saunders et al., 2016:145). Vi har använt oss av en abduktiv ansats genom att samla in 

material från tidigare forskning gällande internt varumärkesbyggande och hur företag arbetar 

för att upprätthålla ett kongruent varumärke genom hela organisationen. Vi undersöker vilka 
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likheter och mönster som kan identifieras mellan vårt empiriska underlag och vad som tidigare 

forskning har påvisat. 

3.2 Val av företag 

Målet med internt varumärkesbyggande är att det uttalade varumärket ska förmedlas till kunder 

genom anställda. För att undersöka detta krävs det således att vi undersöker ett företag där de 

anställda har direkt kontakt med kunder. Baserat på detta har vi undersökt en telefonbank vid 

en av Sveriges största banker, till vilken access har fåtts genom att en av uppsatsens författare 

i skrivande stund arbetar där. Banken är i uppsatsen anonym med anledning av att företaget i 

sig inte är relevant för det som uppsatsen ämnar undersöka. Att nämna det undersökta företaget 

vid namn skulle således kunna rikta fokus mot företaget snarare än förmedling och uppfattning 

av varumärket. Detta är ett beslut som vi som författare gemensamt har tagit och det undersökta 

företaget har inte varit delaktiga i detta beslut.  

På telefonbanken sköts all inkommande telefoni och de anställda, även kallade medarbetare, 

som arbetar med inkommande telefoni tar emot ungefär 60 till 80 samtal per arbetsdag 

(Teamchef, 2016). På det undersöka kontoret figurerar teamchefer, som ansvarar direkt för ett 

antal anställda, samt en enhetschef som ansvarar för hela kontoret. Anställda som hanterar 

inkommande telefoni har direkt kundkontakt och därför är valet av företag representativ för vår 

studie, då dessa anställda kan direkt påverka kundens uppfattning av varumärket, vilket är syftet 

med internt varumärkesbyggande.  

3.3 Val av respondenter 

Urvalet av chefer skedde genom tillfrågande av en teamchef samt enhetschefen. Vidare 

skickades mail till tio slumpmässigt valda anställda varav fem godkände att medverka i en 

intervju. De intervjuer som genomfördes med kontorets enhetschef och teamchefen gav oss 

underlag för hur de från sitt perspektiv förmedlar varumärket till anställda genom de tre 

kanalerna (se figur 2). De anställda har försett studien med hur de upplever att sina chefer 

förmedlar varumärket till dem och om uppfattningen är kongruent med ledningens målsättning. 

Utöver de tre kanalerna (se figur 2) har vi även undersökt om yttre faktorer utanför chefernas 

direkta kontroll har påverkat hur de anställda uppfattar varumärket. 

Teamchefen är inte ansvarig över samtliga anställda som vi har intervjuat, utan alla fem har 

olika teamchefer på telefonbanken. På grund av studiens omfattning och tidsfrist har det inte 

varit möjligt att intervjua samtliga chefer vid kontoret. Att inte uteslutande använda sig av 

anställda under en teamchef har bidragit till en nyanserad bild av arbetet med 



14 

 

varumärkesbyggandet från fler teamchefer. Samtliga anställda har vid olika tillfällen arbetat 

heltid vid telefonbanken och har mellan två till fem års erfarenhet av arbetet. Detta har bidragit 

till att alla anställda har kunnat ge en tydlig bild över varumärkesbyggandet.  

För att säkerställa att de anställda skulle kunna ge en korrekt och objektiv bild av företaget och 

dess förmedling garanterade vi samtliga respondenter total anonymitet i studien. Vi försäkrade 

även att ingen konfidentiell information av företaget söktes, vilket i kombination med 

anonymitet minskar risken för partitagande av respondenter (Saunders et al., 2012:289). Detta 

bör således säkerställa sanningsenliga och uppriktiga svar då inga incitament att förvränga 

sanningen finns. 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Primärdata 

Den genomförda studien är av kvalitativ metod och för att få det djup i uppsatsen som krävs 

har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer för att samla in den informationen som 

behövs (Saunders et al., 2012:377). Intervjuerna med cheferna skedde på plats på kontoret, 

medan intervjuerna med anställda skedde både över telefon och personligen. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 15-25 minuter beroende på respondentens svar på de öppna 

frågorna. Användandet av semi-strukturerade intervjuer förutsätter att vi har ett antal 

frågeämnen förberedda med några nyckelfrågor som ska besvaras (Saunders et al., 2012:374). 

Dessa utgångsfrågor var samma under alla intervjuer, men följdfrågorna varierade. De 

förberedda frågorna var av öppen karaktär då detta gav utrymme för respondenterna att 

definiera eller beskriva situationer (Saunders et al., 2012:375). 

Möjligheten att göra telefonintervjuer bidrog till ett ökat urval av respondenter, då vi inte var 

bundna av att träffa respondenten personligen (Saunders et al., 2012:404). Vi var medvetna om 

de brister som Saunders et al. (2012:404) påpekar angående telefonintervjuer, då vi inte hade 

möjlighet att etablera personlig kontakt samt att läsa av kroppsspråk. Däremot anser vi att den 

ökade tillgången av data väger upp för detta, samt att vi inte exklusivt använder oss av det 

tillvägagångssättet. Enligt Saunders et al. (2016:422) kan telefonintervjuer ha fördelar i termer 

av ökad anonymitet, vilket kan bidra till ett bredare svarsspektrum som kan underlätta för 

respondenter att prata om personligt förankrade frågor (Saunders et al., 2012: 389). Precis som 

vid tidigare intervjuer använde vi oss av samma mall av intervjufrågor som vid personliga 

intervjuer, samt att samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. 
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3.4.2 Utformning av intervjuguide 

Då syftet med uppsatsen är att undersöka uppfattning och förmedling av varumärke är 

majoriteten av frågorna utformade så att liknande frågor ställs till både chefer och anställda. 

Skillnaden i frågorna är från vilket perspektiv frågorna ska besvaras, antingen chef eller 

anställd. Detta gjorde att vi kunde se likheter och skillnader mellan svaren från anställda och 

chefer och därmed utläsa om eventuell diskrepans fanns mellan uttalat varumärke och uppfattat 

varumärke.  

Intervjuguiden (se appendix 1) inleder med tre grundläggande bakgrundsfrågor för att kartlägga 

de anställdas position och arbetad tid på företaget. Efter bakgrundsfrågor och förklaring av 

studien följer intervjuguiden samma struktur som analysverktyget i figur 2. För att kartlägga 

ledarskapsarbetet och uttalat varumärke ställdes frågor angående ledarskap och företagets 

strukturer enbart till enhetschefen och teamchefen. Frågor som behandlade internt 

varumärkesbyggande ställdes till samtliga respondenter för att utläsa vad i 

varumärkesbyggandet som kan orsaka diskrepanser. För att tydliggöra vilka frågor som ämnade 

besvara samma fråga ur olika perspektiv, är frågorna kategoriserade i intervjuguiden med 

siffrorna ett till tio. Frågor som behandlade yttre påverkan ställdes enbart till anställda, då 

faktorerna inom det området som kan påverka uppfattning av varumärket, är utanför företagets 

direkta kontroll. 

Del av 

analysverktyget 

Syftet med frågorna,  

chef 

Syftet med 

frågorna, anställd 

Teori till grund för 

frågorna 

Internal brand 

management 

Hur cheferna själva 

anser att de 

representerar 

varumärket och hur de i 

sin roll som chef kan 

förmedla företagets 

varumärke till anställda 

 Gotsi & Wilson, 

2001 

 

Vallaster & de 

Chernatony, 2006 

 

 

Kommunikation 

 

Hur cheferna förmedlar 

varumärket till anställda 

Hur anställda 

uppfattar företagets 

varumärke och hur de 

upplever att den blir 

förmedlad 

Aurand et al., 2005 

 

Boone, 

2000 

Intern 

marknadsinriktning 

och engagemang 

Hur cheferna går 

tillväga för att motivera, 

engagera , samt uppfylla 

anställdas behov 

Vad som motiverar 

och engagerar 

anställda samt vad de 

har för behov. Hur 

upplever anställda att 

deras chefer arbetar 

för att uppfylla detta? 

Lings,  

2004 

 

King & Grace, 

2008 
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Servicekultur Hur cheferna arbetar för 

att ha en servicekultur 

och hur anställda får 

återkoppling på sina 

prestationer 

Hur anställda 

upplever 

servicekulturen och 

hur de upplever att 

deras prestationer 

mäts 

Grönroos, 

1990 

Yttre påverkan  Hur anställda 

identifierar sig med 

företagets varumärke 

och hur deras egna 

värderingar påverkar 

detta 

Helm et al., 

2016 

Yaniv & Farkas, 

2005 

Mosley, 

2007 

Tabell 1. Operationalisering 

Samtliga frågor i intervjuguiden baserades på det teoretiska ramverket och utformades för att 

kunna se förmedling och uppfattning mellan chefer och anställda. Med hjälp av analysverktyget 

kunde vi utvärdera svaren och identifiera förmedlingen och uppfattningen som den ser ut vid 

det undersöka kontoret. Intervjuguiden har tydligt utformade frågor, men följdfrågor kunde 

däremot förekomma beroende på respondenternas svar. Detta berodde på att respondenter 

uppgav ett intressant svar vilket vi bad dem att utveckla. 

I vårt analysverktyg presenteras konsumenters uppfattning. Denna del kommer inte att 

undersökas, då denna studie ämnar undersöka hur ett varumärke förmedlas inom en 

serviceorganisation. Konsumenters uppfattning finns däremot med i analysverktyget eftersom 

att de svarar för den slutgiltiga uppfattningen av varumärket, vilken anställda ansvarar för att 

förmedla. 

3.4.3 Sekundärdata 

Sekundär data har använts i form av information från företagets hemsida i form av 

policydokument kring bankens varumärke och förmedling av detta. Policydokumentet är 

utformat av högsta ledningen i det undersökta företaget och har använts för att ge en referensram 

för vilka riktlinjer ledningen har satt upp. På grund av anonymiteten av företaget kan vi inte 

referera till dokumentet i källhänvisningen, då detta skulle avslöja företagets identitet. 

3.5 Analys av data 

En av författarna till uppsatsen är vid skrivande stund anställd hos banken, vilket möjliggjorde 

för den access som annars hade varit svårt att få tillgång till. Risken för partitagande anser vi 

däremot vara relativt liten, då uppsatsen ämnar undersöka hur de intervjuade anställda uppfattar 

varumärket, vilket inte är något som vi kan påverka. Vid intervjuerna har vi även minimerat 

risken för partitagande genom att ha ställt öppna frågor under varje område för att varje 
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respondent ska ha möjlighet att utveckla sina egna svar och uppfattningar (Saunders et al., 

2012:383). Utöver denna aktsamhet transkriberades samtliga intervjuer för att undvika 

personliga tolkningar av det insamlade materialet. Det finns inga incitament att ta parti för det 

undersökta företaget och ingenting fås i utbyte mot att studien genomförs. 

Vid kartläggning av det varumärkesarbete som företaget genomför har cheferna fått besvara 

hur de själva anser att de representerar företaget och förmedlar varumärket. Det kan vara 

problematiskt då de själva bedömer sitt eget arbete och det finns en risk att resultatet blir en 

snedvridning av verkligheten. Vi anser däremot att detta inte är problematiskt då uppsatsen 

ämnar undersöka hur förmedlingen och uppfattningen ser ut, vilket besvaras av vilka likheter 

som kan utläsas mellan de anställdas och chefernas svar. Ifall chefernas svar inte stämmer 

överens med verkligheten syns det således i hur motsvarande fråga för anställda besvaras. 
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenteras resultaten från den kvalitativa studien samt det policydokument som 

ligger till grund för det uttalade varumärket. Det empiriska underlaget är baserat på 

analysverktyget, och presenteras utefter den ordningen. 

 

4.1 Uttalat varumärke 

Enligt policydokumentet (2014) för företaget har samtliga anställda ett ansvar att alltid främja 

en god kundupplevelse med ambition att alltid leverera vad som utlovas. Allt som görs i 

företaget har ett mål: att alltid leverera en god kundupplevelse. Denna värdegrund ska 

involveras i arbetsuppgifterna varje dag och medarbetare arbetar i lag för att skapa och 

upprätthålla den. Bankens uttalade värdegrund kan sammanfattas i bankens ”Värdehus”, vilket 

består av att: 

I. Erhålla ett ständigt kundfokus 

II. Ha ett stöttande arbetsklimat 

III. Vara bidragande till att uppnå mål både inom enheten och i det lag individen arbetar i. 

Dessa är de tre grundpelare som bär upp taket för värdehuset, vilket är att det bästa ska levereras 

till kunden (Enhetschef, 2016). 

Det som förväntas av anställda hos företaget är att leverera denna värdegrund i enighet med den 

position som den anställde arbetar på, något som görs genom att anställda lever efter och agerar 

inom uttalad värdegrund (Policydokument, 2014). Gruppdirektiv, policies, och instruktioner 

ger ett ramverk för hur anställda förväntas agera och alla anställda förväntas att veta vad de är 

ansvariga för, varför deras bidragande är viktigt, hur väl de presenterar företaget, samt vad som 

kan göras för att prestera bättre (Policydokument, 2014). 

Chefer och värderingar har den tyngsta rollen när det kommer till att driva på prestationen i 

företaget, och chefer förväntas att kunna engagera och motivera anställda att ”sträcka sig efter” 

uttalad vision (Policydokument, 2014). 

4.2 Internal brand management 

Cheferna beskriver med följande citat hur de av anställda vill bli uppfattade som ledare: ”Jag 

vill bli sedd som en i gänget; en positiv person som tar strid för kunden” (Enhetschef, 2016), 

samt ”Jag hoppas att de ser upp till mig i och med att jag har erfarenhet av kundärenden och 

kan hjälpa till. Det ska inte vara vi och dom utan vi jobbar tillsammans” (Teamchef, 2016).  
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Cheferna på enheten försöker förmedla varumärket genom att fokusera arbetet för medarbetare 

att ständigt göra det bästa för kunden. Teamchefen menar att detta görs genom att vara mänsklig 

och sträva efter att hitta lösningarna som bäst passar kunden. Varje kund ska ses som en individ 

och anställda ska arbeta med att försöka finna den produkt som passar den specifika individen, 

eftersom alla produkter inte passar alla (Teamchef, 2016). ”Positiva kundupplevelser är en del 

av bankens DNA och är en viktig del i själva ledarskapet” (Enhetschef, 2016). De uttalade 

värderingarna är inarbetade och förmedlas till medarbetare redan vid nyanställning, oavsett om 

de är medvetna om det eller inte (Enhetschef, 2016). Medarbetare förväntas sedan ha 

genomgående kunskap om de tre värderingarna i värdehuset. Problem kan synas i de fall där 

medarbetaren ännu inte ser sig själv som en del av banken, vilket ofta sker vid nyanställning 

där medarbetaren ännu bara ser det lilla som görs för kunden och inte vad helheten kan bidra 

med i förlängningen (Teamchef, 2016).  

4.3 Kommunikation 

Samtliga medarbetare nämnde under intervjuns gång ledorden för bankens värdehus. Två av de 

anställda hade problem med att formulera värderingarna när frågan ställdes, medan resterande 

respondenter tydligt beskrev det som frågades efter, ”[...] de brukar kommunicera ut vad 

banken står för: Vi är ett team och vi satsar på kundnöjdhet” (Anställd, 2016). Fyra av 

respondenterna förklarade att varumärket förmedlades via möten, mailkontakt och skyltar på 

kontoret med budskap om banken. En anställd upplevde däremot att dennes chef agerar mer 

som en coach för att hjälpa och pusha medarbetarna att nå säljmål, snarare än att specifikt 

förmedla varumärket. En annan respondent upplevde att inget aktivt arbete skedde för att 

förmedla företagets varumärke, trots att hen förklarade de tre ledorden både på svenska och på 

engelska vid tillfrågandet (Anställd, 2016). 

Chefernas uppfattning är att företagets värderingar återfinns löpande i vardagliga 

arbetsuppgifter. Enhetschefen (2016) beskriver att allt som görs har bäring i värdehuset och de 

uttalade värderingarna. Enhetschefen (2016) säger även att hen stöter på värderingarna hela 

tiden i sitt arbete, där hen menar att värderingarna även går in i det säljarbetet som medarbetarna 

genomför. Teamchefen (2016) säger att hen stöter på värderingarna genom att hen ofta blir 

meddelad personligen när en medarbetare lyckats leverera en produkt som passar den specifika 

kunden och överträffat kundens förväntningar. För anställdas del återspeglar sig värderingarna 

i arbetet dagligen genom den kundkontakt som genomförs. En respondent underströk även att 

hen sina samtal ofta använder termer som ”vi på banken” (Anställd, 2016) och refererar alltid 

sitt arbete som att hen arbetar i ett team. Flera respondenter förklarar att det är viktigt att ständigt 
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eftersträva att ha nöjda kunder och att värderingarna finns invävda i rutinerna och kulturen, 

vilket medför att det är svårt att med egna ord beskriva hur dessa specifikt återspeglas i det som 

utförs i arbetet. 

4.4 Intern marknadsinriktning och engagemang 

Öppen kommunikation underlättar möjligheten för cheferna att tillfredsställa medarbetarnas 

behov i arbetet. I coachsamtalen som sker görs försök att lyfta fram de anställdas behov och det 

är en självklarhet att lyssna på detta (Teamchef, 2016). Eftersom att arbetet på telefonbanken 

kräver kunskap kring flera delar av banken upplever respondenterna att den kunskapen är ett 

grundläggande behov för att de ska kunna utföra sitt arbete och leverera positiva 

kundupplevelser. ”Eftersom att min arbetsuppgift innebär att jag ska veta väldigt lite om 

väldigt mycket så krävs det att jag har de resurserna för att arbeta och utföra mitt jobb” 

(Anställd, 2016). Ett ytterligare grundläggande behov hos medarbetarna är att vara införstådd i 

de system som används och att frustration uppstår när dessa inte fungerar, då det påverkar 

möjligheten att utföra arbetet på bästa sätt och att leverera positiva kundupplevelser (Anställd, 

2016). 

För att motivera och engagera anställda i sitt arbete ligger chefernas fokus på att få medarbetare 

att synas och att ingen ska försvinna i mängden. Utöver vanlig säljcoachning görs därför 

ständiga försök att lyfta fram de medarbetare som utför jobbet väldigt väl (Teamchef, 2016). 

Det ska fokuseras på vad som är positivt och arbeta för detta (Enhetschef, 2016). De anställda 

hävdar att cheferna motiverar och engagerar anställda genom att ta fram individuella målplaner 

för hur de förväntas prestera. Enligt medarbetarna är det motiverande med individuella 

målplaner utformade efter deras styrkor och svagheter. En anställd (2016) förklarar att hen blir 

motiverad och engagerad av att bli sedd som en individ, och när chefen hjälper hen i form av 

samtal och coachning för att nå hens uppsatta mål. Nås de uppsatta målen påpekar medarbetarna 

att belöningar är motiverande. Utöver belöningar och individuella målplaner är det kollegorna 

som bidrar till det största engagemanget i arbetet. Kollegorna och arbetsplatsen var enligt 

samtliga respondenter en viktig del i arbetet och kollegorna var anledningen varför arbetet blev 

mer än bara en inkomstkälla. Att arbetet ska vara mer än bara en inkomstkälla är målsättningen 

enligt enhetschefen. ”Det är vi som är varumärket och vi kan bara göra vårt bästa [...] Det 

kommer alltid att finnas motgångar men vi är noga med att stötta varandra. Är man bara här 

för att lyfta lön så är man fel. Här arbetar vi för positiva kundupplevelser, ha roligt på jobbet, 

[och för att] utvecklas.” (Enhetschef, 2016). Eftersom att medarbetarna är varandras 
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arbetsmiljö krävs det att det finns ett gott arbetsklimat med människor som är lika intresserade 

av arbetet (Enhetschef, 2016). 

Vid sociala interaktioner utanför arbetet kan det förekomma att banken som företag kritiseras, 

vilket respondenterna reagerade varierande på. Två respondenter hävdar att det inte är något de 

reflekterar över medan två respondenter blev upprörda och beskrev att de tog det personligt. 

”Jag tar det ändå på något sätt personligt. Jag tror att det är känslan av att vi är ett team som 

har satt sig hos mig” (Anställd, 2016). Den respondent som upplevde förmedlingen av 

varumärket som otydlig, tog det heller inte personligt när banken kritiserades. Som anställd på 

banken är personen även representant i sitt privata liv enligt enhetschefen (2016), som påvisar 

att vad som än händer är hen alltid stolt över att vara en del av banken.  

4.5 Servicekultur 

Både teamchefen och enhetschefen (2016) menar att det finns vidareutbildning i företagets 

produkter samt riktlinjer för hur samtal ska styras för att stärka kundserviceinriktningen hos 

medarbetarna. Cheferna menar även att fokus ligger på att lyssna och lära sig av varandra. 

Positiva kundupplevelser försöker säkerställas genom att alla medarbetare ska ha coachsamtal 

10 gånger per år, då det måste coachas hur den anställda kan jobba utifrån kundens bästa. Utöver 

detta genomförs även medlyssning och överhörning genom microcoachning på daglig basis 

från teamchefen (Teamchef, 2016; Enhetschef, 2016). 

Samtliga medarbetare upplever att servicekulturen är väletablerad på arbetsplatsen och att den 

ständigt är uppmuntrad av chefer. Det finns en stor öppenhet på banken att vara serviceinriktad 

och att hjälpa kunden på bästa möjliga sätt. Respondenter upplever däremot problematik i att 

verktyget som finns för att utvärdera kundnöjdhet inte är representativt för deras verkliga 

prestationer. De menar att slumpmässiga undersökningar görs genom uppringningar till kunder 

som precis har varit i kontakt med den anställde. Enligt de anställda är den andel som svarar på 

dessa undersökningar kunder som blev eller var irriterade på saker utanför den anställdes 

kontroll, så som långa kötider eller tekniska problem vid samtalstillfället. De anställda uttrycker 

även att det är svårt för företaget att mäta kundnöjdhet på en representativ nivå och att cheferna 

inte lägger en stor tyngd i detta heller. Ett annat problem som några respondenter upplever är 

att fokus från chefer ibland ligger kring säljresultat snarare än resultat i form av kundnöjdhet, 

vilket enligt respondenterna bör betraktas som lika viktigt. Cheferna vid telefonbanken arbetar 

för att ha en öppen återkoppling kring medarbetares prestationer, vilket är kongruent med vad 

medarbetarna upplever. Detta sker exempelvis genom att statistik offentliggörs till varje lag av 
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medarbetare, där de som nått målen lyfts fram med motiv att de ska känna sig sedda. ”Vi mäter 

extremt mycket - kanske lite för mycket - och återkopplar väldigt mycket” (Enhetschef, 2016).  

En av medarbetarna förklarar att det kan tänkas ligga i företagskulturen att möjligheten att be 

om hjälp alltid finns, och att den goda samanhållningen bland kollegorna möjliggör för att lätt 

kunna ge tips och underlätta arbetet för varandra. Enhetschefen påpekar att lagarbetet är den 

grundpelare i värdehuset som ständigt behöver arbetas med, ”Arbetar man tillsammans i ett 

team, så kommer kundupplevelserna bli bättre” (Enhetschef, 2016). 

4.6 Yttre påverkan 

De anställda som intervjuades upplevde i varierande grad att deras egna värderingar påverkar 

synen på banken. Det kan uppstå en intressekonflikt om den bild av banken som presenteras i 

media angående bonusar och nedläggningar av bankkontor. Respondenterna påstår att de inte 

kan bortse från sina egna värderingar bara för att de arbetar på ett företag, utan att de har sina 

egna åsikter om vad som är rätt och fel. Vidare förklarar medarbetarna att de kan identifiera sig 

med företagets officiella värderingar kring positiva kundupplevelser och att anställda på 

företaget arbetar i ett team. Samtidigt kan de uppstå konflikter gällande dessa värderingar 

angående vad som uttrycks i interna möten jämfört med vad som uttrycks i media. 

Det är inte en självklarhet att medarbetarna rekommenderar banken till vänner och familj. De 

uttrycker att de i första hand råder vänner och familj att jämföra bankerna för att se vilket det 

bästa alternativet är för just den individen. En medarbetare uttrycker att hen skulle 

rekommendera banken till vänner som är i samma ålder som respondenten, eftersom hen anser 

att företaget är en digital bank som står längst fram i digitaliseringen gentemot resterande 

storbanker i Sverige (Anställd, 2016). En annan anställd förklarar att hen släpper rollen som 

anställd och är privatperson efter avslutat pass. På arbetsplatsen anser respondenten sig däremot 

som en representant för banken och är ansiktet utåt för företaget.  
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras och jämförs det empiriska underlaget med det teoretiska ramverket. 

Precis som i det empiriska underlaget är detta avsnitt uppdelat utefter analysverktyget och 

analyseras därefter. 

 

5.1 Internal brand management 

Det empiriska underlaget visar att cheferna på telefonbanken anammar ledarskap i enighet med 

den teori som Vallaster och de Chernatony (2006) presenterar angående internal brand 

management, genom att företagets varumärke är en stor del av ledarskapet. Varumärket 

förmedlas från tidig anställning, oavsett om anställda är medvetna om det eller inte. Baserat på 

hur cheferna beskriver sitt arbete, agerar de som en länk mellan anställda och uppsatta 

strukturer, samt definierar och driver konsekvent varumärkesbyggandet. Teori påvisar att ett 

framgångsrikt varumärkesbyggande kräver tydlig kommunikation genom ledarskap. Enligt det 

empiriska underlaget kan det uppstå problem vid nyanställning, men cheferna är medvetna om 

att det redan här kräver inarbetning av varumärket. Denna kommunikation kräver inblandning 

från överordnade, vilket det empiriska resultatet visar att det är något som eftersträvas genom 

att cheferna hävdar att alla jobbar tillsammans och att de vill bli sedda som en i gänget. Detta 

är ett tydligt på exempel chefer som ser sig som en del av varumärkesbyggandet och fungerar 

som förebilder och symboliserar önskvärd värdegrund i enighet med Vallaster och de 

Chernatony (2006).  

5.2 Kommunikation 

Förmedlingen av varumärket från chef till anställd på banken var positiv. Tre av medarbetarna 

kunde förklara vad varumärket står för varav resterande hade problem att tydligt formulera det 

uttalade varumärket. Grunden till internt varumärkesbyggande kräver att de anställda är 

medvetna om vad varumärket står för och eftersom att några av medarbetarna inte tydligt kunde 

formulera detta kan det möjligtvis ge en missvisande bild till kunderna (Boone, 2000). Bankens 

uttalade varumärke framkom däremot vid något tillfälle under samtliga intervjuer, utan att 

frågan specifikt ställdes. Det kan förklaras av att varumärkets värderingar återfinns i kulturen, 

vilket även några medarbetare påpekade i intervjuerna.  

Förmedlingen av varumärket sker genom mailkontakt, möten och reklambudskap i form av 

skyltar på kontoret. Eftersom att samtliga anställda formulerade det uttalade varumärket under 

intervjuerna, tyder det på att varumärket är tydligt formulerat från ledning till anställda. 
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Däremot uppstår det diskrepans i förmedlingen, på grund av att kommunikationen inte sker 

tillräckligt aktivt eftersom att alla medarbetarna till en början inte kunde formulera varumärket. 

I enighet med Aurand et al. (2015) är anställdas uppfattning av varumärket grundläggande för 

hur varumärket förmedlas vidare till kunden. Det interna varumärkesbyggandet är en aktiv 

process, vilket Saleem och Iglesias (2016) understryker, och det finns en risk att varumärket 

inte är tillräckligt förmedlat i och med att några av medarbetarna hade problem att formulera 

det uttalade varumärket. Ett framgångsrikt internt varumärkesbyggande kräver enligt teorin en 

pågående process där medarbetarna blir konsekvent påminda om varumärkets uttalade mål för 

att varumärket ska förmedlas till kunderna på rätt sätt. Det är upp till cheferna i företaget att 

säkerställa kongruent uppfattning med uttalat varumärke och att företaget har en tydlig och 

aktiv intern kommunikation angående varumärket, vilket även Matanda och Ndubisi (2013) och 

Gotsi och Wilson (2001) påpekar. Att en anställd anser att inget aktivt arbete sker i förmedling 

av varumärket visar att det kan finnas en avsaknad av aktiv intern kommunikation. 

Enligt Aurand et al. (2005) är det positivt när varumärkets värderingar är invävda i 

arbetsuppgifterna, vilket kan vara en av anledningarna varför det var enklare att besvara denna 

fråga för medarbetarna. Medarbetarna förklarade hur de arbetade i ett team och alltid arbetar 

för att leverera positiva kundupplevelser. Även enhetschefen (2016) ansåg att varumärkets 

värderingar existerar i arbetsuppgifterna hela tiden. Även om värderingarna är invävda i 

arbetsuppgifterna behövs det en tydlig kommunikation kring varumärkets värderingar. Likt de 

Chernatony och Vallaster (2006) kan värderingarna ligga i kulturen, vilket kan ha lett till att 

cheferna vid det undersöka kontoret inte aktivt arbetar med förmedlingen och förlitar sig på att 

varumärket ska återfinnas i arbetsuppgifterna och kulturen. Internt varumärkesbyggande är 

således viktigt att arbeta med då det annars riskerar att uppstå ett gap mellan vad som bestäms 

av ledningen och hur det uppfattas av anställda. I enighet med Boone (2000) bör varumärket 

kommuniceras bättre internt för att de anställda ska vara fullt medvetna om vad varumärket står 

för, även om det som tidigare nämnt är invävda i arbetsuppgifterna och kulturen. 

5.3 Intern marknadsinriktning och engagemang 

Det empiriska underlaget visade att cheferna var benägna att uppfylla de anställdas 

grundläggande behov i form av förmedlad kunskap kring arbetsuppgifterna. Det som 

motiverade anställda och det chefer gjorde för att motivera anställda påvisade likheter, då 

individuella uppsatta målplaner och vikten av kollegorna var faktorer som uppmärksammades 

av samtliga respondenter. Lings (2004) förklarar hur detta är en grundförutsättning för att 

medarbetarna ska kunna tillfredsställa behoven kunderna har. Cheferna menar att det 
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eftersträvas att anställda har mer än bara ett grundläggande åtagande till arbetet, vilket den 

lägsta nivån i Employee Brand Commitment Pyramid (King & Grace, 2008) symboliserar, och 

försöker således skapa engagemang genom god stämning bland kollegorna. Den motivation och 

engagemang som skapas bör således enligt nämnd teori skapa större förståelse och lojalitet till 

varumärket. Genom denna kanal i internt varumärkesbyggande har därmed cheferna lyckats 

med förmedlingen av varumärket, eftersom de förstår och skapar motiverade anställda.  

Lojaliteten till varumärket varierade i det empiriska underlaget men visade stora likheter med 

teorin bakom Employee Brand Commitment Pyramid (King & Grace, 2008). Respondenterna 

som tydligt tog kritik mot varumärket personligt påvisar även ett högt engagemang gentemot 

varumärket i enighet med King & Grace (2008), medan de respondenter som inte tog det 

personligt påvisade lägre engagemang gentemot varumärket. Det går således att tydligt se 

sambandet mellan engagerade medarbetare och lojalitet till varumärket. Den respondent som 

påvisade låg lojalitet upplevde även en obefintlig förmedling av varumärket från chefer. Den 

aktiva förmedlingen av varumärket kan således påverka hur lojal den anställde är gentemot 

varumärket. Mitchell (2002) menar att internt varumärkesbyggande ännu inte har fått fullt 

genomslag då chefer misslyckats att skapa en känslomässig koppling till den levererade 

tjänsten. Cheferna har således inte lyckats fullt ut med att få varumärkets värderingar 

kongruenta med de anställdas uppfattning och det krävs därför ett större internt 

varumärkesarbete för att främja lojaliteten och engagemanget hos de anställda.  

5.4 Servicekultur 

Det var tydligt i det empiriska underlaget att det enligt både medarbetare och chefer fanns en 

etablerad och stark servicekultur. Detta kan tänkas ha en positiv påverkan på det interna 

varumärkesbyggandet hos företaget eftersom detta är en av bankens värderingar, att leverera 

positiva kundupplevelser. Cheferna på banken stärker denna kultur genom riktlinjer för hur 

samtalen ska styras och utbildning i de produkter som företaget har. Medarbetarna upplever att 

agera serviceinriktat uppmuntras från chefer vilket Grönroos (1990) påpekar är ett mål som en 

serviceorganisation bör sträva efter. Grönroos (1990) förklarar även att det är viktigt att 

cheferna förser anställda med återkoppling på deras prestationer.  

I det empiriska underlaget framgår det att det finns verktyg för att mäta och ge utvärderingar i 

anställdas prestationer. Däremot framför medarbetarna problematiken med verktyget och hur 

resultaten utvärderas. Verktyget för att utvärdera kundnöjdhet är enligt de anställda inte alltid 

representativt för deras verkliga prestation samt att större fokus ligger på säljmålen än 
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kundnöjdhetsmålen. Eftersom att banken har som ett uttalat varumärkesmål att leverera positiva 

kundupplevelser uppstår det här en diskrepans mellan vad cheferna anser att kundnöjdhet 

innebär och hur anställda tolkar det. Medarbetarna upplever att företaget använder sig av ett 

verktyg som inte är representativt för medarbetarnas verkliga prestation gällande kundnöjdhet, 

samtidigt som återkopplingen av medarbetarnas prestationer främst består av säljresultat. 

Cheferna har därför inte lyckats att förmedla till sina anställda varför resultatmålen är viktigare 

att mäta än kundnöjdhetsmålen. Teamchefen (2016) förklarade att en del av kundnöjdheten 

ligger i att finna rätt produkter till kunden, där kundens förväntningar överträffas, samtidigt som 

medarbetarna tolkar kundnöjdhet med verktyget som mäter hur nöjd kunden var efter samtalet. 

Detta visar på en tydlig diskrepans i förmedlingen i varumärket, där cheferna inte har förmedlat 

varför vikten av säljmålen genererar kundnöjdhet, vilket har gjort att medarbetarna upplever att 

de inte får den återkoppling de vill ha kring kundnöjdheten eftersom att för stor vikt läggs på 

säljmål.  

I en servicekultur är det betydelsefullt med återkoppling och företaget måste uppmärksamma 

individens prestationer för att individen ska kunna förbättras. Upplever däremot inte 

medarbetarna att detta utförs på ett korrekt sätt kan det tänkas att återkopplingen får en motsatt 

effekt. Det gäller att vara tydlig och konsekvent med det företaget mäter. Enhetschefen (2016) 

påstod även att de mäter mycket, ibland till och med lite för mycket. Cheferna måste således 

förklara och kommunicera till sina anställda varför de mäter vad de mäter, så att det inte får en 

motsatt effekt genom att mätningen inte känns representativt för anställdas prestationer. 

Cheferna behöver tydligt informera om varför de mäter vissa saker och få anställda medvetna 

om hur det kan påverka den anställdas arbete och kundnöjdheten. För att främja 

varumärkesbyggandet krävs det således från cheferna att även förklara varför det är viktigt med 

positiva kundupplevelser och inte bara uppmuntra till detta. 

5.5 Yttre påverkan 

Medarbetarna kunde till viss del identifiera sig med varumärket samtidigt som det rådde olika 

meningar kring detta. De kunde inte bortse från deras egna värderingar till fullo, vilket påverkar 

deras syn på varumärket i enighet med Yaniv och Farkas (2005). Medarbetarna kunde inte 

identifiera sig med varumärket i de fall när företaget speglades negativt i media i form av hög 

bonusutdelning och skandaler. Medarbetarna förklarar vidare att de står bakom bankens 

officiella värderingar att kunden är i fokus och att de arbetar i ett team. Det förmedlas alltså 

olika värderingar av varumärket internt och externt, och medarbetarna har svårt att identifiera 

sig med de som presenteras externt i form av media. I enighet med Mosley (2007) krävs det att 
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bankens anställda kan identifiera sig med varumärkets och dess värderingar, då det annars finns 

en risk att anställda inte används till sin fulla potential som tillgång till att förmedla varumärket 

vidare till kunder. Eftersom att värderingarna hos de anställda är subjektiva är det således viktigt 

att banken uppmärksammar detta och får sina anställda att förstå varför värderingarna existerar. 

Det som uttrycks via media som har en negativ klang behöver då diskuteras om på arbetet så 

att banken på så sätt kan förhindra att anställda skapar en negativ attityd gentemot varumärket.  

Det var inte en självklarhet för anställda att rekommendera banken till vänner och familj. Istället 

ger de råd att göra en jämförelse mellan de olika storbankerna för att finna det alternativ som 

passar den specifika personen bäst. Detta kan bero på att medarbetarna inte har en lojalitet 

gentemot varumärket och i slutändan inte upplever att de representerar varumärket efter 

arbetstid. Anledningen till detta kan enligt Helm et al (2016) vara på grund av den anställdes 

idealbild av sig själv inte överensstämmer med bankens uttalade värderingar. Detta kan skapa 

problem om att de i slutändan inte heller känner ett större vikt att representera varumärket på 

arbetstid. 
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6 Slutsats 
I detta avsnitt följer de slutsatser studien har kommit fram till. Avslutningsvis presenteras 

studiens begränsningar samt förslag på vidare forskning. 

 

Hur förmedlas varumärket från ledning till lägsta nivå inom en serviceorganisation; 

uppkommer det diskrepanser i hur varumärket förmedlas av ledning och hur det uppfattas 

längre ner i serviceorganisationen? 

I studien har det framgått att det föreligger diskrepanser i uppfattningen av uttalat varumärke 

som förmedlas genom de olika kanalerna för internt varumärkesbyggande i det undersökta 

företaget. Diskrepanserna uppstår när ledningen och cheferna inte lyckas att ha en aktiv 

förmedling av varumärket, skapa engagemang och lojalitet gentemot varumärket, och att 

kommunicera varför vald återkoppling genomförs. Diskrepanser påverkar i sin tur 

förmedlingen till kunderna, då anställda antingen inte är tillräckligt lojala till varumärket eller 

inte helt införstådda i det uttalade varumärket. Serviceorganisationer bör således aktivt arbeta 

med internt varumärkesbyggande för att undvika uppkomsten av diskrepanser. Det gäller för 

företag att ha en öppen dialog med sina anställda kring mål, behov och motivation för att 

säkerställa att den anställda kan förmedla varumärket till kunderna så som organisationen 

strävar efter. Varumärket kan kommuniceras tydligare till de anställda och på ett mer 

pedagogiskt sätt för att möjliggöra att förmedlingen till kund framhävs på bästa sätt. Företaget 

bör inte förlita sig på att värderingarna ligger inbäddade i arbetsuppgifterna utan bör även aktivt 

arbeta för att förmedla dessa till anställda. Annars riskerar företaget att på lång sikt förlora det 

interna varumärkesbyggandet om de anställda inte blir ständigt påminda om företagets uttalade 

varumärke. Detta kan ske genom att arbeta med att engagera de anställda och motivera dem för 

att skapa en starkare lojalitet till varumärket samt att tydligt kommunicera ut varför den 

återkoppling de får är viktig och nödvändig. 

Vårt resultat påvisar att det finns en yttre påverkan på den anställdas subjektiva uppfattning av 

varumärket. Resultatet av detta är intressant då de anställda kunde identifiera sig med 

varumärket och påstår att de står bakom varumärkets officiella uttalade värderingar. Den yttre 

påverkan hos de anställda är utanför företagets direkta kontroll, och därmed det som företaget 

minst kan påverka. Media är däremot en påverkande faktor och företaget bör således ha en 

öppen intern dialog för att bemöta vad som sägs på externa kanaler.  
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6.1 Praktiska implikationer 

Analysverktyget utvecklat från denna studie kan användas av andra serviceorganisationer för 

att utvärdera potentiella diskrepanser som uppkommer i förmedlingen av varumärket från 

ledning till anställda. I ett relativt outforskat område bidrar vår studie med en konceptualisering 

av ett svårdefinierat begrepp till en praktisk analysmodell. Om anställda inte upplever en tydlig 

förmedling löper företaget större risk att anställda inte blir lojala till varumärket. Vår studie kan 

hjälpa att identifiera diskrepanser i förmedlingen i en serviceorganisation, med hjälp av det 

presenterade analysverktyget.  

Denna studie belyser även vikten av att förmedlingen av varumärket kräver aktiv 

upprätthållning och att det inte räcker med att utgå från att den finns implementerad i kulturen 

i företaget. Detta är främst användbart för företag där varumärket finns invävt i 

arbetsuppgifterna och kulturen. 

6.2 Studiens begräsningar och förslag på fortsatt forskning 

Denna studie undersöker en del av ett stort företag. Studiens slutsatser och analyser är främst 

applicerbara på organisationer som har direkt kundkontakt och vars varumärke till stor del 

bygger på kundnöjdhet. Vidare går det inte heller att generalisera resultatet för samtliga 

serviceorganisationer i andra branscher än banksektorn. Det går inte heller att applicera 

slutsatserna på resterande delar av banken och på liknande delar av andra banker, då studiens 

omfång endast innefattar en undersökt del av ett stort företag. 

Slutligen rekommenderar vi att fortsätta studera kring uppfattningen och förmedlingen av 

varumärke genom internt varumärkesbyggande. Fokus vid vidare forskning kan ligga på att se 

internt varumärkesbyggande från ett större perspektiv och samtidigt undersöka huruvida 

konsumenternas uppfattning påverkas av det interna varumärkesbyggandet. Stor del av tidigare 

forskning har antingen endast fokuserat på ledare och chefer, anställda eller konsumenter. För 

att skapa större förståelse kring internt varumärkesbyggande vore det av intresse att studera hur 

förmedling och uppfattning går från ledning ända ner till konsumenten, för att upptäcka 

diskrepanser som kan komma att skada varumärket och slutligen företaget. 
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Appendix 1 

Vissa frågor ställs riktade mot både ledare som anställd. Dessa är märkta med siffrorna 1-10 för 

att underlätta att kunna se frågornas motpoler. 

Bakgrund till intervju 

Intervjun påbörjas med förklaring om vad uppsatsen ämnar undersöka samt en definition av 

begreppet varumärke. Vi frågar om tillåtelse till inspelning, hur intervjun kommer att användas 

i uppsatsen, samt att alla respondenter är anonyma. 

Frågor 

Bakgrund respondent 

- Vad har du för position på Banken? 

- Hur länge har du arbetat på Banken? 

- Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Frågor riktade mot ledare 

Internal Brand Management 

- Hur anser du att du representerar Banken? 

- Hur anser du att du kan förbättra Nordeas varumärke 

- Vilka problem anser du kan uppstå i kommunikationen av bankens värderingar till 

anställda? 

- Vad har ni för Dress-Code på kontoret? 

- Hur vill ni att kollegor bör tilltalas? 

- Hur vill du bli uppfattad i din professionella roll som chef? (Vad gör du för att aktivt 

upprätthålla detta?) 

Kommunikation 

- Hur kommunicerar ni det uttalade varumärket till anställda (1) 

- Vad står bankens varumärke för? (2) 

- Hur stöter du på Bankens värderingar (varumärke) i dagliga arbetsuppgifter? (3) 

- Har ni en öppen kommunikation med anställda kring prestationer? (4) 

IMO och Engagemang 

- Hur engagerar och motiverar ni anställda i sitt arbete? (5) 
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- Hur arbetar ni för att uppfylla anställdas behov i arbetet? (6) 

- Hur arbetar ni för att anställda ska känna att jobbet är mer än bara en inkomstkälla? (7) 

Servicekultur 

- Hur gör ni för att säkerställa serviceinriktning hos anställda? 

- Hur arbetar ni för att implementera kundserviceinriktning hos anställda? (8) 

- Hur utvärderar ni att anställda genererar nöjda kunder? (9) 

- Hur utvärderar och ger ni feedback på anställdas prestationer? (10) 

- Hur arbetar du för att ge en konsekvent kundupplevelse? 

Frågor riktade mot Anställda 

Kommunikation 

- Om du med egna ord fick beskriva, vad står banken för? 

- Hur förmedlar din chef bankens värderingar? (1) 

- Vilken information har du fått kring vad banken står för? (2) 

- Hur stöter du på bankens värderingar i dagliga arbetsuppgifter? (3) 

- Känner du att du kan ha en öppen kommunikation med din chef angående dina 

prestationer? (4) 

IMO och Engagemang 

- Vad får dig motiverad och engagerad i ditt arbete? (5) 

- Vad har du för behov i ditt arbete och upplever du att dina chefer förstår dig? (6) 

- Om någon i din umgängeskrets kritiserar banken – hur känns det?  

- I vilka situationer känner du att ditt arbete är mer än ett arbete? (7) 

Servicekultur 

- Hur upplever du att dina ledare uppmuntrar dig till att vara serviceinriktad i ditt arbete? 

(8) 

- Anser du att du att företaget har bra verktyg för att kunna utvärdera din prestation hos 

kunderna? (9) 

- Hur får du feedback på dina prestationer? (10) 

- Känner du dig någonsin begränsad av regler som påverkar kundnöjdheden? 

Yttre påverkan: 
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- På vilket sätt känner du dig som en del av företaget och varumärket? 

- Rekommenderar du banken som bank till vänner och familj? 

- Kan du identifiera dig med de uttalade värderingarna? 

- Vad finner du mest givande med ditt jobb som anställd på banken? 

- Under upplärningen till jobbet, hur mycket fokus låg vid varumärket? 

 

 


