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Vi vill även rikta ett stort tack till våra familjer och kanske framför allt till de två som delat 
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krävande uppsatsarbete stampat med fötterna hårt i golvet har ni funnits hos oss; Daniel och 
Henrik.  
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Marie Alsér & Fanny Bergström  
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SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen är att studera hur möbelföretaget Norrgavel arbetar för att utveckla och 
integrera sitt märkes budskap i organisationen. Vi vill få insikt i vilka processer som föregår 
en trovärdig löftesintegrering samt se hur dessa påverkar medarbetaren i interaktionen med 
märket. Då vi uppfattar att det är människan och dennes inneboende tolkningar som är viktiga 
i sammanhanget har vi ett hermeneutiskt förhållningssätt. Vår studie är induktiv då vi studerar 
ett fenomen som inte finns tydligt beskrivet i den vetenskapliga litteraturen. Studien har 
fallstudiedesign där momenten dokumentanalys, direktobservation samt intervjuer ingår. 
Analysen av vår genererade empiri görs genom en kontinuerlig litteraturstudie vilken hjälper 
oss att tolka de fenomen vi finner på vägen.  
 
I vår fallstudie finner vi tre begrepp som ligger till grund för Norrgavels trovärdighet; 
hållbarhet, transparens och autenticitet. De tre begreppen är inte endast en del av vad vi 
uppfattar som Norrgavels uttalade löfte, dess värdegrund, utan påverkar olika processer i 
företaget. Värdegrunden ger medarbetaren chans till reflektion vilket skapar en trovärdighet i 
organisationen. I vår studie uppfattar vi den yttersta formen av löftesintegrering, nämligen i 
livet som helhet. Vi ser att arbetsliv och fritid påverkas av varandra. I vår studie uppfattar vi 
att Norrgavels medarbetare i stor utsträckning valt en arbetsplats som stödjer deras egna 
värderingar. Utifrån vår fallstudie uppfattar vi att ett märke, där medarbetaren känner sig 
delaktig i löftesutvecklingen, skapar långsiktiga relationer där tillit byggs upp. Denna tillit är 
svårare att rasera än att kortsiktigt locka med höga löner och materiella förmåner. Utifrån vårt 
resonemang ser vi möjligheten att stärka individen både i dennes arbete och på dennes fritid. 
Detta genom att medarbetarna tillsammans arbetar långsiktigt med att implementera 
företagets värderingar i organisationen. Vi uppfattar detta som en del i hållbar 
upplevelseproduktion.  
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ABSTRACT 
The purpose of this essay is to investigate how Norrgavel, a Swedish furniture company, work 
with developing and integrating the company values in the organization. The focus is to look 
closer at the processes that comes out of the integrated value and interpret how it affects the 
trustworthiness of the brand. Since we believe that it is the human being and his/her 
interpretation of the world that is interesting we will have a hermeneutic approach to the 
study. The study is inductive since we have discovered a lack of information in the scientific 
literature in this specific area. We use a case study design in which we analyze documents, do 
an observation and make interviews. The empiric material that is generated in this study will 
be analyzed throughout the whole process and interpreted with help of literature.  
 
In the case study we find three concepts which are important for the thrustworthiness of the 
brand Norrgavel; sustainability, transparency and authenticity. These three concepts are not 
only a part of the company values, they also affect different processes within the organization. 
We find that a thrustworthy brand is created by reflecting employees. In Norrgavel we have 
seen the ultimate integration of brand values, namely in life itself. We interpret that work and 
spare time are no longer separated. Some of the employees in Norrgavel prefer to work for a 
brand that stands for the values of the individual. We consider that it is an indication of a well 
integrated brand, which creates a workplace where trust is built in a long-term perspective. 
This long-term trust is worth more to the individual than short-term goals such as payrise and 
similar material benefits. We consider this a possibility to strengthen the individual both at 
work and in spare time. This will be done when the employees work together in a long-term 
perspective with integrating the company values in the organization. We believe that this is a 
part of sustainable experience production.  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel ger vi dig som läsare en introduktion till upplevelseproduktion och 
fördjupar oss i vårt valda problemområde. Viktiga begrepp diskuteras i respektive avsnitt. 
Kapitel 1 avslutas med formulering av uppsatsens syfte samt forskningsfrågor och 
avgränsningar. Här finns även en dispositionskarta.  
 
 

1.1 Introduktion till upplevelseproduktion 
Under några av de verksamhetsförlagda kurser som ingått i magisterprogrammet för 
Upplevelseproduktion, har vårt intresse för det som utspelar sig runt omkring den faktiska 
upplevelseprodukten vuxit fram. Utifrån detta har idén om en ”upplevande organisation” tagit 
form i våra huvuden. I ett försök att vidga begreppet ”upplevelseproduktion” till att innefatta 
något mer och större än den flyktiga ”här- och nu” –upplevelsen, väljer vi därför att ta tillvara 
på våra insikter. Uppsatsen tar sitt avstamp i en ämnesövergripande syn på 
upplevelseproduktion där litteratur inom upplevelseproduktion, företagskultur (i kapitel 1 
benämnt ”Det organisatoriska upplevelserummet”) samt relationsmarknadsföring utgör 
grunden till vår problemformulering.  
 
 

1.2 Ett samhälle i förändring 
Under de senaste 100 åren har samhället genomgått stora förändringar. Ridderstråle och 
Nordström (1999) redogör för några av dessa. De pekar på att vi har förflyttat oss från ett 
jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle för att idag befinna oss i vad de kallar för ett 
informationssamhälle. I dessa samhällsskiften har näringslivet förändrats vilket Abrahamsson 
(2003) lyfter fram. Näringslivet har gått från vad som benämns som en löpandebandindustri, 
med fokus på massproduktion, till dagens flexibla nätverksorganisationer. En avgörande 
faktor för denna förändring är informationsteknologin. Företagens produktionsenheter kan 
kopplas ihop över hela världen och marknadens efterfrågan kan snabbt mätas för att minska 
risken för överproduktion. Vikten av att kunna kontrollera sin affärsidé snarare än sin 
produktion är en konsekvens av de förändringar som har skett. (Abrahamsson, 2003)  
 
Oavsett vad ett företag producerar pekar flera författare på vikten av kreativitet och 
innovationsförmåga i en organisation (Ridderstråle & Nordström, 1999; Wolvén, 2000; 
Florida, 2002). Detta har bidragit till att konkurrensen mellan organisationer nu är fokuserad 
på människor och kunskaper snarare än den fysiska produkten. Florida (2002) menar att 
kreativitet inte skapas i alla kontexter. ”Creativity […] requires a social and economic 
environment that nurture its many forms” (Florida, 2002:5). Wolvén (2000) anser att 
förnyelse och kreativitet samt ett tillåtande klimat är en förutsättning för att en organisation 
långsiktigt ska överleva. Ur detta har det växt upp en ny klass, den kreativa klassen. Det är 
denna som driver samhällsutvecklingen framåt. (Florida, 2002)  
 
Det nya samhället som bland annat Florida (2002) pekar på har ingen självklar etikett. Han 
väljer själv att tala om det som ”the Creative Economy” medan exempelvis Pine och Gilmore 
(1999) benämner det som ”the Experience Economy”.  
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Andra författare, såsom exempelvis Ridderstråle och Nordström (1999), talar om ett samhälle 
fyllt av kunskap och information. Jensen (1999) lyfter fram begreppet ”The Dream Society” 
då han anser att vi idag har gått vidare in i en ny samhällsfas. Han menar precis som 
Ridderstråle och Nordström (1999) att konkurrensen mellan företag har flyttats från de rent 
konkreta produkterna till de processer som föregår skapandet av produkten. Jensen (1999) 
utvecklar dock resonemanget och menar att det är historien om företaget och produkten som 
är konkurrensskapande.  
 
Denna svårighet att definiera det nuvarande samhällstillståndet menar Wahlström (2002) 
beror på att dagens samhälle tar sig många olika uttryck. Globalisering och miljö liksom 
kommunikation och kunskap är några faktorer som påverkar vårt sätt att betrakta vår omvärld. 
Då upplevelsesamhället är ett sätt att beskriva dagens samhälle finner vi det viktigt att se 
fenomenet i sin kontext och därmed förstå att det finns många aspekter som påverkar den 
värld vi lever i.  
 
 

1.3 Dimensioner av upplevelseproduktion 
Stiftelsen för Kunskap och Kompetens (KK-stiftelsen) identifierade under år 1999 vad de 
benämner som upplevelseindustrin (Almquist m.fl., 1999). Deras definition av upplevelse-
industrin lyder:  
 
”Ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till 
huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form.” (KK-stiftelsen, 2003: 9) 
 
Definitionen innefattade då 13 delområden vilka under åren har modifierats och innefattar år 
2008 följande 14 delområden (Sjöstedt & Nielsén, 2008): 
 

Arkitektur  Dator- och tv-spel Design 
Film  Konst  Litteratur 
Marknadskommunikation Media  Mode 
Musik  Måltid  Scenkonst 
Turism/besöksnäring Lärande 

 
Under 1999 kom även Pine och Gilmore ut med sin bok The Experience Economy – Work Is 
Theatre & Every Business a Stage vilken i stort sett allenarådande har fungerat som teoretisk 
referensram för upplevelseområdet (Wahlström, 2002). Pine och Gilmore (1999) tar sin 
utgångspunkt i den nya ekonomin, the Experience Economy, och tanken om arbetsplatsen 
som en dramatiserad miljö är central. Författarna nämner att sociologen Erving Goffman 
redan 1959 använde sig av metaforen om människans liv som en dramaturgisk princip (Pine 
& Gilmore, 1999:107). Pine och Gilmore (1999) lyfter begreppet och applicerar det på företag 
i den nya ekonomin. De hävdar i sin argumentation att alla arbetsplatser, oavsett bransch, är 
teater och samtliga anställda är aktörer på arbetsplatsens scen. Vidare påpekar författarna att 
arbetsplatsens scen inte bara sträcker ut mot kunderna utan även inåt organisationen. Det som 
sker på den interna scenen är av lika stor betydelse som vad företaget agerar utåt. Vi tolkar 
Pine och Gilmore (1999) så som visualiseras i figur 1.  
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”Indeed, ’off-stage’ work affects the connections formed with customers because internal 
performance influences external relationships” (Pine & Gilmore, 1999: 107).   
 
Det finns många efterföljare till Pines och Gilmores (1999) sätt att tänka. En av dem är 
Mossberg (2001) som utifrån ett marknadsföringsperspektiv har tittat närmare på 
marknadsföring av tjänster genom upplevelser. I sin uppföljande bok, vilken kom ut 2003, 
utvecklar hon några av sina tidigare resonemang, bland annat en modell över vad hon 
benämner som upplevelserummet. Modellen är utvecklad utifrån Bitners (1992) begrepp 
servicescape där författaren benämner den fysiska miljö som omger relationerna inom en 
organisation (anställda och kunder). I begreppet servicescape inkluderas atmosfäriska 
dimensioner såsom temperatur, ljud och ljus, men även rumslig design, symboler, konst etc. 
(Bitner, 1992).  
 
Mossberg (2003) väljer att definiera upplevelserummet som ”[…] den fysiska omgivning, 
vilken tjänsten produceras, levereras och konsumeras inom” (2003:113). Hon menar till 
skillnad från Bitner (1992) att det även finns en social faktor som påverkar vår uppfattning av 
upplevelserummet och refererar till Belk (Mossberg, 2003:112). Belk lyfter dimensioner 
såsom ”den sociala omgivningen”, ”tidsomgivningen”, ”uppgifter” samt ”direkt föregående 
tillstånd”.  
 
Både Bitner (1992) och Mossberg (2003) fokuserar på hur individen uppfattar det fysiska 
rummet. Vi anser att det finns ytterligare en dimension av rummet, vilken inte är fysisk 
greppbar men mentalt kännbar. Vi uppfattar att Gummesson (2002) berör denna i sitt 
resonemang om den imaginära organisationen. Gummessons (2002) tanke går utanför 
företagets konventionella fysiska begränsningar. ”[…] the virtual (also called ’imaginary’) 
organization is ’a system in which assets, processes, and actors critical to the ‘focal’ 
enterprise exist and function both inside and outside the limits of the enterprise’s conventional 
‘landscape’ formed by its legal structure, its accounting, its organigrams, and the language 
otherwise used to describe the enterprise’” (2002: 257).  
 

1.3.1 Erlebnis och Erfahrung 
Erlebnis och Erfahrung är två uttryck vilka vidgar innebörden av upplevelsebegreppet. Det är 
Anna Snel, doktorand vid Universiteit van Amsterdam Business School och även verksam vid 
European Centre for Experience Economy, som diskuterar dessa uttryck.  

Fig.1: Arbetsplatsens scen 
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Uttrycken kommer från det tyska språket som liksom svenskan har två ord, där engelskan 
endast har ett, ”experience”. Översatt till svenska betyder orden ”upplevelse” och 
”erfarenhet”. Vi väljer dock att använda oss av de tyska orden, då vi anser att det är Snel, som 
i och med sin forskning, lyft upp innebörden och problematiserat den.  
 
Skillnaden mellan de två begreppen är att Erlebnis är en isolerad och omedelbar händelse 
medan Erfahrung är en fortgående och ständigt föränderlig interaktion mellan en individ och 
dess omgivning. (Snel, 2005) 
 
 
 

 
 
 
Snel (2005) menar att Erlebnis i dagsläget används betydligt mer än Erfahrung. Hon 
framhåller att detta kan bero på att Erlebnis är betydligt enklare “to be analyzed, categorized, 
quantified and staged, because of its immediacy and isolation” (2005:4-5).  
 
Idag använder sig många organisationer av begreppet ”upplevelse” där det ena företaget 
försöker överträffa det andra i ett försök att locka till sig kunder. Snel (2005) belyser, utifrån 
en undersökning i Europa, att detta upplevs alltför kommersiellt och manipulativt. De 
tillfrågade upplevde avsaknad av mening, enkelhet och ärlighet vilket Snel (2005) anser har 
givit upphov till skarp kritik av upplevelseekonomin.  
 
”Erlebnis” är enligt Snel (2005) frikopplat från den producerande organisationen och delar 
nödvändigtvis inte organisationens värderingar. Detta leder till att denna typ av kortvariga 
upplevelser är lättare att kopiera än den mer komplexa Erfahrungupplevelsen. Till skillnad 
från den målstyrda Erlebnis, ligger fokus i Erfahrung på menings- och värdegrundsstyrning. 
Snel (2005) anser att värdegrundsstyrning leder till att de inblandade kontinuerligt reflekterar 
över vilka mål som är lämpligast att uppnå. Skillnaden, menar Snel (2005), leder till att ”[…] 
goals become more based on the good of society and the role the institution can play within 
it” (2005:7). I vårt resonemang ser vi en röd tråd där upplevelseproduktion inte endast sker på 
den externa scenen, ut mot organisationens kunder, utan även backstage, i organisationens 
kärna. 
 
Av detta skäl väljer vi att hänvisa till Mossbergs (2003) resonemang om upplevelserummet 
som den plats där tjänsten produceras. Vi anser att upplevelserummet bör utökas till att även 
innefatta den interna scenen.  
 
Echeverri och Edvardsson (2002) stöder vår syn på organisationen, men har begränsat sitt 
resonemang till att tala om marknadsföring inom tjänsteekonomin. När de använder ordet 
”tjänsten” väljer vi att tolka det som ”upplevelsen”. På den interna scenen återfinns 
stödpersonal och ledning. Stödpersonalen är inte alltid är synlig för kunden, men utför viktiga 
funktioner såsom städning och administration. Dessa funktioner tjänar ytterst till att stödja 
upplevelsen. Ledningens arbete syftar i sin tur till att stödja all personal i arbetet med 
upplevelsen. (Echeverri & Edvardsson, 2002) 

Fig. 2: Erlebnis och Erfahrung  
Källa: Snel, 2005 
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På den externa scenen finns kunderna och frontpersonalen, där kunderna är de vilken 
upplevelsen primärt är till för. Frontpersonalen har till uppgift att betjäna kunden och vi ser 
kopplingar till den imaginära organisation som Gummesson (2002) beskriver (se tidigare 
avsnitt). I den imaginära organisationen finner vi vad vi ser som organisationens värden och 
processer, dess Erfahrung. 
 
Vi betraktar därmed upplevelseproduktion som de aktiviteter vilka, i producerandet av 
upplevelser, genomsyrar hela företaget, från ledningsgrupp till kund, och har tydligt fokus på 
de interaktiva processer som sker i relationen mellan samtliga aktörer. Utifrån denna, vår 
definition, kommer vi att betrakta upplevelseproduktion genom hela vår uppsats. Vidare 
kommer vi att använda oss av begreppen backstage och frontstage istället för intern och 
extern scen. Detta då vi uppfattar att dessa begrepp är lättare att visualisera tack vare 
kopplingen till teatern. Vi beger oss nu ut i det organisatoriska upplevelserummet.   
 
 

 
 
 

1.4 Det organisatoriska upplevelserummet 
Organisationsteoretikerna Bolman och Deal (1997) berör liksom Pine och Gilmore (1999) 
arbetsplatsen som en teaterscen där människor och rekvisita utgör dramat. De beskriver den 
tidigare organisationstraditionen som präglad av hierarkiska system, där det i slutänden ofta 
blev individen som fick anpassa sig efter arbetsplatsens krav. Detta till skillnad från dagens 
flexibla arbetsplatser där organisationen är i ständig förändring och det finns ett ökat fokus på 
humankapital. De anställda är idag i högre grad med och formar organisationen och dess 
identitet (Bolman & Deal, 1997; Melewar et al., 2005; Ottenbacher, 2007).  
 
Varje organisation har sin egen kultur och att denna inbegriper bland annat traditioner, 
konventioner samt symboler. Symboler i denna mening innebär de värderingar, språkformer 
och relationer som finns i en organisation. (Larsson, 2001) Ett företags kultur grundar sig i de 
anställdas uttalade och outtalade normer och värden och konkretiseras med hjälp av symboler 
(Bolman & Deal, 1997; Grönroos, 2000; Svedberg, 2003) Dessa symboler kan exempelvis 
bestå av värderingar, myter, praxis och artefakter (Bolman & Deal, 1997).  
 

Fig. 3: Det organisatoriska 
upplevelserummet 
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Echeverri och Edvardsson (2002) menar att det är viktigt för de anställda att känna till 
organisationens ”historia, nuvarande verksamhet, dess mål och visioner” (2002:354). En stark 
företagskultur är särskilt viktig inom servicesektorn: ”A strong culture […] enables people to 
act in a certain manner and to respond to various actions in a consistent way” (Grönroos, 
2000:357). Genom att använda sig av väl grundade gemensamma värderingar underlättas de 
anställdas arbete och motivationen ökar (Grönroos, 2000). Om en anställd känner entusiasm 
för sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter sprider sig detta i flera led (Amabile, 1998; 
Echeverri & Edvardsson, 2002). Flertalet studier kring arbetsplatsens kultur pekar på att det är 
de anställdas värderingar som bygger organisationens värdegrund (Bakka m.fl., 2001; 
Larsson, 2001). Utifrån Nationalencyklopedin (2008) definieras begreppet värdegrund som de 
värderingar, de subjektiva uppfattningar, vilka formar en individs normer och handlingar.  
 
Det har på senare tid blivit alltmer vanligt att använda begreppet värdegrund även inom 
organisationer och det innefattar då frågor som rör etiska regler, policys och normer 
(Nationalencyklopedin, 2008). Det är på detta sätt vi kommer att använda begreppet 
värdegrund i vår uppsats. 
 
 

1.5 Organisatoriska relationer 
Den interna marknadsföringen bör sträva efter att organisationen bakom tjänsten ska motsvara 
de externa förväntningarna. Kundernas förväntningar ska motsvaras av den faktiska 
upplevelsen av tjänsten. (Echeverri & Edvardsson, 2002) Vi ser i detta en tydlig koppling till 
vad Stenbacka (1998) benämner som löftesmarknadsföring. Hon menar att det löfte som 
uppfattas av kunderna bör vara förankrat i organisationen så att alla däri förstår innebörden av 
märket. Vidare belyser hon att kunderna kommer att uppfatta löften oavsett om dessa är 
planerade eller ej. Vid oplanerade löften finns en risk för att de upplevs som falska eller 
tomma då de saknar grund i organisationen. Detta har en tydlig koppling till det förtroende 
som skapas mellan kund och organisation vilket möjliggör relationskapande.  
 
 

 
 
 
Denna del av Stenbackas (1998) modell Brand Visibility bygger på tre grundpelare, 
löftessynlighet, löftesutveckling samt löftesintegrering. Löftessynlighet är toppen av 
löftesmodellens isberg och den del som befinner sig närmast märkets kunder. Det är den 
externa marknadskommunikationens uppgift att kommunicera märkets löfte till dessa.  

Fig. 4: En aspekt av Brand 
Visibility  
Källa: Stenbacka, 1998, 
egen tolkning 
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Denna synlighet föregås av en process, löftesutveckling, vilken befinner sig under 
”vattenytan” i organisationen. Stenbacka (1998) betonar vikten av att detta bör ses som en 
utveckling av märket. Löftesutvecklingen är kopplad till de löften produkten avspeglar men 
även till de löften som ges genom den planerade kommunikationen. Den tredje av modellens 
hörn, även det under vattenytan, är löftesintegrering. Löftesintegreringen avser integreringen 
av löften i hela organisationen för att löftena ska upplevas som trovärdiga. (Stenbacka, 1998)  
 
En grundläggande förutsättning för att ett företag ska kunna leverera en produkt eller tjänst är 
att kunskaper, kultur samt värdegrund är genomtänkta (Aaker, 1996). Utifrån detta har Aaker 
(1996) utvecklat en idé om märket som bärare av en personlighet. Märkets personlighet 
underlättar för ett företag att differentiera märket från mängden och skapar även en bra grund 
för vad och med vilka medel märket bör kommuniceras. När märkespersonligheten utvecklas 
ur företagets kultur, dess anställda och dess kunskaper blir den mer abstrakt och subjektiv. 
Vidare är den inte knuten till en speciell produkt inom företaget. 
 
Både Stenbackas (1998) och Aakers (1996) teorier utvecklar synen på marknads-
kommunikation och belyser vikten av en god relation med märket. I vår uppsats betraktar vi 
relationen som en ”ömsesidig anpassning där behov och utbyten är grundläggande parametrar 
i en växelverkan […]” (Larsson, 2001:34).  
 
Liksom Stenbacka (1999) anser vi att en god relation bygger på symmetri och att det därmed 
är viktigt att det finns en balans mellan samtliga berörda. I uppsatsen betraktas relationen 
utifrån ett individperspektiv om inget annat nämns. Relationen inom servicesektorn kan 
uppstå genom ett enda möte mellan kund och företag (Grönroos, 2000). Mötet existerar alltid 
i en kontext och Gummesson (2002) definierar relationsmarknadsföring som ”[…]  marketing 
based on interaction within networks of relationships” (2002:3). Därmed ser vi det som viktigt 
att känna till kontexten för att kunna förstå individens relation till märket.  
 
 

1.6 Problemformulering 
Vi uppfattar att upplevelseindustrin idag är på väg in i en ny fas. Fasen vi befinner oss i 
kännetecknas  av ett groende missnöje över samhällets kortsiktighet och kommersialisering 
(Bauman, 2001; Yan, 2003; Snel, 2005). Istället efterfrågas mer av vad Snel (2005) beskriver 
som Erfahrung, nämligen djupgående, långsiktiga processer av upplevelser. Norton (2003) 
menar att detta beror på att samhället har förändrats, vilket bland annat beror på händelser 
såsom terrorattentatet mot World Trade Center i New York. Människor värderar idag 
genuinitet högre än tillfälliga stunder av verklighetsflykt vilka inte bidrar med utveckling till 
människans person (Norton, 2003; Pine & Gilmore, 2007). Utifrån detta ser vi att betydelsen 
av organisationens backstage, blir allt viktigare. Vår uppfattning är att människor önskar en 
djupare märkesrelation inom det organisatoriska upplevelserummet. Därmed torde det interna 
arbetet med löftet bli av större vikt för att medarbetare i organisationen ska bli en del av 
märket.   
 
Vi har funnit att det inom den aktuella upplevelsevetenskapen saknas tydligt fokus på 
medarbetarnas roll för upplevelsens utfall. Många författare, däribland Mossberg (2003) och 
Echeverri och Edvardsson (2002), sätter kunden i centrum i sin forskning. Vi anser att detta är 
viktigt, men tror att det är nödvändigt att upplevelseproduktion startar hos de anställda. 
Därmed ser vi att organisationsteoretiska aspekter såsom företagskultur och värdegrund blir 
viktiga.  
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O’Dell (2005) nämner fenomenet ”WorkPlay”, som enkelt kan beskrivas som nöjen inom 
arbetsplatsens ramar, exempelvis företagsfester och andra kortvariga aktiviteter med syfte att 
”leka ihop gänget”. Arbetslivets och lekens strukturer går in i varandra och leken sker på en 
symboliskt laddad arena. Vi ser här en tydlig koppling till vad Snel (2005) beskriver som 
Erlebnis. Vi uppfattar därmed en diskriptans Pines och Gilmores (1999) begrepp ”work is 
theatre”, vilket vi uppfattar som en långsiktig process och ”WorkPlay” (O’Dell, 2005). Vi tror 
dock att innebörden av dessa begrepp kan verka parallellt och att processerna inom respektive 
begrepp kan bidra till en utveckling av arbetsplatsen och därmed även märket.  
 
Med utgångspunkt i organisationens medarbetare och dess betydelse för märkets löfte, ställer 
vi följande frågor: Hur skapas och integreras märket och dess löfte i organisationen? Vilka 
processer är viktiga för en trovärdig löftesintegrering? Hur påverkar dessa processer 
medarbetarens interaktion med märket? 
 
 

1.7 Syfte och frågeställningar 
Utifrån ovanstående problemformulering är vårt syfte att studera hur ett företag inom 
upplevelseindustrin arbetar för att utveckla och integrera sitt märkes budskap hos 
medarbetaren i organisationen. Vidare vill vi förstå vilka processer som föregår en trovärdig 
löftesintegrering samt se hur dessa påverkar medarbetaren i dess interaktion med märket. 
 
För att uppnå vårt syfte ställer vi följande frågor: 
 

� Vad är organisationens löfte? 
� Hur skapas och tillämpas organisationens löfte? 
� Vilka processer sker då medarbetaren interagerar med märket? 

 
 

1.8 Avgränsningar 
För att begränsa studiens omfattning väljer vi att fokusera på det som sker backstage i en 
organisation. Vi ser dock kunderna som de yttersta bedömarna om ett märkes löfte är ärligt 
och väl integrerat i upplevelsen.  
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1.9 Uppsatsens disposition 
För att du som läsare ska få en förståelse för uppsatsens uppbyggnad visualiserar vi den nedan 
genom en dispositionskarta.  
 

Kapitel 1 – Inledning 
I kapitel 1 finner du problemdiskussion samt 
problemformulering och syfte. Här avgränsar vi även 
uppsatsen samt motiverar våra val.   
 
Kapitel 2 – Metodologiska utgångspunkter  
I kapitel 2 beskriver vi de vetenskapsteoretiska val som 
ligger till grund för uppsatsens utformning. 
 
Kapitel 3 - Metodval  
I kapitel 3 kopplar vi samman våra vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter med våra faktiska metodval samt 
analysmetod. Vi beskriver valet av fall till vår fallstudie 
samt belyser vår access till det valda fenomenet. Processen 
av våra metodval pågår kontinuerligt under hela uppsatsen.  
 
Kapitel 4 - Empiri  
I kapitel 4 lyfter vi fram vår generade empiri och 
kategoriserar den utifrån Stenbackas (1998) modell ”Brand 
visibility”.  
 
Kapitel 5 – Analys 
I kapitel 5 analyserar vi vår generade empiri och tolkar 
upptäckta fenomen med hjälp av ämnesövergripande 
litteratur.  
 
Kapitel 6 – Konklusioner 
I kapitel 6 konkluderar vi vår analys och drar slutsatser. 
 
Kapitel 7 - Diskussion 
I kapitel 7 diskuterar vi våra konklusioner ur ett vidare 
perspektiv. Vi diskuterar även uppsatsens syfte och 
problemformulering samt uppsatsens tillförlitlighet och 
giltighet. Slutligen ger vi förslag på fortsatt forskning och 
praktisk tillämning av studiens resultat.  
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2 Metodologiska utgångspunkter 
I kapitel 2 diskuteras centrala begrepp som ligger till grund för uppsatsens metod. I en 
metodologisk begreppsdiskussion integreras och motiveras våra ställningstaganden.  
 
 

2.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
De två traditionella vetenskapliga förhållningssätten är positivismen och hermeneutiken (Patel 
& Davidsson, 2003; Hartman, 2004; Ekengren & Hinnfors, 2006; Thurén, 2007). Inom 
positivismen ska forskarens subjektiva inställning till ett fenomen inte påverka studien vilken 
ska hållas objektiv (Patel & Davidsson, 2003). Detta skiljer sig från det hermeneutiska 
förhållningssättet där subjektiviteten är central. Forskare inom denna riktning vill förstå och 
tolka fenomen (Repstad, 1993; Patel & Davidsson, 2003, Hartman, 2004, Thurén, 2007). En 
hermeneutisk studie jämförs inte sällan med en kvalitativ studie vilken karaktäriseras av att 
forskaren försöker nå en förståelse av ett fenomen (Merriam, 1994; Hartman, 2004). 
Hermeneutikern är inte intresserad av hur världen är utan hur den föreställs av människorna i 
den (Patel & Davidsson, 2003, Hartman, 2004, Thurén, 2007). 
 
Vi finner att hermeneutiken bäst överensstämmer med vårt syfte då vi har ett humanistiskt 
förhållningssätt och anser att det är människan och dennes inneboende tolkningar som är 
väsentliga. Världens objektiva tillstånd är, utifrån vårt perspektiv, inte intressant i sig själv, 
utan det är tolkningen av världen som vi finner vara av vikt. 
 
 

2.2 Forskningsansats 
I en forskningsprocess kan en forskare välja antingen en deduktiv eller induktiv 
forskningsansats för att kunna relatera teori och empiri till varandra (Patel & Davidsson, 
2003; Thurén, 2007). Valet av ansats präglar hela studien och ligger till grund för vidare 
metodval.  
 
I den deduktiva ansatsen utgår forskaren från en redan befintlig teori för att testa den på 
verkligheten. Denna teori bestämmer vilken information som behövs och hur den ska tolkas 
samt relateras till utgångsteorin (Patel & Davidsson, 2003). Vår uppsats syfte är att studera ett 
fenomen i verkligheten och inte att testa en teori. Därmed väljer vi att ha en induktiv ansats, 
vilken används för att upptäcka samband inom ett fenomen. Vid en induktiv ansats tar 
forskaren avstamp i verkligheten för att utifrån genererad empiri formulera en teori (Patel & 
Davidsson, 2003; Hartman, 2004). 
 
 

2.3 Forskningens tillförlitlighet och giltighet 
Traditionella begrepp för detta område är reliabilitet och validitet. Trost (1997) och Stenbacka 
(2001) hävdar att diskussioner om en studies reliabilitet inte hör hemma i en kvalitativ studie 
då begreppet härstammar ur en kvantitativ forskningsansats. Stenbacka (2001) sammanfattar 
diskussionen om tillförlitlighet i kvalitativa studier som ”If a qualitative study is discussed 
with reliability as a criterion, the consequence is rather that the study is no good” (2001: 552). 
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Utifrån detta väljer vi att använda oss av synonymbegreppen tillförlitlighet och giltighet då 
dessa är tydligare associerade med den kvalitativa forskningstraditionen. 
 
Vi kommer i avsnitten nedan att beröra begreppen kvantitativ och kvalitativ vilka i hög grad 
integreras i diskussionen. Begreppen reliabilitet och validitet härstammar från den kvantitativa 
metodteorin (Stenbacka, 2001), där avsikten är att mäta mängd och antal av en viss kategori 
(bl.a. Backman, 1998; Hartman, 2002). Inom den kvalitativa traditionen är forskaren istället 
intresserad av att förstå människors sätt att resonera eller att hitta mönster i det undersökta 
fenomenet (Trost, 1997). 
 

2.3.1 Tillförlitlighet 
Trost (1997) beskriver vad han ser som ett symbolisk interaktionistiskt synsätt. Med detta 
menar han att forskaren utgår från att människan hela tiden befinner i sig i en process av 
utveckling. Det är förändringarna som är av intresse. Merriam (1994) och Trost (1997) 
framhåller att upprepningar av en kvalitativ undersökning inte kommer att ge samma resultat. 
De menar att detta inte är något negativt eftersom forskaren var intresserad av just den första 
undersökningens svar. Vidare påpekar Merriam (1994) att det även inom kvalitativa studier 
finns tekniker för att forskaren ska kunna påvisa, för läsaren, att studien är genomförd på ett 
tillförlitligt sätt. En grundläggande teknik är att forskaren redogör för sina förkunskaper. 
Vidare bör forskaren förklara sin relation till den individ eller grupp som undersöks samt hur 
undersökningen gått till väga. (Merriam, 1994; Stenbacka, 2001) Ett annat sätt att säkerställa 
tillförlitligheten i en kvalitativ studie är metodtriangulering. Detta går ut på att samla in 
information om ett fenomen med hjälp av minst två olika metoder, exempelvis intervjuer och 
observationer, för att på så sätt kunna skapa sig en så fullständig bild som möjligt av 
problemområdet (bl. a. Merriam, 1994; Svensson, 1996; Bell, 2000). 
 

2.3.2 Giltighet 
Det andra begreppet som diskuteras inom forskning är validitet, eller giltighet som vi valt att 
kalla det. Giltigheten visar om forskaren undersökt det som avsetts att undersöka (Merriam, 
1994; Trost, 1997; Bell, 2000; Stenbacka, 2001; Patel & Davidsson, 2003; Thurén, 2007). 
Merriam (1994) och Yin (2002) klarlägger begreppen inre och yttre validitet där den inre 
handlar om att resultatet överensstämmer med verkligheten och den yttre om hur pass 
generaliserbara de slutsatser man funnit är på andra situationer än den undersökta. Stenbacka 
(1998) menar att man i kvalitativ forskning, med ett syfte skapat för att uppnå förståelse, är 
intresserad av att förstå en individs verklighet utifrån en specifik problematik. Om 
informanten som intervjuas är införstådd i denna problematik och ges möjlighet att fritt 
uttrycka sig uppstår en hög giltighet. 
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3 Metodval 
Utifrån diskussionen i kapitel 2 konstaterar vi att vår uppsats utgår ifrån ett hermeneutiskt 
perspektiv med en induktiv ansats. För att få en så god förståelse som möjligt för det 
studerade fenomenet genomför vi under hela processen en litteraturstudie. Denna ligger till 
grund för analys och diskussion. 
 
 
 
Tillförlitlighet i vår uppsats skapar vi genom att noggrant redovisa våra tillvägagångssätt 
(Henriksson & Månsson, 1996). För att tydligt visualisera processen använder vi oss av 
accesspiralen (Stenbacka, 2001) vilken mer genomgående kommer att diskuteras i 
nedanstående text. Uppsatsen är designad som en fallstudie inom vilken en 
metodtriangulering kommer att genomföras. Metodtrianguleringen består av dokumentanalys, 
en direktobservation samt kvalitativa intervjuer. 
 
 

3.1 Litteraturstudie 
I utformandet av en fallstudie är det viktigt att få en god förståelse för de teorier vilka ligger 
till grund för området som ska studeras (Merriam, 1994; Yin, 2002). Förståelse för teorier fås 
genom en litteraturstudie där tidigare forskning på området överblickas (Merriam, 1994). 
Teorierna kan vara ämnesövergripande och tillsammans skapa en ”hel” bild av det område 
som ska studeras (Yin, 2002). Vi genomför litteraturstudien kontinuerligt under hela 
processen av uppsatsskrivande, med början i anslutning till vår problemformulering.  
 
Litteraturstudiens syfte är att få en bred kunskapsbas inom problemområdet. Vi har valt 
litteratur som vi anser bidrar med kunskapsbyggande, både i problemdiskussionen och i 
genomförandet av analysen. Vidare syftar litteraturstudien till att understödja den 
intervjuguide som skapas för att genomföra intervjuerna. Litteraturen berör framför allt 
områden inom upplevelseproduktion, såsom autenticitet och löftesskapande, men även 
kreativitet, kommunikation och företagskultur. 
 
 

3.2 Empirigenerering med fallstudiedesign 
Fallstudien som metod är avgränsad till att undersöka ett specifikt fenomen, exempelvis en 
händelse, en person eller en institution. Det avgränsade området väljs för att det är intressant 
eller för att det i sig själv utgör en hypotes. (Merriam, 1994; Denscombe, 2000) I fallstudien 
är inte endast fenomenet utan även kontexten viktig, då även denna kan påverka fenomenets 
existens och agerande (Yin, 2002). I valet av fall kan två metoder tillämpas, sannolikhetsurval 
samt icke-sannolikhetsurval. Den sistnämnda metoden används framför allt vid kvalitativa 
fallstudier och kan enkelt beskrivas som ett ändamålsenligt val av fall. Detta innebär att valet 
av fall görs utifrån att forskaren vill lära sig så mycket som möjligt om fenomenet. (Merriam, 
1994) Det är denna typ av urvalsmetod vi använder oss av i vår fallstudie. Valet av fall i vår 
studie sker på basis av vad som kallas idealtypsurval (Merriam, 1994). Detta innebär att vi har 
utvecklat en profil över de egenskaper som vi önskar att vårt fall ska inneha och vi har sedan 
sökt upp en organisation som matchar dessa.  
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Vår urvalsprofil utgår från följande egenskaper: 
 

� Organisationen ska ha tydligt uttryckta löften, genom exempelvis en värdegrund.  
o Löftena ska baseras på långsiktighet. 

� Organisationen ska ha insikt i, samt möjlighet att påverka, hela kedjan i produktionen. 
Detta för att kunna påverka löftesskapande samt integrering.  

� Organisationen ska ha en koppling den så kallade upplevelseekonomin (bl.a. Pine & 
Gilmore, 1999; Upplevelseindustrin, 2008).  

 

3.2.1 Accessförloppet till fallet 
För att beskriva accessförloppet till vårt 
valda fall har vi använt oss av den av 
Stenbacka (2001) utvecklade accesspiralen 
för organisatoriska studier vilken bygger på 
den hermeneutiska spiralen. Stenbacka 
menar att kvalitativa forskare måste 
reflektera över och synliggöra den 
eventuella förförståelsen och process som 
givit access till studien. Reflektion över 
fenomenet samt vår förförståelse återfinns i 
kapitel 1. 
 
Figur 4 beskriver de olika stegen i en 
holistisk access. Holistisk i detta fall, menar 
Stenbacka (2001), som att forskaren under 
hela processen noggrant försökt förstå 
fenomenet. Om forskaren tydligt visar hur 
accessen till fenomenet erhållits blir studien 
transparent och därmed finns en bra grund 
för bedömandet av dess tillförlitlighet. 
 
Initial access 
Utifrån preciseringen av vårt idealtypsfall 
föll vårt val av fall på möbelföretaget 
Norrgavel. Vi uppfattar att Norrgavel 
arbetar värdegrundsstyrt genom sin tydliga 
värdegrund vilken vi anser vara ett 
synliggörande av dess löfte även om så inte 
uttrycks explicit i dess marknadsföring. I 
värdegrunden uppfattar vi en strävan att på 
ett hållbart och långsiktigt sätt förhålla sig 
till möbeldesign och vidare till livet i stort.  
 
Norrgavels tydligaste koppling till 
upplevelseindustrin är företagets arbete 
med design av möbler. Vi uppfattar även en 
annan aspekt då Norrgavel fokuserar på 
kunden och dennes upplevelse av 
köpprocessen.  

 
Fig. 5: Accesspiralen 
Källa: Stenbacka, 2001 



 

 14 

Värdegrunden uttrycker vikten av att se till hela processer där Norrgavels tillverkning av 
möbler är en del. Se bilaga 1 för Norrgavels värdegrund. För fördjupad förståelse av fallet 
Norrgavel användes även boken ”Hur kan inredning vara viktigt när världen ser ut som den 
gör?: en bok om Norrgavel” (Beckman & Helgesson, 2005).  
 
Access till organisation 
Initial kontakt med möbelföretaget Norrgavel togs måndagen 2008-01-28 genom ett 
telefonsamtal till Norrgavels butik i Lammhult. Valet av just denna butik beror på att tidigare 
kontakt funnits med butikens personal. Under samtal med franchisetagare Nina Litgård 
framkom att det är Åsa Sjölund, kommunikationsansvarig på huvudkontoret i Malmö, som 
fattar beslut angående medverkan i uppsatsarbeten. Åsa informerades angående uppsatsen och 
meddelade företagets vilja att medverka efter att ha talat med företagets grundare och VD 
Nirvan Richter samt franchisetagare Håkan Thylén vid butiken i Göteborg.  
 
Åsa informerade oss även om att Norrgavel som organisation är komplex då huvudkontoret, 
Norrgavel AB befinner sig i Malmö medan butikerna drivs genom ett franchisingkoncept och 
därmed är egna företag. De olika franchisebutikerna finns i Stockholm, Malmö, Göteborg, 
Västerås samt i Japan. (Norrgavel, 2008)   
 
Access till team 
Genom vårt samtal med Åsa Sjöblad vid huvudkontoret initierades vår access till team. Då 
kontakt med Nina Litgård, franchisetagare i Lammhult, redan tagits föll det sig naturligt att 
genom henne få tillgång till ytterliggare medarbetare i Norrgavel. Detta resulterade bland 
annat i kontakt med Tony Carlsson vid produktionsenheten. Utifrån vår initiala kontakt med 
organisationen framkom nu fyra enheter vilka lämpade sig för vidare access. Dessa var 
huvudkontoret i Malmö, produktionsenheten i Lammhult samt butikerna i Lammhult och 
Göteborg. Enheterna informerades via mejl om uppsatsens syfte samt under vilka veckor vi 
önskade att intervjuerna samt vår observation skulle äga rum.  
 
Access till informant 
Utifrån vår access till team fick vi tillgång till tio medarbetare i Norrgavel. Medarbetarna 
innehar olika positioner och har varit olika länge i företaget. Se bilaga 2 för presentation av 
informanternas nuvarande och tidigare roll i Norrgavel samt kronologi över deras tid i 
företaget. Inom ramen för fallstudien fick vi även tillgång till att genomföra en 
direktobservation under ett veckomöte i butiken i Göteborg. 
 
Access till person 
Vi uppfattar att samtliga tio informanter har svarat ärligt och öppet på våra frågor vilket varit 
en grundläggande faktor för god access till det studerade fenomenet. Intervjusituationerna har 
i nio av tio fall varit tillfredsställande. Endast i en av intervjuerna uppkom störande moment 
som kan ha påverkat intervjuns utfall.  
 
Samtliga informanter har vid behov varit oss behjälpliga med utökad information om 
Norrgavel och den egna personen då sådan krävts. All kontakt efter intervjutillfället har skett 
via mejl.  
 
Helhetsaccess till fenomen 
Utifrån vårt urval gällande företag samt vidare access till informant och person anser vi att vi 
har fått god insikt i det undersökta fenomenet. Direktobservationen gav oss en förståelse för 
hur internkommunikationen fungerar i Norrgavel.  
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Utökad access har erhållits då vi fick möjlighet att ta del av Nirvan Richters examensarbete i 
arkitektur. Detta anser vi har ökat vår förståelse för Norrgavels uppkomst och utveckling.  
 

3.2.2 Dokument 
Ett dokument kan vara allt från ett brev eller protokoll till ett tidningsurklipp eller tv-program 
(Merriam, 1994; Yin, 2002). Dessa är sällan producerade med forskning i åtanke vilket gör 
dem till intressanta och innehållsrika källor. Dokumenten kan ofta ge en bra bild av det 
undersökta fenomenets kontext. (Merriam, 1994) Innehållet i dokumenten kan även stödja 
eller säga emot information vilken framkommit från andra källor (Yin, 2002).  
 
I många fall är dokumenten menade att vara objektiva. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
det finns en eller flera människor bakom varje dokument och att de i olika utsträckning 
påverkar innehållet. Kritisk granskning av dokument är därför viktigt. (Merriam, 1994; Yin, 
2002)  
 
De dokument som varit en del av uppsatsprocessen är Norrgavels värdegrund samt boken 
”Hur kan inredning vara viktigt när världen ser ut som den gör?: en bok om Norrgavel” 
(Beckman & Helgesson, 2005). Boken beskriver Norrgavels tillkomst och utveckling samt 
innehåller även en intervju med grundaren Nirvan Richter. Vi anser att dessa dokument är en 
del av organisationens löftesutveckling samt dess löftessynlighet. Syftet med 
dokumentanalysen är därmed att förstå det vi tolkar som Norrgavels löfte.  
 

3.2.3 Deltagande observation 
Deltagande observation är en metod som går ut på att generera information genom att studera 
det specifika fenomenets kontext samt företeelser däri (Merriam, 1994; Henriksson & 
Månsson, 1996; Yin, 2002). För att observationen ska bli ett vetenskapligt verktyg måste den 
uppfylla vissa kriterier; utgå från ett specifikt forskningssyfte, vara planerad, registreras 
systematiskt samt genomföras på ett tillförlitligt och giltigt sätt. Forskningssyftet är avgörande 
för vad som ska observeras. (Merriam, 1994)  

 
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte gör vi en direktobservation av ett veckomöte på 
Norrgavels butik i Göteborg. Observationen genomförs för att för att förstå om Norrgavels 
löfte är integrerat i organisationen. Vi utgår under observationen från vad Merriam (1994) 
kallar för observatör – deltagare. Detta innebär att den observerade gruppen känner till 
observatörerna och dess roll i sammanhanget. Vår primära uppgift vid observationen är att 
samla in information. Därmed är vårt deltagande i gruppen sekundärt. Observationens syfte är 
att få en förståelse för hur kommunikationen mellan franchisetagare och butiksmedarbetare 
sker. Detta för att se hur organisationens löfte integreras i verksamheten.  
 
För att få en god access till organisationen upplever vi en öppen observation som nödvändig 
då vi befinner oss i ett sammanhang där endast medarbetare medverkar. Den öppna 
observationen rekommenderas av bland andra Henriksson och Månsson (1996) och Kylén 
(2004). Författarna belyser den öppna observationens styrka med att samtliga inblandade är 
medvetna om vad som händer. Vid observationen medverkar två observatörer vilket ökar 
observationens tillförlitlighet (Henriksson & Månsson, 1996; Yin, 2002). I direkt anslutning 
till observationen går vi, såsom Merriam (1994) rekommenderar, igenom det observerade 
materialet och reflekterar över det i skriftlig form. Genom anteckningar skapas en struktur 
som gör analysen av observationen mer tillförlitlig (Kylén 2004). 
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3.2.4 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer utgörs av en hög grad av strukturering och en låg grad av 
standardisering. Detta innebär att frågorna inte är statiska utan varierar utifrån den givna 
situationen. Intervjuaren anpassar sitt språkbruk och frågeföljden efter den intervjuade och 
därmed kan en intervju skilja sig från en annan rent formmässigt. (bl.a. Starrin & Renck, 
1996; Trost, 1997) Strukturen består i att det finns ett specifikt område som intervjun berör 
och spänner enbart inom ramen för detta (Trost, 1997). Innebörden av frågorna ska därmed 
vara densamma för alla intervjuade (Jacbosen, 1993; Starrin & Renck, 1996). För planeringen 
av intervjun föreslår Trost (1997) att intervjuaren skapar en intervjuguide. Vi skapar två 
intervjuguider där en är anpassad till Norrgavels medarbetare (för intervjuguide, se bilaga 3) 
och en till Norrgavels grundare och nuvarande VD (för intervjuguide, se bilaga 4). Innebörden 
i intervjuguiderna påminner om varandra och är skapade utifrån Norrgavels värdegrund samt 
boken ”Hur kan inredning vara viktigt när världen ser ut som den gör?: en bok om 
Norrgavel”. Två dokument vilka vi anser synliggör Norrgavels löfte.  
 
Syftet med intervjuerna är att få en förståelse för hur ledning och medarbetare inom Norrgavel 
arbetar för att utveckla och integrera sitt märkes budskap i organisationen. Detta innefattar 
såväl kulturen som arbetsplatsens miljö. Intervjuerna fokuserar framför allt på två av våra 
forskningsfrågor, nämligen: 

 
� Hur skapas och tillämpas organisationens löfte? 
� Hur interagerar medarbetaren med märket?  

 
Guiden utgår från Kyléns (2004) trattmodell, vilken börjar öppet och blir mer precis och djup.  
 
Kylén (2004) diskuterar längden på en intervju och kopplar detta till hur pass styrda eller 
öppna de är. En intervju på omkring 40-60 minuter tillåter en fördjupning i de flesta områden 
som tagits upp. Vi informerar våra informanter om en intervjulängd på cirka 45-60 minuter. 
 
Rörande intervjun som ett samtal hävdar Denscombe (2000) och Jacobsen (1999) att 
intervjuaren bör akta sig för att betrakta intervjun som ett samtal eller en konversation. I en 
intervjusituation innefattas en rad antaganden om situationen, något som normalt sett inte 
förekommer i ett samtal. Den är dessutom arrangerad och är inte en följd av någon av parts 
infall. (Denscombe 2000) Vi ser dock att det är viktigt att vid intervjun skapas ett öppet 
samtalsklimat men att behålla en struktur. 
 
Kvale (1997) menar att beslut om antalet informanter bör utgå från uppsatsens syfte. När tiden 
för studien är begränsat till omkring en termin anser Thomsson (2002) att ett informantantal 
på cirka tio gör det möjligt att få en djupare förståelse för det undersökta fenomenet. De tio 
informanter som innefattas i vår fallstudie har valts utifrån access till organisationen 
Norrgavel. Trost (1997) berör antalet intervjuare. Ur intervjuarens synvinkel kan det 
underlätta att vara två, då dessa kan dela upp intervjuarbetet genom att en koncentrerar sig på 
huvudfrågorna och den andre på följdfrågor. Därigenom kan intervjun bli djupare. Detta 
kräver att intervjuarna är samspelta så att förvirring inte uppstår. Den intervjuade bör få 
komma med förslag på plats där intervjun ska ske. Det är viktigt att denna plats är så ostörd 
som möjligt och att intervjuaren därför bör hjälpa till i valet. (Trost, 1997) Lantz (1993) 
hävdar att det är intervjuarens uppgift att se till att den rumsliga utformningen blir så god som 
möjligt. Då våra intervjuer sker på för oss okända platser kan detta bli svårt.  
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Vi besöker tre olika städer för intervjuer och finner det därmed lämpligt att våra informanter 
ger förslag på platsen för intervjun. Det är viktigt att det under intervjun inte sker några 
avbrott i form av telefonsamtal, intrång eller andra störande ljud. (Lantz, 1993)  
 
Användandet av ljudupptagare kan underlätta bearbetningen av den information som 
framkommit under intervjun (Trost, 1997). Jacobsen (1999) förespråkar att ljudupptagaren 
ska vara påslagen under hela intervjun för att få med eventuella avtal och överenskommelser. 
Vissa människor kan känna en ovilja att bli inspelade. Inspelningen kan avdramatiseras 
genom att se till att ljudupptagningen sker så diskret som möjligt (Trost, 1997). Genom att 
starta ljudupptagningen i början av intervjun, blir övergången från det inledande småpratet till 
själva intervjun inte så markant. Ljudupptagaren bör om möjligt placeras på ett ställe för att 
på så sätt ”glömmas bort”. (Jacobsen, 1999) Vi använder oss av en mp-3: spelare med 
inbyggd mikrofon för att minimera störmoment. I anslutning till intervjuerna informerar vi om 
vårt användande av mp-3:spelare. Detta för att informanten vet att det som sägs bandas för att 
korrekt citering ska kunna göras. Samtliga intervjuer transkriberas för att på bästa sätt kunna 
arbeta med det genererade materialet.  
 
 

3.3 Analysmetod 
Då vi avser att finna generella mönster i vårt specifika fall kommer valet av analysmetod att 
vara genomgående, oavsett hur informationen har genererats. Under hela forskningsprocessen 
beaktar vi vår förförståelses påverkan på analysen av det inhämtade materialet (Denscombe, 
2000). Vi betraktar det subjektiva tolkandet som en del av vårt hermeneutiska 
förhållningssätt. 
 

3.3.1 Kategorisering 
Vi använder oss i vår analys av kategorisering, något som är vanligt inom kvalitativ 
analysmetod. Under tidsperioden av materialgenerering, sker analysen fortlöpande. På detta 
sätt kan nya intressanta aspekter upptäckas, vilka kan leda forskningen vidare. (Denscombe, 
2000) Detta innebär att analysen påbörjas så snart vi fått tillgång till materialet.  
 
Vid genomgång av det insamlade materialet, sker kategorisering utifrån uppmärksammade 
fenomen och företeelser (Repstad, 1993; Denscombe, 2000; Yin, 2002; Patel & Davidson, 
2003). Denna kategorisering anser Yin (2002) vara den mest önskvärda vid användandet av 
fallstudiedesign. Kategorierna bearbetas fortlöpande för att bli mer precisa och för att i 
processens slutskede kunna identifiera viktiga områden för studiens syfte (Denscombe, 2000; 
Patel & Davidsson, 2003). Dessa områden bör avgränsas för att tydligt visa på viktiga 
beståndsdelar i det genererade materialet, något som kan hjälpa till vid rubriksättning i den 
slutliga texten (Patel & Davidsson, 2003). 
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Vi växlar mellan olika analystekniker beroende på det empiriska innehållet (Kvale, 1997). 
Richards (2005) lyfter upp tre vanliga analystekniker vilka belyser olika aspekter av 
innehållet. Dessa är deskriptiv, ämnes- och analytisk kodning där vi kommer att använda oss 
av de två senare: 
 

� Ämneskodning innebär sökandet efter nyckelbegrepp vilka kommit fram i empirin. 
Dessa karakteriseras av tydlighet och kräver ingen tolkning i sig själva. (Richards, 
2005) 

� Analytisk kodning har fokus på innehållet och mening i empirin. Vad finns bakom 
orden? (Lantz, 2003; Richards, 2005) Om innehållet väcker intresse föreslår Richards 
(2005) två följdfrågor: Varför är det intressant? Varför är jag intresserad av detta?  

 
Utifrån vårt transkriberade material tar vi fram områden vilka vi anser innefatta för uppsatsen 
viktiga begrepp och resonemang. Dessa områden omvandlas senare till kategorier i empirin. 
Den sista delen av kategoriseringsprocessen sker i samband med analysen. Här kopplar vi 
samman kategorier och teori för att få en god helhetsbild av det studerade fenomenet. Det är 
utifrån de slutgiltiga kategorierna vi ser mönster och konkluderar vår uppsats.    
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4 Empiri 
I kapitel 4 presenteras vår empiri. Den utgår från Norrgavels värdegrund, intervjuer samt vår 
direktobservation. Stenbackas (1998) modell ”Brand Visibility”(se fig. 4, kapitel 1) utgör 
strukturen i vår kategorisering av empirin.  
 
 

4.1 Löftet 
Värderingarna som präglar Norrgavel finns formulerade i den värdegrund (se bilaga 1) som 
synliggörs på organisationens hemsida och som tryckt material i butik. Värdegrunden, vilken 
är undertecknad Nirvan Richter, Norrgavels grundare och VD, är tredelad och lyfter upp 
humanism, ekologi och existentialism. I sitt examensarbete i arkitektur som Nirvan skrev vid 
Tekniska Högskolan i Stockholm uttrycker han en frustration över vad han uppfattar som ett 
”slit och släng”- samhälle (Richter, 1985). Detta understryker Nirvan i vår intervju: 
”Värderingarna har funnits med hela tiden, speciellt den mittersta, den ekologiska. Den har 
varit oerhört klart uttalad. Det var nog den som var starkast från början. Den första då, den 
humanistiska, på något sätt är den så självklar så den hade jag nästan glömt bort. Den 
formulerade jag först efter att företaget startat när jag försökte rama in vad Norrgavel var för 
någonting och då är den jätteviktig.”  
 

4.1.1 Hållbarhet, äkthet och transparens 
I värdegrundens inledning tydliggörs att ”[…] det är inte primärt möbler vi säljer, utan ett 
förhållningssätt till inredning, egentligen till livet i stort” (Norrgavels värdegrund). Tankarna 
bakom detta förhållningssätt beskrivs i värdegrundens tre delar där företeelser såsom 
meningen med livet, hållbarhet och ärlighet gentemot kunderna diskuteras.  
 
I vår intervju bygger Nirvan vidare på detta och menar: ”Längtan efter skönhet och längtan 
efter lukter och känsla och alltihopa. Det är ju liksom ett första steg så då är väl det fine då. 
[…] Kan någon se vad de här möblerna handlar om egentligen!? Det är väl bra att de är 
trevliga och fina och alltihopa, men det är inte det som det handlar om”. Han påpekar även att 
det är viktigt att hålla fokus i företaget och anser att det är nödvändigt att franchisetagarna 
förstår vad de faktiskt ska ägna sig åt. ”[…] det är inte att kränga möbler utan att vara nyfikna 
på människor som kommer in och försöker tillhandahålla någonting som människor vill ha. 
Och inte lura på människor saker bara för att få dem sålda… Utan verkligen föra en dialog 
med människor och luska ut deras behov och alltihop och sen försöka tillmötesgå de behoven 
på ett så hållbart sätt som möjligt.” (Nirvan Richter) Nina Litgård, franchisetagare i 
Lammhult, reflekterar över detta i relation till kunden: ”Jag är inte rädd för att skicka hem en 
kund och säga ’fundera på detta’ […] för jag vet att om det här är rätt för kunden, då ringer 
kunden […] och är det inte rätt för kunden ska vi vara glada för att kunden inte sitter med 
grejer som den inte vill ha.” Även Jonna Renström, butiksmedarbetare i Göteborg, pratar om 
ärliga samtal med kunderna: ” Jag har haft jättemånga diskussioner om vad folk förväntar sig 
av en möbel som kostar si och så mycket och att de tror att det liksom ska vara perfekt. […] 
Man får försvara våra möbler i relation till priset och att jag berättar vad det är som tar tid och 
varför det kostar som det gör. Och jag förklarar att med de förväntningarna (läs: materiell 
perfektion) du har ska du nog inte köpa dina möbler här.”  
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I Norrgavels värdegrund står: ”Ett inköp av möbler hos Norrgavel kan upplevas som en stor 
utgift, men kan på lång sikt resultera i en låg kostnad.” Möblernas långa hållbarhet framhålls 
även i många av våra intervjuer. Jan Andersson som jobbar på produktionsavdelningen i 
Lammhult utvecklar sina tankar om möblernas hållbarhet: ”Då tänker man framförallt på 
produkterna om de håller ihop och så vidare, kvaliteten och designen då.” Tony Carlsson, 
produktionschef i Lammhult, associerar även han hållbarhetsbegreppet till möblerna. ”När 
man tänker på våra möbler så är de ju hållbara […] Det här är ju massivt trä, du kan ju slipa 
den här hundra gånger om du skulle behöva […] så tar man upp det och slipar på det och oljar 
in det och det blir som nytt igen. Det är det som är hållbarhet.” Mya Jonnyson, 
butiksmedarbetare i Göteborgsbutiken menar: ”[…] hållbarhet är ju att det är bra genomfört 
arbete. […] Alltså jag tänker det väldigt mycket i möbler. Jag tänker det inte i butiken. […] 
Det är massivt trä och det är inget knepigt med det. Det går att laga och använda ofta om man 
vill det.” Åsa Sjöblad, kommunikationsansvarig vid huvudkontoret i Malmö, har liknande 
tankar om hållbarhet och möblerna och utvecklar detta. ”De håller länge och så hamnar man 
ju också i det här hållbara samhället och man då tänker på det här sättet… Möblerna är ju 
nedbrytbara så de bidrar ju inte till att göra samhället mindre hållbart.” Håkan Thylén som är 
franchisetagare i Göteborg för liknande resonemang som Åsa: ”Hållbarheten är ju att vi, det 
ligger ju också väldigt mycket i möblernas konstruktion, hållbara möbler för ett hållbart 
samhälle. Men även hur vi jobbar med butikerna och liksom att hålla nere energikonsumtion, 
hur vi städar vår butik […] och vad dricker vi för kaffe här […] ja alla de här bitarna”. 
 
En annan dimension av hållbarhet berör Nina, franchisetagare, och Tony, produktionschef, i 
sina resonemang om medarbetaren i Norrgavel. Tony menar: ”Speciellt nu när jag har jobbat 
på många företag där man liksom kör skiten ur folk […] man jobbar liksom i 70 timmar i 
veckan och så håller man i tre år […] Folk stannar ju (läs: här) […] jag tror folk trivs […] det 
är inte många som jobbar här bara för att det är Norrgavel utan man jobbar här och trivs.” 
Nina anser att en del av hållbarheten i företaget kan synliggöras då både hon och andra 
anställda varit i företaget så länge: ” Hållbarhet är ett tecken på att jag har varit kvar här så 
länge. Det har funnits chans att rätta till det som blir fel. Vi har personal som varit med oss 
jättelänge och det är också någonting […] som de vi har anställda här uppfattar jag i alla fall 
att de har anammat och tagit till sig grunderna som Norrgavel står för, att de gillar det och är 
kvar så länge.” 
 
I många av våra intervjuer har begreppet ”hållbarhet” tangerat äkthetsbegreppet. I Norrgavels 
värdegrund finns att läsa: ”Vi håller oss till massivt trä eftersom det handlar om bruksmöbler som 
skall tåla att slitas på. I en längtan efter äkthet och ärlighet vill vi också att materialen verkligen är 
det de ser ut att vara.” I intervjun med Nirvan återkommer detta resonemang och han menar att 
det handlar om ”att man inte talar mot bättre vetande, Att saker är vad de utger sig för att vara 
[…] och att vi håller det vi lovar hela tiden […]”. Han drar även paralleller till organisationen: 
”Jag känner att allting ska vara äkta […] det finns en form av öppenhet här på kontoret här i 
organisationen som också är viktig […] att man säger det man menar och tar konsekvenserna 
av det […] så man inte går bakom ryggen på människor.” (Nirvan Richter)  
 
Åsa, kommunikationsansvarig på huvudkontoret, beskriver äkthet som ”att saker är som de är, 
det är inget som är förställt”. Associationerna går både till möblernas konstruktion och till 
sättet att agera i organisationen. Produktionschefen Tony lägger tyngdpunkten på möblerna: 
”Våra möbler är ju äkta. Vi redovisar ju allting […] vi använder bara massivt trä […] just det 
här att allting ska kunna bli till jord igen, jag menar, materialen ju extremt äkta.”  
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Även Håkan poängterar detta: ”Det är ju möbelskapandet […] som man kommit längst med i 
äkthetsbegreppet, sedan så försöker vi ju ta det hela vägen ut i kedjan också då egentligen, 
alltså hur vi bedriver våra butiker och hur vi tänker runt omkring det hela […] Vi måste ju 
kunna stå för det vi säger och då ska det gå rätt igenom […] vi ska göra så gott vi kan för att 
hålla konceptet.”  
 
Som tidigare nämnt är kretsloppstänkande en viktig del av Norrgavels värdegrund. ”Norrgavel 
arbetar enbart i naturmaterial av två skäl. Med hänsyn till kretsloppstänkandet löper vi mindre risk 
att göra stora fel om vi strikt håller oss till förnyelsebara råmaterial. Den andra aspekten har med 
upplevelsen att göra. Äggoljetemperan som gör ljusets dagrar så tydliga och som doftar då man 
öppnar ett skåp. Den rent fysiska känslan. Att stryka med handen över en såpad ekskiva.” 
(Norrgavels värdegrund) Nirvan, som grundare av Norrgavel, menar att det finns en stor 
skillnad i hur denna del av värdegrunden bemöts idag jämfört med för tio år sedan. Då sågs 
den på med skepticism och dömdes ut som ”gröna vågen”. ”[…] nu bemöts vi ju med oerhört 
mycket nyfikenhet med det här ekologiska förhållningssättet.” Jonas Belfrage, butikschef i 
Lammhult, menar ”[…] att det liksom inte är en fluga, det är inte bara just nu, det här har ju 
Nirvan och Norrgavel hållit på med i många år och sen nu de senaste 12 -18 månaderna har 
det ju blivit väldigt populärt med att vara miljösmart […] det vi gör liksom, säljer möbler för 
[…] att det ska hålla länge […] tillföra nåt till sitt hem. Det är nåt som alla ju tror stenhårt på, 
därför blir det ju äkta”.  
 
Tack vare Norrgavels ekologiska arbete kunde företaget Svanenmärka hela sitt sortiment 
under början av 2008 (Svanen). ”Det har varit jätteskönt att Svanenmärka alltihop för då finns 
det alltid en tredje part som går in och kollar upp alltihop,” menar Nirvan. Håkan, 
franchisetagare i Göteborg, ser på märkningen ur ett annat perspektiv och menar att Norrgavel 
är dåliga på att själva lyfta fram hur duktiga de är på att arbeta med de ekologiska bitarna. 
”Nog för att vi är trovärdiga men Svanenmärkningen är trovärdigare än vad vi är. Då tar vi 
hjälp utav dem.” Åsa, kommunikationsansvarig, menar att Svanenmärkningen är ett exempel 
på transparens i Norrgavel. ”Nirvan är inte så mycket för hemligheter. […] vi har ju inget att 
dölja för vi Svanenmärker och vi kan lämna ut innehållsförteckningar på alla produkter 
liksom. […] Om man inte har skit under mattan så kan man vara öppen och så uppfattar jag 
att Nirvan ofta är och vill vara.” 
 
Christer Olsson, franchiseansvarig vid huvudkontoret i Malmö, lyfter liksom Åsa upp vikten 
av öppenhet. ”Vi är öppna i vår redovisning varför vi tar betalt som vi gör. […] Våra priser 
grundar sig i det sättet vi producerar våra varor. Inte mer påslag än nödvändigt för att vi ska 
gå runt.” I intervjun med Nirvan framhåller han ett okomplicerat liv där han ser öppenhet som 
en nödvändighet. ”Det är öppet här. Jag orkar inte hålla på och dölja saker. Det blir bara 
komplicerat. […] man kan inte hålla på och dumma sig och mörka saker. För då får man ett 
komplicerat liv och jag vill inte ha det. Jag vill att livet ska vara enkelt.” Nirvan fortsätter med 
att koppla begreppet ”transparens” till hållbarhet. ”Man måste mörka väldigt mycket saker om 
man inte jobbar hållbart. Och när man mörkar saker så är det motsatsen till transparent. […] 
men det finns nog en koppling. (Tystnad) […] Om det inte finns en transparens och öppenhet 
så beror ju det på någonting. Det beror ju på att något inte ligger rätt till.” 
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4.2 Löftesutveckling 
Norrgavel är ett företag vilket växt fram från grundaren och nuvarande VD:n Nirvan Richters 
tankar om hållbarhet och konsumtion. ”[…] om jag tittar tillbaka kan jag se att en sak har gett 
den andra […] Ja, ett mönster då. Som tillsist blev Norrgavel. Det är inte så att jag gått runt 
med någon sån där dröm om att starta företag utan det blev en följd […] Jag bara vägrade 
konsumera för jag bara blev så besviken så ofta […] det såg fint ut i butiken och sen jag fick 
hem det blev jag besviken […] att det gick sönder […] Så då vägrade jag istället och levde jag 
bara med secondhand […] för det gick inte sönder på samma sätt.”  
 
Nirvan menar att han som enda ägare av Norrgavel AB alltid haft de övergripande direktiven 
och att det därför blir hans personliga utveckling och hans värderingar som präglar företaget. I 
vår intervju berättar han: ”Den tredje delen (läs: existentialism)… Där har jag jobbat med mig 
själv intensivt de senaste tolv, fjorton åren. Och den känner jag att den blir mer och mer viktig 
och samtidigt är den jättesvår.”   
 
Att Nirvans personliga utveckling påverkar hela Norrgavel blir tydligt även i intervjuer med 
medarbetare inom organisationen. Nina Litgård, franchisetagare i Lammhult, påpekar: ”[…] 
alltså för mig är det här Nirvans tankar i mångt och mycket där vi naturligtvis har varit med 
och påverkat under tiden och lärt oss saker under resans gång. Men det är fortfarande väldigt 
mycket Nirvan”. Även Tony, produktionschef i Lammhult, kommenterar Nirvans inverkan på 
Norrgavel: ”Alltså Nirvan är det ju väldigt svårt att vrida honom i en annan riktning. Han står 
för det här och jag jobbar här därför att jag köper det liksom. Det är nog svårt att komma in 
här och driva en riktning som är helt diametral tror jag. Då skulle man nog stoppas ganska 
snabbt tror jag.”  
 
Många av våra informanter ser Nirvan som den största inspiratören i Norrgavel som står för 
de grundläggande värderingarna i företaget, är medarbetarna starka influenser. Nirvan 
berättar: ”Det är ju mina värderingar som kommer ut och det kopplas ihop med Norrgavel. 
[…]  Och så tror jag att det ska vara. Sen är ju min roll bara en del i det hela. Det här företaget 
skulle ju inte fungera om det bara var jag.” Jan Andersson, produktionsanställd, belyser att 
även produktionsavdelning påverkas av Nirvan.: ”[…] viktigast tycker jag är framför allt 
Nirvan […] men alla har ju sin lilla del så att säga i alltihop om allt ska fungera”. Åsa, 
kommunikationsansvarig, för ett liknande resonemang: ”Nirvan är ju givetvis viktig för hur 
företaget ser ut idag och även andra personer som har jobbat här […] så dom lever ju också 
kvar […] så har ju varje individ bidragit till hur företaget blir” 
 
Under de senaste åren har ett antal nyanställningar gjorts där produktionschefen Tony är en 
sådan. En annan nyanställd är Christer på huvudkontoret. Christer, som har sin bakgrund i 
Åhléns och ROOM, anser att Norrgavel AB efterfrågat hans detaljhandelskunskaper och att 
dessa mottagits väl. Han utvecklar resonemanget och påpekar att ”[…] alla nya idéer ställs 
mot värdegrunden. Det må de möta och det är självklart. Sen är det så att Norrgavel är ett 
företag som är startat av en person utifrån hans idéer där värdegrunden är en sådan idé. Och 
det är ju alltid svårt att se ens egen bebis växa upp och komma i kontakt med andra människor 
och bli mer självständig och kommer att utvecklas utifrån andra influenser än de man själv 
hade. Och det är samma sak för ett företag.” På ett liknande sätt uppfattar Nirvan processen 
från sitt perspektiv. Han beskriver det genom att påpeka att de nyanställda som kommer in har 
ett helt annat förhållningssätt och är mycket mer drivna.  
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Nirvan framhåller sin egen roll i sammanhanget som den som ser till att värdegrunden 
efterlevs. ”Jag är nyfiken och bejakar deras kreativitet och att de kan strukturer och alltihop. 
För det måste vi ha i det här företaget. Men jag vill inte ägna för mycket tid åt det. Jag vill ha 
in människor som kan det och som är nyfikna på…’ Hur skulle det vara om vi använde min 
kompetens som jag har utifrån och använder det utifrån den här värdegrunden som jag har 
sådär lagom mycket koll på.’ Så där är det ju min uppgift att checka av. De får köra sina race 
och ha stor frihet men jag känner också att ’Hallå, hallå! Stämmer det överens här?’ Och så 
för vi en dialog om det… Och ibland så känner jag att sådär har jag aldrig tänkt förut. Det är 
aldrig någon som har sagt det till mig förut. Kan vi göra så istället och så gör vi så och så går 
vi vidare.” 
 
Håkan som driver Göteborgsbutiken lyfter fram sitt sätt att se på konceptet: ”Vi är ju inne 
som entreprenörer då som, vi kanske inte delar Nirvans alla uppfattningar och värderingar i 
allt om man säger så. Men vi tror på konceptet.” Nina, franchisetagare i Lammhult, anser att 
nyrekryteringarna medför en positiv utveckling för Nirvan och Norrgavel. ”[…] på 
huvudkontoret där de har haft rätt mycket nya människor som har tagit över efter andra som 
har varit hos oss länge. Och det är ju rätt tufft för Nirvan då, för då får ju han de frågorna hela 
tiden. Varför kan vi inte ta in den här lampan?’ och sånt. Med den förre anställde visste man 
spelreglerna […] och det är lite skönt för då får ju Nirvan också tänka igenom.”  
 
Nirvan anser trots olika åsikter att ”vi ska låta vara människor som de är. Det är ju inte 
meningen att det ska bli en massa Nirvan-kopior på det här företaget […] även om mina 
värderingar syns mycket så varje gång det kommer in en ny människa så förändras företaget. 
Det känner jag starkt. […] Alltså för mig är Norrgavel… Jag känner att om inte värdegrunden 
finns där och den är konsekvent och genomsyrar företaget, då är inte jag kvar här. Det 
behöver inte vara en katastrof i och för sig…” 
 

4.2.1 Konceptet 
Nirvan Richter, grundare, påpekar att en förändring av företagets värderingar förvisso skulle 
vara möjlig men att han omöjligt kan tänka sig att fortsätta vara en del av Norrgavel om så 
skedde. Tony, produktionschef i Lammhult, anser att det kompromisslösa miljötänkandet är 
den viktigaste delen av Norrgavel men poängterar: ”Det är klart, företaget skulle inte funka 
utan Nirvan förstås”. Detta resonemang återfinns även hos Nina i Lammhultsbutiken som 
menar: ”[…] vi har den diskussionen ofta. Vad är Norrgavel? […] Det är svårt för att det är 
lätt att göra företaget till ett kommersiellt företag. Om man nu menar något negativt med det. 
För det finns så mycket i företaget som är så bra. […] Men man skulle kunna göra så om 
Nirvan skiter i det här och någon köper företaget och man satsar stenhårt på design, bara. Det 
skulle det här företaget kunna göra om man lägger produktionen utomlands och kör bara på 
design. Det skulle funka. Men vad är Norrgavel då? En i mängden?” (Nina Litgård). Åsa 
Sjöblad vid huvudkontoret i Malmö är av en annan åsikt: ”Möbeldesignen är det viktigaste. 
[…] Sen är det ju värdegrunden som Nirvan har byggt företaget kring, som givetvis är väldigt 
viktig. Och sen är det ju produktionen […]. Men det skulle man ju i princip kunna lägga ut 
mer, själva designen är väl kärnan tillsammans med värdegrunden då kanske.” Hon menar 
även att: ”[…] det finns ju en sådan uttalad värdegrund […] eller ett unikt koncept så det kan 
leva vidare själv, det tror jag faktiskt. Men sen kommer man ju alltid till en punkt där man ska 
utvecklas, och har man då inte grundaren kvar måste man ju kunna hitta sin egen väg. Och det 
måste ju de som driver företaget då kunna få göra så klart.”  
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Jonna, butiksmedarbetare i Göteborgsbutiken, anser att Norrgavels koncept inte kan begränsas 
till möblerna. ”Sen handlar det inte om möblerna utan hela livet egentligen. Det här med vad 
som betyder någonting. […] Det är svårt att få ut till kunden och få dem att förstå och så.”  
 
Nirvan belyser vikten av att hela organisationen följer värdegrunden: ”Om de (läs: 
franchisetagare och butiksmedarbetare) ser en sak på en mässa till exempel, som de känner att 
den här skulle de bara kunna sälja. Och då säger vi att ’ja, det skulle ni kunna’… Och till och 
med ’den skulle kunna sälja jättebra nu’. Men vi ska inte ta in den i sortimentet. […] Håll er 
till det vi ska hålla på med och bli duktig på det och tydliga med det. Och då handlar det om 
att tillhandahålla riktigt bra saker som håller länge.”  
 
I två av intervjuerna ges exempel på en motsatt situation. Jonna Renström, butiksmedarbetare 
i Göteborg, nämner som exempel ett glas vilket ingår i det övriga sortimentet och tillverkas i 
Asien. Mya Jonnyson, butiksmedarbetare i Göteborg, tillägger att ”övrigt sortiment, det följer 
inte riktigt värdegrunden på något sätt. Vi tar ju fortfarande in lite saker från Asien. Men ska 
vi göra det eller? Är det en del av värdegrunden?” (Mya Johnnysson) Håkan poängterar dock 
angående franchisetagarnas självständighet: ”[…] det är klart att vi får checka av mot 
Norrgavel AB så att vi inte sticker iväg.” 
 
Tony, produktionschef i Lammhult, pekar på vad han ser som motsägelsefullt i Norrgavels 
ideologi och menar att man å ena sidan inte vill stimulera överkonsumtion men å andra sidan 
sälja möbler. Håkan, franchisetagare, sammanfattar problematiken: […] vi hamnar ju som 
systembolaget; vi har jättefina grejer men (skratt) köp dem helst inte.” Han menar: ”[…] vi 
vill ju kommersialisera konceptet mer och vi vill vara lite mer snabbfotade än vad Nirvan är.” 
 

4.2.2 Det kreativa utrymmet 
Då alla beslut i Norrgavel vägs mot värdegrunden var vi intresserad av hur medarbetarnas 
egna kreativa utrymme tas tillvara. Jan som arbetar i produktionen i Lammhult säger: ”[…] 
framför allt med produkterna om vi har några idéer och förändringar så tar vi det med Tomas 
eller Tony. […] då diskuterar vi fram något om det funkar eller inte. Så det känner man sig 
mycket delaktig i.” Jonna, butiksmedarbetare, anser även hon att medarbetarnas åsikter tas 
tillvara: ”Men sen om man pratar om andra lite mindre saker som vad vi ska ta in i sortimentet 
och färger och sånt då tycker jag att det lyssnas bra. […] Men alla har ju en stor vilja och det 
är inte alltid vi enas […]. Men jag tycker definitivt att det lyssnas på men sen är det ju steget 
till att det verkligen ska hända som ibland kanske tar tid.” Nina som har goda kunskaper om 
textilier ser att sakkunskaperna tas tillvara väl: ”Det känner jag jättemycket att mina tankar 
och kunskaper om textil, det är det vi ser idag till viss del. Så absolut, det känner jag som 
person och jag ser att det blir så för andra.” Jonas, butikschef i Lammhult, menar: ”Man 
lyssnar ju och det är ju till exempel Tomas, Norrgavels prototypsnickare, han ringer ju ibland 
och frågar ’du som har sett mycket möbler, vad ska man ha för, vad funkar?’. Så på så vis så 
får man ju gehör för sina idéer så man är inte främmande att ta in kunskap från annat håll.”  
 
Vad det gäller franchisetagarnas kreativa utrymme i butiken säger Nirvan: ”Det är roligt om 
varje franchisetagare kan sätta sin egen personliga prägel på butiken och det finns ju utrymme 
för det i det här konceptet. […] Samtidigt, det ska ju kännas att det är Norrgavelbutiker.” 
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Håkan, franchisetagare i Göteborg, anser att Norrgavel skulle tjäna på att arbeta mer med 
målstyrning: ”Jag ser att det är begränsande för att med tydliga mål så kan man delegera och 
folk vet liksom vad, om det är dit jag ska kan jag välja själv vilken väg jag ska ta för att 
komma dit liksom. […] Jag skulle nog vilja se, eller, men så vet man inte, att jobba 
traditionellt är det förödande för Norrgavels kärnvärde?”  Han fortsätter: ”[…] det kan ju 
upplevas, kan ju vara frustrerande, åt vilket håll ska vi egentligen? […] vi måste vidare åt 
något håll egentligen, men det finns inget uttalat mål.”  
 
I intervjun med Tony som nu varit produktionschef i cirka ett år säger han: ”Man märker ju 
redan nu efter ett år att de där vilda idéerna man hade från början börjar försvinna och man 
börjar få skygglappar och tänka som alla andra på Norrgavel. Och det är nog lite farligt.”  
Jonna, i Göteborgsbutiken, som arbetat inom Norrgavel i fem år är dock inte av samma åsikt: 
”Så tycker jag hela tiden att man kommer på nya grejor till förbättring. Och liksom, hade jag 
haft min egen butik så hade jag gjort så här och så. Så jag tycker egentligen bara att det blir 
mer och mer man kommer på.” 
 
 

4.3 Löftesintegrering 
Norrgavel är trots expansion med nyöppnade butiker och tillsättning av nya tjänster en relativt 
liten organisation. Kommunikationen mellan butikerna samt mellan butiker och huvudkontor 
sker ofta spontant vid behov. Jonas, butikschef i Lammhult, menar: ”Vi rings ju vid och 
mejlar om saker och ting.” I organisationen Norrgavel finns även ett intranät. Här finns bland 
annat information om sådana saker såsom värdegrunden och möblerna. Jonas anser dock inte 
att detta är en kommunikationskanal utan snarare en informationskanal då informationen som 
återfinns på sidan framför allt kommer från ett håll (läs: huvudkontoret). Åsa arbetar mest 
med PR-arbetet samt marknadsföring och hinner inte med det interna arbetet så mycket som 
hon skulle vilja. ”Det (läs: internkommunikationen) fungerar, alltså har man inte lagt mest 
energi med det. Utan mer på marknadsföring som skapar affärer och gör att vi når ut med vårt 
varumärke […].”  Vid medverkande på ett veckomöte i Norrgavels butik i Göteborg 
uppfattades en god och icke-hierarkisk kommunikation där alla medverkande kom till tals. 
Ämnen som behandlades var av den art så som kampanjer, nytt sortiment och lagerhållning. 
Inga ämnen som direkt kan kopplas till värdegrunden behandlades.  
 
I våra intervjuer har två tydliga mötesforum kunnat urskiljas; franchisemöten och 
introduktionsutbildning. Vidare har vi uppfattat önskemål om ytterliggare forum samt 
konsekvenser av de existerande.  
 

4.3.1 Franchisemöten 
Det ena är franchisemötet vilket är ett forum där alla franchisetagare strålar samman i Malmö 
ungefär sex gånger per år. Håkan Thylén, franchisetagare i Göteborg, kommenterar 
kommunikationen mellan franchisetagarna och menar att den är ”ömsom vin och ömsom 
vatten”. ”Vi har en ganska bra dialog emellanåt men emellanåt hinner vi inte föra den 
dialogen.” Håkan anser att medarbetarna i butikerna skulle behöva ett liknande forum: ”[…] 
det handlar ju om att platta till organisationen. […] De (läs: butiksmedarbetarna) kan prata 
med varandra och informera oss om att de har pratat […] därför är det ju viktigt att de får 
träffas på ungefär samma sätt som vi franchisetagare träffas.”  
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Vid franchisemötena i Malmö medverkar även medarbetare på huvudkontoret dock inte 
Nirvan som är VD för Norrgavel AB. ”Alltså ju större organisationen blir ju svårare är det. 
Jag tänker med franchisetagarna. Där var det jag som ledde mötena något år sådär… Ett och 
ett halvt kanske. Och nu gör jag inte det längre för jag känner att jag måste… Måste fokusera. 
Och måste släppa. För om jag sitter med då engagerar jag mig och då har jag synpunkter. De 
måste få köra sitt eget race. Nackdelen med det är ju att man får mindre kontakt med många 
praktiska problemställningar”. Christer Olsson som är franchiseansvarig menar: ”För att 
förebygga (läs: konflikter) har vi franchisetagarmöten varannan månad i Malmö […] och 
diskuterar problem och möjligheter. Då står det dem fritt att ta upp det, då får alla höra allas 
funderingar.”  
 
Christer förklarar även: ”När man går in i ett samarbete handlar det om att beskriva vad 
Norrgavel står för och är. Som franchisetagare förbinder man sig att följa varumärket, 
värdegrunden, sortiment, marknadsföring, logistik […] Franchisetagarna har ju kontinuerligt 
synpunkter på bra och dåligt. Då är det viktigt att ha en relation och det är viktigt med dialog 
och lyssna på vad de säger.” Nina Litgård som är franchisetagare menar att 
franchisekonceptet innebär både skyldigheter och möjligheter: ”Vi skriver ju på ett kontrakt 
och i det står det en massa saker som franchisetagaren ska uppfylla men också vad man har 
rätt att få.” 
 

4.3.2 Introduktionsutbildning 
Ett annat tillfälle för medarbetare på Norrgavel att mötas är på introduktionsutbildningen i 
Lammhult. Utbildningen är ett tredagarspaket där de medverkande ges insikt i möblerna. 
Tony, produktionschef, beskriver utbildningen som 50/50 praktik och teori. ”Man oljar och 
man slipar och man såpar och man målar äggoljetempera. Och man går in i detalj på limfog 
här och hur materialet kommer från skogen till den färdiga produkten. Och det tror jag är 
verkligen nyckeln till framgång. För många reklamationer är egentligen inte reklamationer 
utan kunden har fått med sig fel förväntningar hem.” De som håller i utbildningen är Tony 
från produktionsenheten i Lammhult samt Tomas Fröding som är produktutvecklare samt 
ansvarig för möbelsortimentet. Även Nirvan medverkar vid utbildningstillfällena och 
föreläser då om Norrgavel. Tony menar att det är bra att man som nyanställd får höra Nirvans 
ord. ”För det ni hör av mig är ju min tolkning av det han säger och jag kan ju inte sitta och 
rabbla upp hans ord på något sätt. Utan alla får göra sin tolkning av hans ord och 
värdegrunden för att se hur det taggar i för att se vad man trivs med… För det är det man för 
vidare sen.” På utbildningen i Lammhult tas även säljtekniker upp. Mya i Göteborgsbutiken 
anser dock att detta ägnades för lite tid. ”[…] eftersom vi ska sälja möbler så hade vi en 
halvtimmes med säljargument och så fick vi en bunt med säljargument och jag tycker att det 
är för lite. […] Om vi nu ska sälja grejor så får vi väl lära oss hur vi ska sälja och bli bra på att 
sälja.”  
 
Angående utbildnings placering i förhållande till medarbetarens inträde i Norrgavel menar 
Åsa: ”Man lär sig lite om möblerna under tiden som man jobbar, man ställer frågor och sådär. 
Och man känner på dem lite och […] man kan tillgodogöra sig utbildningen efter ett tag. Så 
att jag tycker gott att man kan jobba ett tag innan man går dem, men inte för länge, några 
månader, kanske tre månader eller så.” 
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4.3.3 Lustfyllda möten  
Norrgavel arrangerar inte några gemensamma fester för hela organisationen. Flera 
medarbetarna lyfter fram att sådana tidigare förekommit. Nina som är franchisetagare i 
Lammhult menar att det är svårt att ordna dylika arrangemang då butikerna i princip har öppet 
alla årets dagar. ”[…] vi här i Lammhult har stängt sju dagar. Det är alltid någon som måste 
åka hem och öppna butiken eller inte åka med och då har det blivit ’vem ska få åka och inte 
följa med’ och då blir inte det rättvist och då har det inte blivit någonting.” Hon menar att det 
skulle vara roligt att träffa sina medarbetare i andra sammanhang än jobbsituationen vilket 
även Håkan, franchisetagare i Göteborg, anser. ”[…] när man träffas under enkla former 
börjar man känna igen ansikten och man vet vart folk jobbar och liksom avdramatiserar och 
man börjar prata om sånt ja, ’vad gick bra och vad gick dåligt’ ungefär och ’hur upplever ni 
det’. […] de här lätta dialogerna,[…] men vi har inte de rätta foran för att, då är det här den 
stora personalfesten communitygrejen som ska få dialogen att börja rulla då liksom.” Jonas, 
butikschef i Lammhult, menar dock att en fest inte är nödvändig. ”Man behöver inte umgås 
med sina medarbetare på fritiden för att det ska bli bra på jobbet om man säger så. Men visst, 
det hade varit roligt att ha lite middag och prata lite mer informellt om saker och ting. Man 
kommer på ett annat plan när man lär känna folk och kanske får man en annan förståelse.”  
 
Jonna och Mya, båda butiksmedarbetare i Göteborgsbutiken, har under det senaste året 
försökt att få ihop organisationen till en fest. ”Jag har efterfrågat fler fester (skratt) om man 
uttrycker att det är så. Utbildningen, den var ju på tre dagar, kommer att bli någonting 
återkommande. […] Men däremot det här med att träffas utöver dem (läs: 
utbildningstillfällena). […] Det ska inte bara vara för dem som är i butiken utan för alla 
medarbetare då. […] att man får ett ansikte på alla man pratar med.” Mya berättar att de la ut 
en förfrågan om fest på intranätet där endast en person svarade. ”[…] alltså jag och Jonna har 
försökt att fixa en fest men det är ingen som är intresserad. Så att nu (skratt)… Vi skiter i det.” 
 

4.3.4 Nätverket i Norrgavel 
Att möta andra medarbetare inom organisationen är något som uttrycks som positivt bland 
många av våra informanter. Jonna i Göteborgsbutiken pekar på att en fördel med att 
medarbetare från de olika butikerna träffas är att man får möjlighet att titta på hur de andra 
butikerna tänkt. Hon framhåller att interaktionen kan bli bättre: ”Ägarna till de olika butikerna 
har givetvis mer kontakt än vad jag har. […] I och med att vi ändå är ett koncept som man 
pratar om så skulle jag tycka att det var kul att träffas om lite oftare eller mer.” Mya från 
samma butik uttrycker att hon upplever att det är lättare att kontakta en medarbetare som hon 
mött på en kurs. ”Det är en lätt kontakt liksom. Det är inget som känns komplicerat.” Tony, 
produktionschef, menar att ”man kan tycka att kompetensen är jätteviktig men nätverket är 
halva biten. Det kan ju vara en person man pratar i telefon med tre gånger om dagen. Att man 
faktiskt kan sitta ned med varandra och käka lite grann… Det finns ju massor att göra där.” 
Även Åsa på huvudkontoret efterfrågar fler sammankomster: ”[…] men det är ju väldigt bra 
när vi varit på utbildning […] vi fick göra grejer rent handgripligen och sådär. Det var ju 
jättebra och då lärde man sig vilka de olika personerna var. Men det kunde vara trevligt med 
att ha lite mer, det tycker jag.”  
 
Under våra intervjuer används i vissa fall begreppen ”vi” och ”dom” för att benämna 
medarbetare i olika sammanhang. Några av våra informanter upplever att det finns ett glapp 
mellan huvudkontoret i Malmö och produktionsenheten i Lammhult, vilka båda faller under 
Norrgavel AB.  
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Jonas i Lammhultsbutiken, vilka är de som har närmst fysiskt avstånd till produktionen, 
menar att han gärna skulle se att de på huvudkontoret var där lite oftare. ”[…] man kan nästan 
det intrycket ibland att det är vi och dem i Norrgavel AB, de som är i Malmö och vi (läs: 
produktionen) som är i Lammhult och det tror jag mycket beror på att Nirvan inte är här 
tillräckligt ofta. […] alltså killarna och tjejerna som jobbar i företaget och tillverkar möbler. 
De tror jag ser sig som en annan leverantör. Som vi använder leverantörer av möbler så kan 
de se sig som leverantör till Norrgavel AB. Att Norrgavel AB finns i Malmö. Det är inte de 
som är Norrgavel AB.” Jonna uttrycker en liknande tanke. ”Ofta missar man dem (läs: 
produktionen). Och det är klart att när man är nere i Lammhult går man ju och pratar med 
dem… Och att de också ser varför vi i butiken gnäller som vi gör. Varför saker och ting inte 
kommer och så. […] Jag säger inte att de i produktionen mår dåligt på något sätt men att de 
också skulle kunna känna lite mer samhörighet med oss andra, tror jag.”  
 
I intervjuerna med Nina och Jonas i Lammhultbutiken lyfts närheten till produktionsenheten 
upp. Nina menar att de har stor nytta av den och fortsätter: ”Det är lätt för mig att bara springa 
ner och kasta ett par ord eller bara fråga hur sjutton gör man så är det klart. Där har vi ju en 
otrolig fördel.” ”Vi är nog (skratt) lite för nära ibland eftersom vi faktiskt är två olika bolag 
idag,” menar Jonas. ”Men det är svårt att bryta det eftersom det har varit ett företag […]. Vi 
kan när det är låna lite från deras lager och de från vårat. Det händer ju att de är uppe och 
lånar lite kuddar och innerkuddar när de är slut hos dem. Vi ger och tar, löser problem 
tillsammans. Här i butiken är vi väldigt mycket så i alla fall att går det bra Norrgavel AB så 
går det bra för de andra butikerna också och då går det bra för Norrgavel AB igen liksom. Det 
är en win-win situation. Vi ser det inte så mycket som leverantörer-kund som man kanske gör 
i de andra butikerna där man inte är lika när varandra rent geografiskt […].” (Jonas Belfrage) 
 

4.3.5 Löftets svårigheter 
I intervjuerna med medarbetare på Norrgavel har många olika tankar kring företagets löften 
och dess värdegrund framkommit. Tydligt är att den existentiella värdegrunden är den som 
medarbetarna finner vara svårast att ta till sig. Även Nirvan, grundare av Norrgavel, noterar 
detta. ”Det är det som har med den tredje dimensionen att göra, den existentiella. Och där är 
det helt enkelt så att från min horisont och med min måttstock så är mognaden lägre där i 
organisationen… Än vad jag skulle önska.” För att medarbetarna bättre ska förstå innebörden 
av den existentiella delen planerar man på huvudkontoret in två meditationsretreater per år. 
Dessa vänder sig framför allt till de anställda i Malmö. Vid uppsatsens färdigställande har två 
meditationsretreater fullföljts. Nirvan menar att syftet med dessa är att ”[…] de får ett 
förhållande till vad det här är för någonting och att det inte bara är någon filosofisk idé man 
ska ta till sig”. Christer, franchiseansvarig, belyser detta: ”Vi jobbar i första hand med oss 
själva, jobbar internt i företaget, för att komma djupare in i livsåskådningsfrågorna för egen 
del och det är en förutsättning för att förmedla till franchisetagarna och för dom till sina 
anställda och sedan till kunderna.”  Om meditationsretreaterna belyser han tre dimensioner 
som han ser som viktiga; den personliga utvecklingen, där han anser det vara spännande att 
forska vidare i sig själv; att stärka vi-känslan genom gemensamma upplevelser; att förstå 
Norrgavels värdegrund vilken fokuserar på ett förhållningssätt till live. Vidare anser han ”Så 
självklart påverkar det mig också i vardagen och gör att jag funderar på och ifrågasätter 
invanda beteenden - måste jag göra som jag gjort tidigare - finns det ett annat sätt och så 
vidare.”  
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Åsa, kommunikationsansvarig, som tidigare aldrig mediterat uppfattar retreaten som en 
positiv upplevelse. ”Jag upplevde övningarna, de allra flesta, som bra och avslappnande och 
hela vistelsen med tystnad, promenader vid havet och god mat som ett par sköna dagar där 
man faktiskt ’laddade batterierna’ på ett bra sätt.” Hon uppskattar även att få möjlighet att 
umgås med sina arbetskamrater utanför arbetstid.  
 
Jonas Belfrage, butikschef i Lammhult, lyfter upp problematiken med den existentiella 
dimensionen till en säljnivå. ”Det är de här mer påtagliga handfasta sakerna man vill köpa. 
Man vill inte köpa sakerna som egentligen är gratis i livet. Att ha en filosofisk inställning till 
livet kostar inte så mycket. Men att köpa ett bord som är så miljövänligt som möjligt eller som 
belastar miljön så lite som möjligt, det kostar en slant. Då vill man ha argumenten, både för 
sig själv och för sina grannar.” 
 
Christer vid huvudkontoret har upplevt att: ”[…] den existentiella (läs: delen) behöver vi 
jobba mycket mer med. Den är inte alls lika självklar för alla franchisetagare. Trots 3 år har 
det inte alls gått in hos en franchisetagare att det är ett förhållningssätt till livet. […] den 
existentiella delen kräver översättning från det vi pratar om eller det Nirvan upplever. Det är 
inte jättelätt att nå igenom med det. Man kan inte bara berätta om det, man måste uppleva 
skillnaden.” 
 
Åsa vid huvudkontoret menar att medarbetarna överlag är intresserade av att ta till sig 
värdegrunden. ”[…] vi har bra diskussioner och så är det någon butik som bara tycker det här 
är flum och då, kanske hårdrar det lite, men lite åt det hållet och då har man ju ett större arbete 
att göra och diskutera vidare. Man får situationsanpassa det lite. Men i stort sett tycker jag att 
butikerna ställer upp på det. De tycker det är lite speciellt och det är det som är det unika, det 
är det som särskiljer oss från alla andra. Det är det som gör Norrgavel intressant och så. Så att 
om man inte riktigt kan förstå det och ta det till sig och förstå att det är viktigt för oss då 
tycker jag inte riktigt att man utnyttjar hela potentialen i företaget.” 
 
 

4.4 Utökad löftesintegrering 
Våra informanter har i många fall diskuterat löftesintegrering i ytterliggare ett steg, nämligen 
med koppling till hela livet. Utifrån våra intervjuer ser vi två steg där det första handlar om 
initial kontakt med Norrgavel och det andra om när Norrgavel är en del av det egna livet.  
 

4.4.1 Första tiden i Norrgavel 
Det första mötet med Norrgavel har för många informanter varit som besökare i deras butiker.  
Jonna Renström berättar om första minnet som var från butiken i Göteborg: ”Butiken som låg 
uppe på Lasarettsgatan. Jag bodde i Göteborg. […] Så det var nog ren slump egentligen. Jag 
kände inte till det och visste inte då vad det stod för.” Första tiden i butiken menar Jonna 
skiljer sig från nu, lite drygt fem år senare: ”Alltså, det var mycket längre köpprocesser och 
folk ville titta flera gånger […] Tittade man på mattor och lampor som ändå kostar några 
tusen så var det inte alls det här att man köpte på stört. Det var liksom lika lång köpprocess 
där som på möbler egentligen […] Man måste ju på nåt sätt försvara priserna på de här 
möblerna”.  
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Håkan Thylén, franchisetagare i Göteborg, minns vid första mötet med Norrgavel att hans då 
gravida fru älskade linoljedoften som fanns i butiken. ”Det var butiken i Stockholm, min fru 
var gravid då […] Så hon hängde mycket där på Norrgavel på Kungsgatan. Så jag fick gå dit 
och hämta henne då (skratt) […] Det var min första kontakt med Norrgavel.” Processen att bli 
franchisetagare började för Håkan med en vilja att driva något eget: ”Jag satt och tittade på ett 
tiotal branscher där möbler och inredning var ett spår. Och sen fick jag reda på att det här 
bolaget var till salu och […] det ena ledde till det andra. Så då köpte vi bolaget.” Håkan minns 
första tiden: ”Det blir ju […] inte så mycket upplevelsen av Norrgavel utan mer att man köper 
ett bolag egentligen. […] Vi upplevde att det fanns ett bättre drag än vad vi kalkylerat med. 
[…] Butikens belägenhet kändes också väldigt bra. […] Sen upptäckte man att Norrgavel var 
en ganska liten organisation som inte riktigt hade de muskler vi förväntat oss som 
franchisinggivare då.”  
 
Norrgavels marknadskommunikatör Åsa Sjöblads första kontakt med Norrgavel var som 
konsument: ”Det var som konsument, när jag bodde i Stockholm. […] Och tyckte att det var 
mycket speciellt, lukten, doften förknippat med varumärket och fina möbler liksom, originellt, 
egen stil.” Hon blev sedan uppmanad av en vän att söka jobb på Norrgavel AB i Malmö. ”Så 
hon sa till mig: ’Men ska du inte söka jobb på Norrgavel, det skulle passa dig.’ […] Så då 
kom jag hit på intervju och […] började här i september 2006.”  
 
Åsa uppfattar att arbeta på Norrgavel som annorlunda jämfört med tidigare jobb: ”Tyckte det 
var tyst […] det var väldigt få möten. […] Helt annorlunda än vad jag var van vid, men jag 
tyckte det var skönt för man fick lugnet och arbetsron och sådär.” Christer Olsson som är 
franchisingkoordinator blev liksom Åsa tipsad om tjänsten. Första intrycket av Norrgavel 
beskriver han som: ”Det är alltid kul att börja i nya företag […] Norrgavel är ju ett speciellt 
företag […] Jag tycker att värdegrunden är fascinerande.” Christer som valt att sluta sitt 
tidigare jobb menar att: ”Det var ingen tillfällighet att jag började på Norrgavel. […] Jag 
söker efter en större livskvalitet än jag haft tidigare. […] Jag är en mer harmonisk människa 
idag.” 
 
Vid tiden för sitt första möte med Norrgavel bodde Tony Carlsson, produktionschef, i 
Stockholm: ”Alltså, det måste varit när jag bodde i Stockholm när man var inne och 
julshoppade på Norrgavel. […] Så det var ju inget medvetet val utan bara att jag slank in.” 
Steget att söka arbete på Norrgavel beskriver han: ”Vi kände att vi var jättetrötta på 
Stockholm, jag och min flickvän. […] Det var en önskan om att få jobba med något mer 
bestående som gjorde att jag hamnade här (läs: produktionen i Lammhult). Och jag längtade 
kanske efter nåt där folk har sparat i tio år för att köpa.” 
 

4.2.2 Löftena och livet 
Några av de medarbetare som vi intervjuat beskiver andra dimensioner av hur Norrgavels 
koncept och dess värderingar påverkar deras liv. Jonna, butiksmedarbetare i Göteborg, menar 
att den ekologiska delen av värdegrunden är viktig för henne.”[…] jag har mer och mer börjat 
tänka på hur jag vill bo, vad man handlar, kläder och så. […] När man började på Norrgavel 
var det mer att man kunde tänka ’åh, vilken fin soffa’ eller ’vilken fin bokhylla’ men nu är det 
mer så att den betyder någonting också om jag köper den. Då vet jag att jag behöver inte köpa 
en ny igen om fem år.” Mya från samma butik säger: ”Sen är det ju förmånen att få jobba i 
den här miljön och hela det här tänket. […] Värdegrunden är väldigt stark och den är väldigt 
bra. […] Och sen får man också en tankeställare.”  
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Jonas i Lammhultbutiken menar ”[…] syftet med en Norrgavelbutik är ju inte att tjäna pengar. 
[…] alltså syftet är ju att tjäna pengar men det är inte det huvudsakliga syftet för då är man 
inne på fel spår. Man blir inte rik av att driva en Norrgavelbutik men däremot blir man rik på 
annat, upplevelser och så. Och att man kan gå och lägga sig och sova med gott samvete. Man 
gör något som är rätt bra för välden.” Nina är av en liknande åsikt: ”Jag gör inte det här för 
min egen skull, men jag mår bra av det, därför gör jag det. Skulle man tjäna pengar skulle 
man göra något annat.”  
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5 Analys 
I vår analys rör vi oss i backstage (begreppet diskuteras i kapitel 1) och tolkar viktiga 
processer för ett väl integrerat löfte. Vår genererade empiri tolkar vi med hjälp av 
ämnesövergripande litteratur som lyfter våra resonemang samt hjälper oss förstå de 
processer vi uppfattar. 
 
 
Modellen ”Brand visibility” genomsyrar hela organisationen (Stenbacka, 1998) så som är 
visualiserat i figur nedan (se kapitel 1 för utvecklat resonemang). För att alla funktioner och 
processer ska få likvärdigt med utrymme och resurser blir symmetri en viktig faktor. Därmed 
är det viktigt att inte endast ledningen är engagerad i märket och utvecklingen av dess löfte.  
 
 

 
 
 
Gads (2003) resonemang om processer i organisationer tangerar Stenbackas (1998) tankar: 
”[…] it’s not what’s said and thought in a company by its leaders that is important; it’s what’s 
received, understood and emotionally accepted by the people in that company.” (Gad, 
2003:187) I Norrgavel har vi funnit processer som både Stenbacka och Gad resonerar kring. 
Det är en person, Nirvan Richter, som skapat företaget ur sina insikter och ur sitt 
förhållningssätt till livet. Vi uppfattar att möblerna i Norrgavel fungerar som en fysisk 
kanalisering av dessa tankar. Därmed tolkar vi Norrgavels värdegrund som att den vuxit ur ett 
etiskt förhållningssätt. 
 

Det är inte primärt möbler vi (läs: Norrgavel) säljer, utan ett förhållningssätt 
till inredning, egentligen till livet i stort. (Norrgavels värdegrund)  
 

Detta överensstämmer vad Aaker (1996) menar med att framgångsrika företag istället för att 
sälja produkter säljer ”sina värden och sin kultur, sina medarbetare och kunder” (1996:47).  
 
För att få medarbetarna i Norrgavel att ta emot och acceptera Nirvans insikter och 
förhållningssätt ser vi att det krävs ett engagerat och genuint arbete i backstage. Det är av vikt 
att inte endast förespråka ledarens egna värderingar utan även se och tillvarata medarbetarnas 
tankar om organisationen (Pine & Gilmore, 2007). Detta ser vi som centralt i löftesutveckling 
och löftesintegrering och det är här vi lägger fokus i vår fortsatta analys. 
 

Fig. 4: En aspekt av Brand Visibility  
Källa: Stenbacka, 1998,  
egen tolkning  
(återfinns även i kapitel 1)  
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Stenbackas (1998) modell över löftesprocessen är grunden till vårt resonemang. I vår analys 
väljer vi därför att använda oss utav Stenbacka utvecklade begrepp vilka berör 
löftesprocessen; löfte, löftesutveckling och löftesintegrering. För att synliggöra våra tankar 
om vad som händer inom Brand Visibility, använder vi oss av Gads (2001) modell kallad 
”Brand Mind Space”. Gads modell fokuserar på fyra dimensioner som ett märke förmedlar.  
Utöver den traditionella endimensionella märkesdimensionen vilken fokuserar på 
funktionalitet, fokuserar Brand Mind Space även på den mentala, spirituella och sociala 
funktionen. (Gad, 2001) Dessa dimensioner beskrivs närmre under respektive rubrik i kapitlet.  
 
 

 
 
 
Vi uppfattar att det hos Norrgavel finns en vilja att skapa något mer än enbart den fysiska 
produkten, nämligen ett förhållningssätt till hela livet. Därmed blir det intressant att förstå 
våra informanter och kategorisera deras resonemang utifrån Gads (2001) modell. 
 
 

5.1 Den funktionella dimensionen 
Den funktionella dimensionen är den dimension där märkets fördelar uppfattas. Här återfinns 
kundens uppfattning om märkets värde vilket inte nödvändigtvis måste stämma överens med 
bilden företaget vill förmedla. (Gad, 2001) Vi tolkar detta som företagets löfte vilket i 
Norrgavel har en tydlig koppling till dess värdegrund. I värdegrunden finner vi tre begrepp 
vilka vi uppfattar som centrala. Dessa är autenticitet, hållbarhet och transparens. Utifrån vår 
genererade empiri tolkar vi det som att dessa tre är vitala för varandras existens. Under våra 
intervjuer har vi hos de butiksanställda i Norrgavel uppfattat en vilja om att inte sälja möbler 
för säljandet skull. Det finns en vilja att förstå vad kunden söker och utifrån detta förklara vad 
Norrgavel och dess möbler står för. Vi tolkar det som att Norrgavel vill se sina kunder som 
mer än en passiv konsument. Kunderna är människor som har behov och Norrgavel vill 
tillmötesgå dessa behov utifrån kundens egna förutsättningar. Heilbrunn anser: ”Genom 
positiva relationer kan man hävda att märken får en hjältestatus i konsumenternas liv eftersom 
de bidrar med relevant symboliskt värde som gör konsumtionsupplevelsen innehållsrik och 
meningsfull.” (Bengtsson & Östberg, 2006:95) Med stöd i Heilbrunns resonemang förstår vi 
vikten av ett relationsskapande säljtillfälle för medarbetare i Norrgavel. Säljtillfället blir det 
ögonblick då medarbetaren får möjlighet att skapa förståelse för kunden om märkets innehåll.  
 

Fig.6: Brand Mind Space  
Källa: Gad, 2001 
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Vi uppfattar att Heilbrunns resonemang om positiva märkesrelationer kan utökas till att 
innefatta även medarbetaren. Detta då vi ser att mötesögonblicket även kan stärka 
medarbetarens uppfattning om märkets värde och därmed skapa ett djupare engagemang för 
dess innehåll. 
 

5.1.1 Hållbarhet 
Vi har utifrån vår empiri funnit att begreppet ”hållbarhet” har flera dimensioner; dels hållbara 
produkter men även en hållbarhet som belyses genom att medarbetare betraktar sin roll i 
organisationen på ett långsiktigt sätt. Därmed ser vi att det som är hållbart också är 
långsiktigt.  
 
Den första och fysiska dimensionen av hållbarhet är den som rör produkten, i detta fall 
möbeln. För många av våra informanter var detta den tydligaste kopplingen mellan märket 
Norrgavel och begreppet ”hållbarhet”. Utifrån våra informanter uppfattar vi Norrgavels 
möbler som ett förkroppsligande av medarbetarens föreställning om hållbarhet. En annan del 
av denna dimension är vad medarbetarna framhåller som hållbar design. I Norrgavels fall 
innebär det att möblerna ska hålla, inte bara rent fysiskt utan även estetiskt, över tid. 
Medarbetarens uppfattning om möblernas hållbarhet är därmed i hög grad samstämmig med 
vad som uttrycks i Norrgavels värdegrund.  
 
Kitchin (2003) är kritisk mot det oreflekterade användandet av begreppet ”hållbarhet” vilket 
oftast associeras med klimatfrågor. Istället lägger författaren fokus på den organisatoriska 
hållbarheten vilken bland annat innefattas av märkets relevans och medarbetarens förmåga att 
samarbeta i organisationen. Märken behöver kontinuerligt underhållas och motivera de 
anställda att identifiera sig med märket och dess värderingar (Ind, 2007).  
 

Hållbarhet är ett tecken på att jag har varit kvar här så länge. Det har funnits 
chans att rätta till det som blir fel. (Nina Litgård)  

 
Vi tolkar citatet utifrån Kitchin och Ind, då vi uppfattar att Norrgavel motiverar sina anställda 
att engagera sig i märket och utvecklas tillsammans. Medarbetaren i Norrgavel är engagerad i 
organisationen och övriga medarbetare. Därmed sker en kontinuerlig utveckling av märket 
som torde underlätta för medarbetaren att identifiera sig med märkets innebörd. ”The power 
of a brand lies in giving employees the freedom to use their imagination within the constraints 
set by the organization´s values.” (Ind, 2007:17)  
 
En organisation vars affärsidé är att erbjuda sina kunder ett hållbart liv med hållbara möbler 
bör enligt oss ge samma möjlighet till sina medarbetare. Liksom en oljad ekskiva behöver 
även medarbetaren underhåll och kärlek för att hålla länge. Bauman (2001) belyser dagens 
flexibla arbetsliv och menar att detta leder till en otrygghet på arbetsmarknaden. Arbetet är 
idag till för den som orkar hålla sig på topp och hänga med i utvecklingen, övriga gör sig icke 
besvär. Vi lever i ett föränderligt samhälle där människan står inför valet att följa med 
strömmen eller kämpa emot den. Vi har uppfattat att arbetsplatsen Norrgavel oavsett butik, 
produktion eller huvudkontor möjliggör en långsiktig och därmed hållbar anställning utifrån 
fysiska och mentala aspekter. Medarbetaren får chans till återhämtning och blir inte utsliten 
genom att arbeta mer än kroppen tillåter. Tydligast blir detta i kontrast till tidigare 
arbetsplatser som våra informanter har upplevt. Detta ser vi som en viktig faktor i 
resonemanget om en hållbar organisation.  
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Skillnaden mellan det ”ohållbara” och det ”hållbara” belyses med hjälp av tidigare 
erfarenheter och skapar möjligheten att välja bort det som inte ”känns bra”. Omtanken om 
organisationen och dess resurser skapas på så sätt inte endast uppifrån utan även inifrån 
organisationen självt.  
 
En övergripande dimension av hållbarhet är kopplad till samhället i stort och alla 
medarbetares medverkande i det. Möblerna i Norrgavel bidrar, genom att vara nedbrytbara, 
till ett hållbart samhälle. Vi ser att denna fokusering på den fysiska produkten förvisso är 
viktigt i klimatfrågan och för den rådande konsumtionen. Vi ser dock att en organisation 
vilken stärker sina medarbetare på lång sikt även bidrar till att stärka samhällsstrukturen. 
Medarbetarna på Norrgavel bidrar till märkets hållbarhet genom att integrera hållbarheten i 
sitt liv. En hållbarhet som i detta fall är både fysisk, med miljön i fokus, och mental, där 
medarbetarens välmående är av vikt. 
 

5.1.2 Autenticitet 
Pine och Gilmore (2007) resonerar kring autenticitet och belyser att innebörden av att 
verkligen vara autentisk är att inte involvera vare sig människor, pengar eller maskinella 
processer. Detta då inget av människan konstruerat är äkta. Vi, liksom Pine och Gilmore 
(2007), ser i sammanhanget att definitionen är för snäv och väljer att diskutera autenticitet 
med utgångspunkt i att leva upp till sitt löfte, både inåt och utåt i organisationen. Vi har i vår 
genererade empiri uppmärksammat att begreppet autenticitet i Norrgavel har synonymer 
såsom ”äkthet” och ”ärlighet”. Äkthet förknippas framför allt med möbelproduktionen och 
ärlighet har en starkare anknytning till hela organisationen. Vi uppfattar dock att begreppen är 
starkt knutna till varandra och att båda befinner sig inom ramen för autenticitetsbegreppet.  
 
Vi uppfattar en utveckling där Norrgavel som ett möbeltillverkande företag utgår från sin 
fysiska produkt. Produkten är äkta ifråga om material och tillverkningssätt. Människor har 
lättast att associera autenticitet med det naturliga, såsom organiska och ej förädlade produkter 
och upplevelser (Pine & Gilmore, 2007). Utifrån detta förstår vi varför det är möblerna som 
först förknippas med äkthet. Hos våra informanter uppfattar vi en strävan om att äktheten ska 
genomsyra hela organisationen. Vi väljer att benämna detta som den mentala organisationen 
där företagskulturen är central.  
 
Autenticitet berör både ord och handling (Ind, 2007). Både kunder och medarbetare måste lita 
på att det som organisationen lovar uppfylls. Autenticitet innebär därför att säga vad du gör 
och göra vad du säger. Vi uppfattar att medarbetaren på Norrgavel anser att äktheten handlar 
om att leva upp till sina löften och att inte dölja något. Svanenmärkningen är enligt 
informanterna ett exempel på hur äktheten i Norrgavels stärkts. Vi ser att märket Svanen 
stärker märket Norrgavel genom sin objektiva ställning. Svanen blir därför en symbol vilken 
visar att märket Norrgavel håller vad det lovar. ”Insights gained from objective third parties 
[…] can enable us to see behind the brand façade; to discover the truth” (Ind, 2007:18).  
 

Nog för att vi är trovärdiga men Svanenmärkningen är trovärdigare än vad vi 
är. Då tar vi hjälp utav dem. (Håkan Thylén)  
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Styrkan med att vara autentisk är att alla i en organisation vill uttrycka sin åsikt och att det 
finns en önskan om en uppriktighet i alla relationer (Moore, 2003). Utifrån detta anser vi att 
äkthet handlar om en gemensam tro på märket, i detta fall Norrgavel, där varje relation inom 
organisationen är ärlig och uppriktig. Inom Norrgavel uppfattar vi att medarbetaren tror på 
märket som helhet och att märkets uttryck därigenom blir detsamma som medarbetarens.  
  

5.1.3 Transparens 
Vi ser en svårighet i att tala om transparens utan att vidröra begreppen hållbarhet och 
autenticitet.  
 

Man måste mörka väldigt mycket saker om man inte jobbar hållbart. Och när 
man mörkar saker så är det motsatsen till transparent. […] Om det inte finns 
en transparens och öppenhet så beror ju det på någonting. Det beror ju på att 
något inte ligger rätt till. […] Jag orkar inte hålla på och dölja saker. […] 
För då får man ett komplicerat liv och jag vill inte ha det. Jag vill att livet ska 
vara enkelt. (Nirvan Richter)  

 
I detta uppfattar vi en beroendesituation där basen är hållbarhet, både ekologisk och 
humanistisk. Autenticitet, i detta fall bättre benämnt ”ärlighet”, är en naturlig följd av framför 
allt den humanistiska hållbarheten. I förhållandet till organisationen, Norrgavel, är begreppet 
transparens tätt sammankopplat med autenticitet då det finns en vilja av att visa allt så som det 
verkligen är utan att dölja något. I citatet ovan ser vi att transparens inte endast är förknippat 
med Norrgavel som organisation utan även med den egna personen. Att vara öppen, vilket vi i 
detta fall tolkar som en synonym till transparens och ärlighet, innebär att leva sina värderingar 
oavsett situation. Vidare kräver detta en organisation där värderingar delas av ledare och 
medarbetare. ”It takes great dicipline and consistency of purpose to include people in the story 
of the brand in a way that makes it theirs […]” (Anixter, 2003:165). 
 
 

 
 
 

Fig.7: Beroendeförhållandet  mellan 
hållbarhet, äkthet och transparens 
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5.2 Den spirituella dimensionen 
Den spirituella dimensionen berör hur människor uppfattar märkets globala och lokala ansvar 
och lyfter fram vikten av att förstå sambandet mellan märket och dess omgivning. (Gad, 
2001) Denna dimension upplever vi som särskilt intressant i en värld där det lokala och 
globala ständigt interagerar. I Norrgavel har vi uppfattat en från ledningen tydlig riktlinje om 
hur organisationen bör förhålla sig till sin omvärld. Denna utgår från Norrgavels värdegrund 
och handlar i stora drag om att erbjuda en hållbar livsstil som inte inverkar negativt på 
människorna omkring oss. Intressant är att samtliga medarbetare inte upplever att detta 
efterlevs då billiga produkter från asiatiska länder har funnits i sortimentet. Här uppfattar vi en 
osäkerhet i organisationen gällande vad man bör förhålla sig till. Det visar även på 
reflekterande medarbetare vilka funderar kring värdegrunden och vad den faktiskt innebär. 
Detta finner vi överensstämmer med Aakers (1996) resonemang om att medarbetare, liksom 
kunder, behöver se sin roll i ett större sammanhang där man inte endast fokuserar på 
organisationens vinster. 
 

5.2.1 Integrering av existentiella värden  
Varje entreprenör har en vilja att göra något annorlunda och att göra något man tror på. Det är 
dock inte alltid lätt att få fram sitt engagemang till övriga medarbetare i organisationen. (Gad, 
2003) Vi ser i Norrgavel en problematik med kommunikationen kring den existentiella 
värdegrunden. Nirvan, grundare av Norrgavel, har under en lång tid arbetat med sig själv och 
därigenom utvecklat de tankar som finns kring denna del. Utifrån Gad och i vår empiri ser vi 
att detta egna arbete innebär en för Nirvan djupare insikt i livsåskådningsfrågor vilken kan 
vara svår att förmedla till övriga medarbetare. Uttrycket ”flum” har använts i samband med 
den existentiella värdegrunden och vi tolkar användandet av begreppet som att den 
existentiella delen är svår att förstå och svår att relatera till. Vi uppfattar att problematiken 
kring ledarens engagemang som Gad nämner är uppmärksammad i organisationen. Ett av 
Norrgavels försök att lösa detta är genom meditationsretreater.  
 
En medarbetare har belyst tre dimensioner vilka han anser sig uppfatta efter att ha medverkat 
på en meditationsretreat. Dessa är den personliga utvecklingen, stärkande av ”vi-känslan” 
samt den djupare förståelsen för Norrgavels värdegrund. Därmed uppnås vad Ind (2007) 
beskriver som det mest lämpliga sättet att arbeta med märkesutveckling; att försäkra sig om 
att de anställda förstår och tror på organisationens värdegrund. När en medarbetare talar om 
”vi-känsla” kallar Strid (1999) detta för moraliskt engagemang. Detta innebär att 
medarbetaren känner en större tillhörighet till gruppen och därmed blir mer trogen märket. Vi 
tolkar detta som att medarbetaren blir märket och att arbetslivet inte längre lika lätt går att 
särskilja från privatlivet. Anixter (2003) beskiver detta genom att ställa frågan: ”It’s midnight; 
Do you know where your brand is?” (2003:168) Med detta menar hon att ett väl integrerat 
märke följer medarbetaren dygnet runt. Sammanfattningsvis tolkar vi medarbetarens 
resonemang som den del av märkesutvecklingen (Stenbacka, 1998) vilken minskar det av Gad 
(2003) nämnda avståndet mellan ledare och medarbetare.  
  
Trots svårigheten med att integrera ett förhållningssätt som ger så stort tolkningsutrymme som 
den existentiella delen uppfattar vi att det finns fördelar med att arbeta utifrån den. Detta då 
denna del kan uppfattas som skiljelinje mellan Norrgavel och andra märken.  
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Vi uppfattar att den unicitet som Norrgavel får genom att integrera en existentiell dimension i 
sitt märke även kan användas för att skapa en stolthet hos medarbetarna. King menar: ”A 
product can be copied by competitor; a brand is unique” (Ind, 2007:20) Utifrån King uppfattar 
vi därmed den existentiella delen som Norrgavels styrka vilken gör dem svåra att kopiera.  
 

5.2.2 Svårigheten att integrera vad vi tar för givet  
Norrgavels värdegrund består av tre delar, ekologisk, humanistisk och existentiell. Vi 
uppfattar att den humanistiska delen är den som upptar minst tankeutrymme hos våra 
informanter. Nirvan, grundare, menar att en humanistisk inställning är självklar i dagens 
samhälle. Vi tolkar resonemanget som att det självklara inte är det som människan ständigt 
går och tänker på. Därmed förstår vi att Norrgavel inte arbetar lika aktivt med den 
humanistiska delen av värdegrunden. Vi uppfattar det som att då maten finns på bordet 
funderar man inte på hur den kom dit men den dagen man blir utan mat uppmärksammas 
processen. Ind (2007) menar att det är svårt att implementera det som medarbetarna ser som 
självklart. Utifrån detta resonemang tror vi att medarbetarna inom Norrgavel har svårt att 
relatera till den humanistiska delen av värdegrunden just på grund av dess självklarhet. 
 

5.2.3 Medias påverkan på löftesintegrering  
Nirvans intresset för ekologi väcktes vid författandet av sitt examensarbete tidigt under 1980-
talet. Tankarna har sedan följt Nirvan och påverkat hur företaget Norrgavel ser ut idag. ”Ett 
märkes mening byggs upp då det cirkulerar i samhället och interagerar med människor” 
(Bengtsson & Östberg, 2006:57). Vi tolkar författarnas resonemang som att det är lättare att 
förstå och ta till sig något som finns uttalat i det offentliga rummet, i detta fall det ekologiska 
förhållningssättet. Detta anser vi förklarar varför den ekologiska delen av Norrgavels 
värdegrund tidigt i företagets historia bemöttes med skepticism men att den idag, då 
klimatfrågan får stort medieutrymme, får mycket positiv uppmärksamhet.  
 
Stenbacka (1998) skapar och problematiserar begreppet ”brand publicity” vilket vi tolkar som 
den obetalda marknadsföringsplats, tidningar, TV m.m., som företag använder sig av för att 
synliggöra sitt märke. Vi ser här en omvänd, men relaterad, process där tidningar, TV och 
andra massmedier påverkar medarbetaren genom att belysa aktuella samhällsfrågor vilka 
finns lyfta i organisationens värdegrund. Medarbetaren påverkas därmed både i och utanför 
organisationen men får en tydlig referenspunkt i ”sitt” märke. Detta är givetvis en svår 
påverkanskanal för Norrgavel. Vi uppfattar att mediernas budskap om ekologi och minskad 
konsumtion stärker organisationens budskap, även backstage.  
 
En fördjupad förståelse för den ekologiska värdegrunden ser vi i Norrgavel när informanterna 
pratar om den dagliga verksamheten som knuten till ekologiska val. Dessa val är något som 
den tilltänkta kunden aldrig ser men som vi anser stärker det interna arbetet med märket och 
som skapar en kultur som präglas av märkets budskap. 
 

5.2.4 Det hållbara märkets konflikt 
I märket Norrgavel uppfattar vi ett antal konfliktsituationer vilka har en tydlig anknytning till 
organisationens löften. En sådan situation ser vi då Norrgavel vill sälja sina möbler men inte 
bidra till en ökad konsumtion. Vi uppfattar en svår balansgång mellan att endast ha ett 
vinstfokus och att arbeta för mer hållbara konsumtionsmönster.  
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Vi har den diskussionen ofta. Vad är Norrgavel? […] Det är svårt. För att det 
är lätt att göra företaget till ett kommersiellt företag. Om man nu menar 
något negativt med det. […] man satsar stenhårt på design, bara. Det skulle 
det här företaget kunna göra om man lägger produktionen utomlands 
[…].Vad är Norrgavel då? En i mängden? (Nina Litgård) 
  

Vi finner citatet intressant då Norrgavel inte kan ses som något annat än ett kommersiellt 
företag vilket måste generera vinst för att överleva. Vi tolkar dock citatet som att vara 
kommersiell i detta sammanhang innebär att plocka bort den idealistiska syn på konsumtion 
som märket vill sända ut. Vi uppfattar, utifrån våra informanter, att det inte finns en 
gemensam bild av vad som är Norrgavels kärnvärden då produktionen enligt en informant 
skulle gå att ”lägga ut” (läs: på entreprenad) och att designen då skulle vara kärnan.  
 
Ryder (2003) belyser vikten av att vara medveten om hur lätt det går att förändra en 
organisations kärnvärden vid ägarbyte. Detta upplever vi som en i Norrgavel ständigt 
närvarande problematik då företaget är så starkt präglat av en persons värderingar och tankar. 
 

Det finns ju en sådan uttalad värdegrund […] eller ett unikt koncept så det 
kan leva vidare själv, det tror jag faktiskt. Sen kommer man ju alltid till en 
punkt där man ska utvecklas, och har man då inte grundaren kvar måste man 
ju kunna hitta sin egen väg. (Åsa Sjöblad) 

 
Vi tolkar citatet som att Norrgavels värdegrund är det vitala i verksamheten och att 
informanten tror att företaget skulle leva vidare även utan grundaren Nirvan Richter. Vi 
uppfattar i vår empiri att grundaren Nirvan Richter inte vill vara kvar i företaget om 
värdegrunden urvattnas. Detta visar att även förändringar i märkets kärnvärden kan göra så att 
ledaren lämnar organisationen. Utifrån ovanstående resonemang uppfattar vi att Norrgavels 
överlevnad har en starkare koppling till värdegrunden än till dess ledare. Förändras 
värdegrunden till den grad att ledaren väljer att lämna organisationen anser vi att kärnan av 
vad Norrgavel är idag försvinner. 
 
En annan konflikt vi uppfattar i Norrgavel gäller prissättningen vilken vi förstår att kunderna 
ibland anser vara hög. Detta finns även nämnt i Norrgavels värdegrund. I värdegrunden 
uttrycks det explicit att det på sikt kostar mindre att välja Norrgavels till synes dyra möbler då 
de har en lång hållbarhet. Vi ser att problematiken ligger i att sälja denna typ av produkt i den 
kortsiktighet samhället präglas av. Dagens konsumtionssamhälle är präglat av förgänglighet: 
”Föremålen för våra begär njuter vi bättre av på stället och gör vi oss sedan av med; 
marknaderna ser till att både tillfredsställelsen och åldrandet blir ögonblickliga.” (Bauman, 
2001:190) 
 
 

5.3 Den sociala dimensionen 
Den sociala dimensionen innebär förmågan att i gruppen skapa en gemensam identitet. Idag 
fungerar märken som identitetsskapare vilket blir ett attribut för att uttrycka sin identitet. 
(Gad, 2001) Vi ser en likhet i Gads resonemang om den sociala dimensionen och Stenbackas 
(1998) diskussion om löftesintegrering. Stenbacka beskriver denna process som väsentlig för 
att märkets löfte ska kunna uppfyllas. De flesta problem som ett märke stöter på har inte att 
göra med kommunikationen till kunderna utan beror på dålig internkommunikation (Moore, 
2003). Utifrån en informant förstår vi att mest energi läggs på extern marknadsföring som 
skapar affärer och gör att Norrgavel når ut med sitt varumärke.  
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Vi ser i vår genererade empiri att det från huvudkontoret finns en uppfattning att den interna 
kommunikationen fungerar och att resurserna därför inte prioriteras till detta område. Detta 
tolkar vi som att det finns en god tro på att den externa marknadskommunikationen är av 
större vikt än den interna kommunikationen och denna därför får mindre resurser. Utifrån 
Moore ser vi att detta kan skapa ett internt missnöje där medarbetarna inte känner sig 
delaktiga i märkets löfte till kunden.  
 
Strid (1999) menar att internkommunikation kan ses som en form av ”mental uniformering” 
där medarbetarna är med och påverkar vad företaget är och står för. ”Denna ’mentala 
uniformering’ eller socialisationsprocess blir sedan en del av den bild som förmedlas vidare ut 
till omgivningen.” (1999:48) Med stöd i Stenbackas (1998) och Gads (2003) resonemang om 
att den interna kommunikationen bör ägnas lika mycket tid och resurser som den externa, ser 
vi att det interna arbetet i Norrgavels fall kan utökas. 
 

5.3.1 Grundarens påverkan på organisationen  
Norrgavel är ett företag vilket är starkt knutet till en person, grundaren och nuvarande VD:n 
Nirvan Richter. Nirvans roll belyses i empirin av flera informanter och vi uppfattar att 
lärandebegreppet är centralt i förhållandet Nirvan – medarbetare. Vi ser att lärande är en 
ständigt pågående process vilken förutsätter att det finns ny kunskap att inhämta. I detta fall 
uppfattar vi att kunskapen i hög utsträckning kommer från Nirvan.”It takes great discipline 
and consistency of purpose to include people in the story of the brand in a way that makes it 
theirs, and frankly some of us don’t want to be integrated in someone else’s story” (Anixter, 
2003:165). Vi uppfattar Anixter som att det krävs en tydlig internkommunikation för att alla 
medarbetare ska känna sig delaktiga i märket. I Norrgavels fall finns en stark och komplex 
värdegrund att förmedla vilket vi uppfattar kan försvåra medarbetarnas engagemang. Vi 
uppfattar att franchisetagarnas roll i organisationen är att se till att kunderna kan se och köpa 
företagets möbler. Utifrån detta tolkar vi att försäljning är ett för dem högt prioriterat 
engagemang. Detta till skillnad från Nirvan vars övertygelse, vi tolkar, handlar om något 
större än att företaget ska gå med kortsiktig vinst. Därmed torde det blir svårare för 
franchisetagarna att se den långsiktighet som Nirvan gör. Vi uppfattar att svårigheten ligger i 
att Norrgavel är integrerat med Nirvan som person och att företaget därmed blir Nirvan. 
Utifrån våra informanter tolkar vi att det är svårt att bli helt delaktig i någon annans 
livsprojekt.  
 
Utifrån våra informanter ser vi en annan möjlighet att skapa en väl integrerad organisation. 
Detta genom att medarbetaren redan innan anställning har integrerats med märket och därmed 
har en god förståelse för löftet det sänder ut. Medarbetarna arbetar på Norrgavel för att 
företagets värderingar överensstämmer med deras egna och de upplever inte ett behov av att 
påverka Nirvans värderingar. Vi ser att det skapar mindre konflikter kring märket och att 
medarbetaren lättare blir integrerad i Norrgavels berättelse.  
 
En annan aspekt av fenomenet är att organisationen blir mer homogen vilket vi i sin tur tror 
kan hämma kreativiteten. Därför tror vi att det är viktigt att ta del av varje medarbetares 
tidigare erfarenheter. Vi tolkar det som att det trots ett strikt förhållningssätt till märkets 
utvecklingsmöjligheter finns en vilja att ta del av medarbetarnas erfarenheter. Då företaget 
strävar efter hållbarhet vägs alla beslut på vågskål för att stämma överens med värdegrunden. 
Genom denna process minskar möjligheterna för vilka val som är möjliga. 
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5.3.2 Identitetsskapande möten 
Franchisemötena uppfattar vi som det utrymme där franchisetagarna har möjlighet att vara 
med och påverka märkets position och utveckling. Vi uppfattar franchisemötena som 
Norrgavels metod för att dels ge ledningen insikt i butiksverksamheten och dels ge 
butiksverksamheten information om vad som händer övergripande med märket.  
 
I sammanhanget vill vi belysa vad Ryder (2003) beskriver som skapandet av en kollektiv 
identitet: ”Identity formation happens at the individual level, within groups and within entire 
companies, with each level of identity affecting all others. These collective identities then 
effectively become the brand of the company, as brand decisions and the brand-as-enacted 
reflect the subconscious and conscious beliefs and biases of the driving members of the 
company.” (2003:149)  
 
Med stöd av Ryder ser vi franchisemötena som en arena för de medverkande att lyfta sin 
märkesidentitet för att skapa en gemensam förståelse för märket i sin helhet. Vi ser även att 
detta är en möjlighet för Norrgavel att minska avståndet mellan de olika delarna i 
verksamheten. 
 

Vi har franchisetagarmöten varannan månad i Malmö […] och diskuterar 
problem och möjligheter. […] då får alla höra allas funderingar. (Christer 
Olsson)  

 
I citatet anser vi det vara viktigt att tydliggöra att begreppet ”alla” inte innebär ”alla” i 
Norrgavel då endast franchisetagare samt ett antal medverkande från huvudkontoret finns 
med. Att franchisemötet är en viktig plattform för att ge parterna insikt i varandras verklighet 
anser vi belyses av Nirvan. Han menar att han får mindre kontakt med butikernas 
problemställningar idag än då han tidigare satt med vid mötestillfällena.  
 
Där franchisemötena ger franchisetagarna möjlighet att dela med sin av sina insikter och 
utsikter saknas en liknande arena för butiksmedarbetarna. Vi har uppfattat att det finns en 
önskan från både butiksmedarbetare och franchisingtagare om ytterliggare forum där butiks- 
medarbetarna skulle ges möjlighet att diskutera konceptet och värdegrunden. Därmed tolkar 
vi det som att det finns en önskan om att djupare diskutera innebörden av Norrgavels 
förhållningssätt. Då ett sådant mötesforum inte finns idag uppfattar vi att integreringen av 
märkets löfte inte arbetas lika intensivt med i hela organisationen. 
 

5.3.3 Det lärande mötets påverkan på transparens i organisationen  
För att få insikt i hur arbetet med möblerna går till samt möjlighet till bättre förståelse av 
Norrgavels organisation anordnas en utbildning förlagd till Lammhult. Vi tolkar våra 
informanter som att det är viktigt att medarbetaren själv får bilda sig en uppfattning av 
märket, innan utbildningen äger rum. Därigenom kan det vara lättare att ta till sig vad som 
händer under utbildningsdagarna. Vi tror även att en bättre förkunskap om Norrgavel som 
organisation kan bidra till att medarbetaren i större utsträckning kan vara med om att utveckla 
den gemensamma identiteten under utbildningstillfället. Ind (2003) belyser vikten av att skapa 
en förtroendefull relation mellan människan och märket där det måste finnas en 
samstämmighet mellan vad som lovas och vad som görs. Ind fokuserar här på konsumentens 
relation med märket, men vi anser att det är lika viktigt att denna relation finns mellan 
medarbetare och märke.  
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En förtroendefull relation där medarbetaren med egna ögon får se och uppleva 
organisationens värderingar, såsom sker vid utbildningen i Lammhult, skapar en transparens i 
företaget. Transparens är av särskild vikt för dem som arbetar längst ut mot kund då det är 
dessa som i stor utsträckning förmedlar Norrgavels löfte. Om butikspersonalen vet vad det är 
de säljer och kan förmedla detta till kund, stärker detta relationen mellan märke och kund. 
Vårt resonemang stöds av Inds (2003) diskussion om ökad transparens ut mot kund där 
butiksmedarbetaren blir den yttersta förmedlaren av löftet. 
 

5.3.4 Det lustfyllda mötets betydelse för löftesintegrering  
Vi har i vår empiri uppmärksammat en önskan om mer informella mötesformer, exempelvis 
fester i Norrgavels regi. Uppfattningen om att en sådan mötesform skulle avdramatisera 
samtal med medarbetare som man ännu inte träffat finns hos flera informanter. Bengtsson och 
Östberg (2006) belyser vikten av att i en märkesgemenskap få dela med sig av sina historier. 
”Historierna förstärker medlemmarnas känsla av att vara del av någonting större” (2006:87). 
Det finns i Norrgavel delade meningar om i vilket forum historierna ska kommuniceras. 
 

Man behöver inte umgås med sina medarbetare på fritiden för att det ska bli 
bra på jobbet […]Men visst, det hade varit roligt att ha lite middag och prata 
lite mer informellt […]. Man kommer på ett annat plan när man lär känna 
folk och kanske får man en annan förståelse. (Jonas Belfrage) 

 
Vi tolkar citatet som att medarbetaren gör en tydlig skillnad mellan fritid och arbete där de 
olika delarna inte nödvändigtvis bör integreras. Vi uppfattar att medarbetaren i detta fall ser 
ett mer företagsrelaterat syfte med träffas och ha trevligt, nämligen att få en förståelse för 
andra medarbetarens livssituation. O’Dell (2005) lyfter att ”WorkPlay” ofta av medarbetaren 
ses som ett roligt, oskyldigt sätt att umgås med sina kollegor. I själva verket handlar det om 
ett gåvoutbyte där företaget förväntar sig att medarbetaren visar uppskattning genom att vara 
mer kreativ eller skapa bättre sammanhållning på arbetsplatsen. Med stöd i O’Dell (2005) 
tolkar vi citatet ovan som att en fest med medarbetare syftar till att med en kortsiktig aktivitet 
skapa långsiktiga processer där alla medverkande ska få större insikt i varandras vardag. Detta 
medför att det dagliga arbetet kan effektiviseras och anpassas i högre utsträckning för att 
skapa ett attraktivare och effektivare företag. 
 

5.3.5 Medarbetarens nya idéer 
Styhre och Sundgren (2005) beskriver den organisatoriska kreativiteten som ett nätverk skapat 
av sammansatta olikheter vilka interagerar med varandra i olika former. Interaktionen kan ske 
på olika sätt, antingen styrd utifrån en bestämd riktlinje eller som ett fritt agerande nätverk. I 
Norrgavel uppfattar vi, som vi tidigare nämnt, en tydlig riktlinje med värdegrunden som 
utgångspunkt. Detta tolkar vi som att kreativiteten utgår från en bestämd riktlinje och att alla 
beslut tas utifrån denna. Vi ser att det kan finnas ett värde i detta då värdegrunden är grunden 
för den hållbara, autentiska och transparenta organisationen.  
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För att behålla ett autentiskt märke är det viktigt med tydlig målstyrning. Varje beslut som tas 
i märkets namn utesluter alla andra vägar i just det ögonblicket. (Pine & Gilmore, 2007) 
 
 

 
 
 
Vi ser utifrån ovanstående resonemang att det är av vikt att Norrgavel, vilket vi tolkar, önskar 
vara ett ärligt märke, överväger varje beslut mot de uppställda värderingarna något vi anser 
belyses i citatet: 
 

 Det är roligt om varje franchisetagare kan sätta sin egen personliga prägel 
på butiken och det finns ju utrymme för det i det här konceptet. […] 
Samtidigt, det ska ju kännas att det är Norrgavelbutiker. (Nirvan Richter)  

 
I citatet anser vi att det blir tydligt att allting beslutas inom ramen för konceptet vilket i detta 
fall symboliseras av ”Norrgavelbutiken”. Vi uppfattar utifrån våra informanter och Pine och 
Gilmores (2007) resonemang att det finns olika dimensioner av målstyrning. Dels den 
traditionella målstyrningen där ett mål i framtiden sätts upp och där alla involverade vet vart 
de ska landa. Dels ett värdgrundsstyrt agerande där ingen vet var man ska hamna men alla vet 
hur de ska agera på vägen dit. Värdegrundsstyrning leder till en ständig reflektion över vilka 
mål som ska uppnås (Snel, 2005). Utifrån vår empiri ser vi att åsikterna i Norrgavel om vilket 
sätt att fatta beslut utifrån som är bäst, går isär. Vi finner att ett värdegrundsstyrt agerande kan 
verka hämmande för kreativiteten.  
 

Man märker ju redan nu efter ett år att de där vilda idéerna man hade från 
början börjar försvinna och man börjar få skygglappar och tänka som alla 
andra på Norrgavel. Och det är nog lite farligt. (Tony Carlsson) 

 
Vi tolkar att det farliga i detta fall innebär ett minskat kreativt tänkande. Ett märke skapas inte 
endast av ledaren utan av alla inom organisationen (Yan, 2003). ”When people are engaged 
with the organization’s purpose […] then they generate new ways of working, share 
knowledge, stimulate innovation and help build brands” (Ind, 2007:43). Med utgångspunkt i 
ovanstående anser vi att kreativiteten i Norrgavel endast ges utrymme innanför de givna 
ramarna. Utifrån Yans (2003) resonemang ser vi dock att medarbetarens engagemang kan 
stärkas om det finns en tydlig värdegrund då de genom denna får en förståelse för hela 
organisationen. 
 

Fig.8: Minkowski Space  
Källa: Pine och Gilmore, 2007 
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5.3.6 Nätverkets betydelse för märkesgemenskap  
I de olika mötesforumen på Norrgavel uppstår vad vi uppfattar som ett nätverk. Vi betraktar 
nätverket som en form av märkesgemenskap (Bengtsson & Östberg, 2006). Bengtsson och 
Östberg (2006) menar att medlemmar i en sådan gemenskap upplever en vi-känsla. De menar 
att medlemmarna ”känner” varandra trots att de inte alltid har träffats; det uppstår en social 
relation. Då Norrgavel idag är en relativt liten organisation ser vi att märkesgemenskapen 
underhålls genom telefon- och mejlkontakt. Med utgångspunkt i vår empiri förstår vi att det 
riktigt starka nätverket uppstår mellan de medarbetare som har träffats i verkliga livet. Utifrån 
detta förstår vi vikten av att möta sina medarbetare.  
 
Vi har hos våra informanter uppfattat att nätverket i Norrgavel är olika ”tätt” mellan de olika 
enheterna. Vi väjer att benämna detta som att det finns olika mentala avstånd inom 
organisationen.  
 

 Man kan nästan få det intrycket ibland att det är vi och dem i Norrgavel AB. 
’De som är i Malmö och vi (läs: produktionen) som är i Lammhult.’ Det tror 
jag mycket beror på att Nirvan inte är här tillräckligt ofta. (Jonas Belfrage)  

 
Vi tolkar ”vi och dom”-problematiken som att den beror på en brist i det mentala nätverket 
där produktionsenheten i detta fall ser sig som frikopplad från övriga organisationen.  
I det officiella nätverket är Norrgavel en men vi uppfattar att det mentala nätverket är mer 
uppdelat och inofficiellt. Detta tror vi leder till ett minskat kreativt utrymme för den enhet till 
vilken det finns få ”länkar”. 
 
 

5.4 Den mentala dimensionen 
Den mentala dimensionen av märket ger individen möjligheten att utvecklas tillsammans med 
märket. Detta har att göra med sin självuppfattning snarare än vad andra tycker och tror. (Gad, 
2001) Ind (2007) förklara detta som att ”leva märket” och menar att medarbetarna måste 
förstå och tro på märkets löfte för att detta fenomen ska uppstå.  
 
Vi uppfattar att det finns likheter mellan medarbetarnas värderingar och Norrgavels, vilket vi 
tolkar som att medarbetaren aktivt sökt sig till Norrgavel. Detta tror vi bidrar till 
medarbetarens vilja att upprätthålla och utveckla märket. Märkets värderingar kommer till 
uttryck genom varje anställd. Dessa värderingar måste då tillfredsställa den anställde för att 
denne ska må bra. (Anixter, 2003)  
 

5.4.1 Att finna sitt märke 
Vi kan utifrån empiri konstatera att många av Norrgavels medarbetare haft en tydlig 
föreställning om märket och därefter aktivt sökt sig in i organisationen. Ind (2003) hävdar att 
det idag finns ett större behov av att märken passar in i människors liv. I detta resonemang ser 
vi en tydlig logik i att en tidigare potentiell konsument kan bli en medarbetare i 
organisationen. Därmed är det viktigt att märket dels tangerar individens eget liv och dels att 
det är ärligt i sin kommunikation. 
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Det var ingen tillfällighet att jag började på Norrgavel. […] Jag söker efter 
en större livskvalitet än jag haft tidigare. […] Jag är en mer harmonisk 
människa idag. (Christer Olsson)  

 
Vi tolkar citatet och uppfattar en friktionsfri relation där individen gått från att vara betraktare 
av märket till att vara en del av det. Utifrån detta tolkar vi det som att Norrgavel har en 
förståelse för vad som motiverar människor att bli en del av märket, få dem att stanna samt 
identifiera sig med organisationens värdegrund, något som Ind (2007) anser vara av stor vikt. 
 

5.4.2 Tillfredsställelse genom arbetet med märket  
Vi har utifrån vår empiri gjort tolkningen att driva en Norrgavel butik innebär något mer än 
att bara vara egen företagare.  
 

 Jag gör inte det här för min egen skull, men jag mår bra av det, därför gör 
jag det. Skulle man tjäna pengar skulle man göra något annat. (Nina Litgård)  

 
Innbörden i detta citat anser vi styrks av Ind (2007) som menar att människan väljer att arbeta 
för det märke som stödjer den egna uppfattningen om vad som är viktigt i livet. Vi tolkar 
citatet ovan som att driva en Norrgavelbutik innebär ett mervärde som inte bara påverkar den 
egna individen utan även medarbetare, konsumenter etc. Citatet lyfter även vikten av att 
tillfredsställas genom sitt arbete och genom det märke man arbetar för.  
 
Vårt resonemang anser vi styrks av citatet:  
 

Syftet med en Norrgavelbutik är ju inte att tjäna pengar. […] Man blir inte 
rik av att driva en Norrgavelbutik men däremot blir man rik på annat, 
upplevelser och så. Och att man kan gå och lägga sig och sova med gott 
samvete. Man gör något som är rätt bra för världen. (Jonas Belfrage)  

 
Vi ser att det finns skillnader i vad medarbetarna uppfattar som styrkan i konceptet när en 
franchisetagare, som vi tidigare nämnt, inte helt delar Nirvans tankar men som ”tror på 
konceptet”.  Vi tolkar ”tror på konceptet” som att det finns en ekonomisk drivkraft i åtanke, 
snarare än att integrera konceptet i sitt eget liv. Utifrån Ind (2007) är denna diskrepans inte 
nödvändigtvis negativ, då han menar att styrkan i ett märke ligger i medarbetarens frihet att 
själv tolka organisationens värdegrund. 
 

5.4.3 Att leva Norrgavel 
Den yttersta dimensionen av löftesintegrering (Stenbacka, 1998) anser vi vara när märkets 
löfte blivit ens eget och påverkar hela ens liv. Vi finner stöd i vårt resonemang hos Mitchell 
(2003) som menar att företagens huvuduppgift idag är att stötta individen i sitt 
självförverkligande. Hos våra informanter har vi funnit att de i stor utsträckning tagit till sig 
tankar om förhållningssätt till hela livet sedan de börjat arbeta på Norrgavel. Empirin vittnar 
om en större medvetenhet hos de anställda nu, än innan anställningen påbörjades. Stenbacka 
(1998) utvecklar Maslows behovshierarki till vad hon benämner en ”intressehierarki” för 
medias intresse av produkt och märke. Kärnan i denna hierarki är livet i sig självt, dess 
bevarande och utveckling. Ju närmre en produkt befinner sig intressehierarkins mittpunkt 
desto mer intressant blir produkten för potentiella kunder.  
 
 



 

 46 

 
 
 
Då Norrgavel i sin värdegrund uttrycker en önskan om att deras möbler och deras agerande 
ska bidra till ett bevarande av jordens resurser och människorna som lever där, tolkar vi att 
Norrgavels märke befinner i kärnan av intressehierarkin. Detta ser vi påverkar även 
medarbetarna i organisationen:  
 

Så självklart påverkar det mig också i vardagen och gör att jag funderar på 
och ifrågasätter invanda beteenden - måste jag göra som jag gjort tidigare -
finns det ett annat sätt och så vidare. (Christer Olsson)  

 
”Work life used to be separate, but today it is likely to be far more integrated with your 
personal life” (Gad, 2003:193) Utifrån resonemanget ser vi att en integrering av arbetslivet 
med det privata livet underlättas om märket inte endast berör ytliga behov utan även lyfter 
existentiella frågor som rör individens vara eller icke vara.  
 

Fig.9: Intressehierarkin 
Källa: Stenbacka, 1998 
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6 Konklusioner 
I detta kapitel konkluderar vi vår analys med tydlig återkoppling till uppsatsens syfte. Utifrån 
våra konklusioner och resonemang utvecklar vi modeller vilka visar de processer vi funnit i 
Norrgavel. 
 
 
Vi har inom ramen för vår fallstudie studerat hur möbelföretaget Norrgavel arbetar med att 
utveckla och integrera sitt löfte i organisationen. Vidare har vi studerat vilka processer som 
föregår en trovärdig löftesintegrering och hur dessa påverkar medarbetaren i dess interaktion 
med märket. 
 
 

6.1 Löftesutveckling och integrering i Norrgavel 
Vi har i vår analys uppmärksammat att löftesutveckling och löftesintegrering i företag har 
många olika dimensioner. I Norrgavels fall finns en tydlig funktionell dimension där löftet 
finns utformat som en värdegrund med endast en ägare, företagets grundare Nirvan Richter. 
Då Norrgavels värdegrund inte endast berör företaget utan samhället i stort möjliggör det för 
medarbetaren att se sin roll i en helhet. Medias uppmärksamhet på omvärlden synliggör vad 
våra handlingar får för konsekvenser i ett större sammanhang. Vi uppfattar att detta stärker 
medarbetaren som ser sig kunna bidra till en bättre värld. Utifrån detta resonemang har vi i 
Norrgavel uppmärksammat tre typer av löften vilka medarbetaren i olika grad kan förhålla sig 
till. Vi kallar dem ”det abstrakta löftet” (existentialism), ”det självklara löftet” (humanism) 
och ”det allmängiltiga löftet” (ekologi) utifrån medarbetarens förståelse av dess innebörd.  
 
Vi har i Norrgavels fall uppfattat att ett reflekterat och omvärldsfokuserat löfte lockar 
reflekterande och samhällsmedvetna individer att bli en del av företaget. På så vis integreras 
löftet både före, under och efter processen av löftesutveckling med hjälp av löftessynlighet. Vi 
uppfattar i Norrgavel den yttersta formen av löftesintegrering, nämligen i livet självt. Vi ser 
att detta leder till att gränserna mellan arbetsliv och fritid suddas ut och att det i sin tur ställer 
högre krav på företaget att hålla vad det lovar samt ha en långsiktig vilja att ta hand om 
medarbetaren. Därmed blir internkommunikationen extra viktig då löftet kontinuerligt måste 
diskuteras och förstås utifrån det globala samhällets kontext. Olika mötesforum blir en viktig 
plats för diskussion av löftet. I Norrgavel uppmärksammar vi två viktiga mötesforum, 
franchisemöten och utbildningstillfällena i Lammhult. Dessa mötesforum möjliggör 
medarbetarens delaktighet i löftet och är därmed en viktig del av löftesintegreringen.  
 
Vi ser att de två mötesforumen fyller olika funktioner där franchisemötet ger möjlighet till 
diskussion och påverkan medan utbildningen snarare är en plats för att förstå löftets innebörd. 
Då utbildningen är det enda mötesforum där butiksmedarbetarna medverkar uppfattar vi att 
deras möjlighet att diskutera och påverka löftet är begränsad.  
 
Utöver de uttalade forumen finns en informell diskussion om löftet. Denna sker kontinuerligt 
och möjliggör för medarbetarna att fatta beslut vid exempelvis inköp av produkter. Vi 
uppfattar dock en önskan om mer lustfyllda möten så som exempelvis en gemensam fest. På 
en fest får den anställde möjlighet att diskutera livet i stort med andra anställda. Något vi tror 
uppfattas som viktigt då Norrgavels löfte berör just hela livet.  
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Sammankomster såsom möten och fester hjälper medarbetaren att förstå löftet i sin vida 
kontext. Detta uppfattar vi som viktigt då Norrgavels löfte är komplext och ställer höga krav 
på medarbetaren som ska kommunicera löftet till potentiella kunder. Möjligheten att träffas 
inom organisationen skapar även en tillhörighet till gruppen. Vi ser att det finns en intern 
märkesgemenskap på Norrgavel men att denna i dagsläget inte innefattar samtliga 
medarbetare. Därav uppfattar vi att begrepp såsom ”vi” och ”dom” uppkommer inom 
organisationen.   
 
De påverkansnivåer vi finner i Norrgavel visualiserar vi i figur 10. Ju högre upp i modellen 
medarbetaren eller funktionen (franchisemöten, trender etc.) befinner sig desto starkare 
påverkan har den och tvärtom. Pilarna tydliggör de i vår fallstudie formella påverkansvägarna. 
I de fall vi uppfattat informella påverkansvägar har vi låtit dessa symboliseras av en spiral. 
 
 
 

 
 
 
 Fig.10: Påverkansnivåer i Norrgavel 
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6.2 Processer som påverkar märkets trovärdighet 
Vi uppfattar i vår fallstudie tre begrepp vilka ligger till grund för Norrgavels trovärdighet; 
hållbarhet, transparens och autenticitet. De tre begreppen är inte endast en del av vad vi 
uppfattar som Norrgavels uttalade löfte utan påverkar också olika processer i Norrgavels 
organisation.   
 
Basen för de tre begreppen finner vi i hållbarhet. I Norrgavel ser vi att hållbarheten har två 
dimensioner; ekologisk och humanistisk. Den ekologiska hållbarheten har en tydlig koppling 
till möbelproduktion och design medan den humanistiska hållbarheten kommer från 
medarbetaren och därmed inifrån organisationen självt.  
 
I Norrgavel finns en uppfattning om att organisationen inte har något att dölja vilket vi 
uppfattar har sin grund i hållbaretsbegreppet. Transparens kan därmed uppfattas som en följd 
av hållbarhet och vi ser att den underlättar integreringen av Norrgavels löfte. Detta då 
samtliga medarbetare ges möjlighet att se om/att märket lever upp till vad det lovar. Skulle så 
inte ske uppfattar vi en vilja hos medarbetaren att rätta till vad som blivit fel.  
 
Handlingskraften hos medarbetaren uppfattar vi stärks, då det i Norrgavel finns tydliga 
riktlinjer att förhålla sig till. Detta ser vi som en annorlunda form av målstyrning vilken vi 
väljer att kalla för värdegrundsstyrning. Värdegrundsstyrning ser vi som ett sätt att styra 
märket i rätt riktning och underlätta att fatta beslut vilka inte strider mot företagets 
värdegrund. Vi uppfattar det som viktigt att alla medarbetare är engagerade i löftet och arbetar 
i samma riktning. Märket blir äkta då alla tror på dess innehåll. Vi ser dock en risk i att det 
kreativa utrymmet inom Norrgavel minskas då värdegrundsstyrning tillämpas. Spelrummet 
för de egna idéerna krymper då de ”omöjliga” vägarna blir många.  
 
Ytterligare en process vi ser påverkar märket Norrgavels trovärdighet är inverkan av tredje 
part. Vi har i vår fallstudie uppfattat två sådana, nämligen Svanen och media, vilka ger en för 
medarbetaren och även kunden objektiv syn på märkets innehåll. Dessa påverkanskanaler blir 
därmed svåra att styra och påverkar individen både i hemmet och på arbetsplatsen.  
 
 

6.2.1 Det organisatoriska upplevelserummets processer  
Vi återvänder nu till det organisatoriska upplevelserummet som vi i kapitel 1 utvecklade 
utifrån Mossbergs (2003) begrepp ”upplevelserummet”. Utifrån vår fallstudie utvecklar vi 
modellen och benämner den nu ”Det organisatoriska upplevelserummets processer” (se figur 
11 nedan). Därmed är modellen utökad och belyser nu även löftesutveckling och 
löftesintegrering i organisationen. I processerna mellan löftesutveckling och löftesintegrering 
finner vi en kärna som inrymmer organisationens värderingar. 
 
För att synliggöra den transparens vi funnit i företaget använder vi vattnet som metafor. De 
öppna processer som sker inom organisationen är ett resultat av den tydliga värdegrund och 
de riktlinjer som skapats för företagets existens. Transparens är viktigt för att bedriva 
företaget Norrgavel och märket fyller därmed en större funktion för medarbetaren än att 
endast sälja möbler till kund. Värdegrunden ger medarbetaren chans till reflektion vilket 
också skapar en trovärdighet i en märkesgemenskap där även kunder innefattas.  
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Avslutningsvis lyfter vi blicken och ser att samtliga processer har en tydlig riktning, från 
organisationens kärna ut mot kunden. Då vår fallstudie är avgränsad till Norrgavels 
organisation blir en bedömning av kundens uppfattning om löftessynligheten omöjlig. Utifrån 
våra konklusioner ser vi dock att de processer som genomsyrar organisationen, nämligen 
hållbarhet, transparens och autenticitet, skapar goda möjligheter för kunden att förstå och 
interagera med märket. Vi har i vår fallstudie uppfattat att det finns en vilja att förstå kundens 
intressen och bemöta dem på ett ärligt vis. 
 

Fig.11: Det organisatoriska 
upplevelserummets processer 
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7 Diskussion 
I det sista av uppsatsens kapitel diskuterar vi vår studie och våra konklusioner. Vi låter dig 
som läsare ta del av de tankar som framkommit under processen med uppsatsen. Slutligen för 
vi en diskussion kring studiens tillförlitlighet och giltighet samt lyfter fram förslag på fortsatt 
forskning och praktisk tillämpning av uppsatsens resultat.  
 
 
I vår problemdiskussion lyfter vi fram ett antal författare (Stenbacka, 1998; Pine & Gilmore, 
1999; Echeverri och Edvardsson, 2002) vilka menar att processen att möjliggöra en för 
kunden god upplevelse av märket påbörjas hos medarbetaren i organisationen. Komplexiteten 
i att integrera ett märkes löfte har vi uppfattat i vår fallstudie av Norrgavel och vi ser att 
Norrgavels märke kan jämföras med vad Snel (2005) beskriver som Erfahrung-upplevelser. 
Detta då Norrgavel fokuserar på hållbara och långsiktiga processer där människans personliga 
utveckling integreras.  
 
Utifrån Nortons (2003) resonemang om att vi idag värderar genuinitet mer än tillfällig 
verklighetsflykt uppfattar vi att märket Norrgavel bidrar till att skapa detta mervärde för sina 
medarbetare och kunder. Därmed bedömer vi att tydligt värdegrundsstyrda märken såsom 
Norrgavel kan hjälpa människan att skapa en medvetenhet för det som pågår utanför det egna 
jaget. Vi tror att en värdegrund med globalt fokus, som i Norrgavels fall, kan göra att 
individen ser sig själv i ett större sammanhang. 
 
 

7.1 Uppsatsens konklusioner i ett vidare perspektiv 
Genom hela vår uppsats strävar vi efter en förståelse av upplevelseekonomins samspel med 
samhället i stort. Studien har därmed givit upphov till en vidare diskussion där vi tror att 
medarbetarens välmående påverkar, inte bara den enskilda organisationen, utan även 
samhällsstrukturen. För att bättre förstå våra tankar har vi tittat närmare på den av Maslow 
utvecklade behovshierarkin (Wahlström, 2002) vilken vi anser, på ett enkelt sätt, rangordnar 
människans livsnödvändigheter.  
 
 

 
 
 

Fig. 12:Maslows behovshierarki 
Källa: Wahlström 2002 
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Wahlström (2002) belyser att vi i västlandet idag befinner oss på de översta trappstegen i 
Maslows behovshierarki och att vi, så snart ett steg är uppfyllt, söker oss vidare till nästa. Vi 
tror att den mättnad på kortsiktiga Erlebnis-upplevelser som Snel (2005) berör, har sin grund i 
processen av självförverkligande och bidrar till ett stressat samhälle där människan ständigt 
jagar efter något nytt och bättre än det som är just nu. Vi symboliserar detta med en 
uppochnedvänd behovshierarki där tid från de basala behoven omfördelas och infogas till den 
personliga utvecklingen.   
 
 

 
 
 
En omfördelning av behovshierarkin torde inte endast leda till ett sämre fysiskt välmående, då 
de kroppsliga behoven inte prioriteras, utan långsiktigt även ett samhälle där tiden för att 
faktiskt uppleva sin omgivning är minimal. Den stressade vardagen vägs upp med hjälp av 
tillfälliga upplevelseaktiviteter och behandlingar. Utifrån informanterna i vår fallstudie 
uppfattar vi att grunden till ett välmående samhälle egentligen ligger på ett annat plan. I vårt 
resonemang ser vi att den flyktiga tillvaron och behovet av tillfälliga upplevelser bidrar till en 
spiral där de kortsiktiga lösningarna överlappar varandra. Vi visualiserar den kortsiktiga 
utvecklingen där fokus ligger på självförverkligande istället för ett tillfredsställande av de 
grundläggande behoven med en tippande behovshierarki.  
 

 

Fig.13: Förändring i prioriteringen av 
behov 

Fig.14: Behovshierarkin tippar 
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Hos våra informanter på Norrgavel uppfattar vi att självförverkligande inte endast måste 
innebära att ”klättra” i hierarkin utan även kan innebära att trivas i sin tillvaro, på arbetet och 
fritiden. I detta ser vi ett sökande tillbaka till de grundläggande behoven såsom trygghet, 
gemenskap och tillgivenhet.  
 
I vår genererade empiri har vi uppfattat att medarbetaren inte endast väljer arbetsplats/märke 
utifrån möjligheten att tjäna pengar. Vi uppfattar att arbetsplatsen/märket också kan utgöra en 
arena för diskussion och utveckling av medarbetarens egna värderingar. Valet av 
arbetsplats/märke skulle därmed kunna ses som ett ställningstagande av den enskilda 
individen vilket vi tror skulle kunna medföra starkare märkesgemenskaper. Gemenskaper som 
inte endast grundar sig på märkets ytliga attribut utan även mer djupgående och 
omvärldsfokuserade sådana. Ytterligare ett steg i resonemanget är att se att dessa 
gemenskaper som sociala rörelser (Nationalencyklopedin, 2008).  
 
Utifrån ovanstående resonemang tror vi att arbetsplatsen kommer att spela en allt större roll i 
människors liv. Med utgångspunkt i vår studie tror vi att människor i dagens samhälle 
tenderar att i större utsträckning välja arbetsplatser som stödjer deras egna värderingar. Vi 
tycker oss se att chansen att få arbeta med något som ger mening till det egna livet samt 
möjligheten att integrera sina tankar i organisationen skapar förutsättningar för att involvera 
medarbetaren som medskapare av märkets löfte. Utifrån vår fallstudie uppfattar vi att ett 
märke där medarbetaren känner sig delaktig ligger till grund för skapandet av hållbara 
relationer där tillit byggs upp. Denna tillit är svårare att rasera än att kortsiktigt locka med 
höga löner och andra materiella förmåner. Utifrån detta resonemang ser vi möjligheten att 
stärka individen både i dennes arbete och på dennes fritid. Detta genom att medarbetarna 
tillsammans arbetar långsiktigt med att implementera företagets värderingar i organisationen. 
Vi uppfattar detta som en del i hållbar upplevelseproduktion.  
 
 

7.2 Diskussion kring studiens tillförlitlighet och giltighet 
Med hänvisning till de i metoden nämnda författarna (bl.a. Merriam, 1994; Trost, 1997; 
Stenbacka, 2001) kommer vi här att diskutera studiens tillförlitlighet utifrån fyra faktorer; 
redovisande av förkunskaper, relation till den undersökta individen och gruppen, 
tillvägagångssätt samt metodtriangulering.  
 
De förkunskaper som föranledde studiens syfte har sin grund i dels praktisk erfarenhet från 
verksamhetsförlagda kurser och dels teoretisk kunskap som inhämtats under utbildningens 
gång. Den teoretiska kunskapen ligger till grund för kapitel 1 och bidrar till formuleringen av 
vårt syfte. Vi ser därmed att vi på ett så intressant sätt som möjligt redovisat samt 
problematiserat de kunskaper vi besatt just då.  
 
I vår metod använder vi accesspiralen (Stenbacka, 2001) som ett sätt att redovisa vår relation 
till den undersökta gruppen och hur den utvecklas samt att överskådligt visa på våra 
tillvägagångssätt. I ett inledande skede uppmärksammade vi svårigheter att etablera en 
kontakt med Norrgavel vilket gjorde att vi noga antecknade hur accessen utvecklades vid 
varje kontakttillfälle. Detta ser vi ger en god inblick i studiens utveckling och en för oss viktig 
förståelse för Norrgavels organisation.  
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Då vi önskade en så komplex bild av företaget som möjligt använder vi oss i studien av 
metodtriangulering (bl.a. Merriam, 1994; Svensson, 1996). Vår metodtriangulering innefattar 
dokumentanalys, en direktobservation samt kvalitativa intervjuer.  
 
Användandet av metodtriangulering anser vi stärker tillförlitligheten av vår studie då vi får en 
mer fullständig bild av Norrgavel och dess organisation. Vi påpekar att det inte finns något 
rättvisetillstånd mellan de använda metoderna då vi har sett att de kunnat ge oss olika typer av 
kunskap. Direktobservationen fyller exempelvis en relativt liten funktion i vår studie men vi 
uppfattar ändock att den gav oss en bild av hur internkommunikationen i Norrgavel fungerar i 
realiteten. En direktobservation är komplex och det finns en risk att något av oss 
ouppmärksammat varit viktigt.  
 
Vid genomförandet av intervjuerna uppfattade vi att ett öppet klimat skapades och att ingen 
information som efterfrågades undanhölls. Då våra informanter har olika positioner i 
Norrgavel är det naturligt att vissa informanter har mer insyn i vissa frågor. Då en av 
intervjuerna i ett tidigt skede fick avbrytas för att byta lokal på grund av störande ljud, är vi 
medvetna om att information i denna intervju kan ha fallit bort. Vi ser dock inte att detta 
påverkat helheten av studien.  
 
Ytterliggare en metod vi använt oss av är litteraturstudie. Denna har vi valt att inte se som en 
del av metodtrianguleringen då den påbörjats redan innan syftesformuleringen och därefter 
kontinuerligt pågått under studiens framskridande. Redan i ett tidigt skede uppmärksammade 
vi bristen på källor inom studiens ämnesområde. Den litteratur vi har använt oss av är av 
varierande slag där vissa författare har sitt ursprung i akademin medan andra är praktiker som 
under en längre tid studerat, det vi väljer att benämna, märkesintegrering ute i arbetslivet. 
Exempel på den senare kategorin är antologin “Beyond Branding: How the new values of 
transparency and integrity are changing the world of brands” ur vilken vi tagit många 
författares åsikter till vår analys. Vi uppfattar att en sådan källa, i perspektiv av vår induktiva 
studie, är i högsta grad legitim då det, liksom i vår fallstudie, handlar om människors tolkning 
av verkligheten.   
 
Avslutningsvis vill vi hävda att vår studie är giltig. Detta då vi låtit våra informanter fritt 
uttrycka sig kring ämnet vilket enligt bland annat Stenbacka (1998) anses borga för en god 
giltighet. Utifrån lämplig litteratur och med återkoppling till syftet har vi tolkat vår genererade 
empiri och vi anser att våra konklusioner överensstämmer med verkligenheten i det 
undersökta fallet.  
 

7.2.1 Förslag till fortsatt forskning 
Då vi i vår uppsats uteslutit kundens uppfattning av ett märkes löfte ser vi plats i forskningen 
för denna aspekt. Vi ser även ett behov av att studera medarbetarens uppfattning av vad 
märkets löfte innefattar.  
 
I vår diskussion finner vi samband mellan upplevelseproduktion och ett kortsiktigt sätt att 
betrakta sitt liv. Utifrån detta anser vi att det skulle vara intressant att närmre studera hur 
upplevelseindustrin, som den ser ut idag, påverkar individen i relation till samhället.  En 
annan intressant ingångsvinkel är att studera märkesgemenskaper som sociala rörelser och se 
hur dessa påverkar medarbetaren i märket.  
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7.2.2 Förslag till praktisk tillämpning  
Vi har under vår studie identifierat olika processer av löftesutveckling och löftesintegrering. 
Utifrån vår analys och våra konklusioner ser vi möjligheter till praktisk tillämpning av dessa i 
ett värdegrundsstyrt företag. 
 
Vi uppfattar att den interna kommunikationen i företaget är grundläggande för god 
löftesintegrering. För att medarbetaren i organisationen ska känna sig uppmärksammad ser vi 
det som viktigt att den interna kommunikationen föregår den externa. Vi anser att grunden till 
en god internkommunikation består av en god förståelse för märket och organisationen. En 
utbildning, såsom i Norrgavels fall, kan ge möjlighet till en dialog där kärnan bör vara 
märkets löfte. Brist på ett väl integrerat löfte tror vi bidrar till en osäkerhet hos medarbetaren 
vilket i sin tur leder till minskad transparens i företaget.  
 
Utifrån vår fallstudie ser vi att ett företag där alla beslut fattas utifrån dess uttalade 
värderingar minskar möjligheten för medarbetaren att kreativt ”sväva ut”. För att förhindra att 
medarbetaren känner sig hämmad i sin kreativitet anser vi att det är viktigt att uppmuntra 
diskussion kring värderingarna och dess betydelse för företaget. På så vis tror vi att alla 
känner sig delaktiga i utvecklingen av märkets löfte. Därmed blir det viktigt att samtliga 
medarbetare i organisationen får sitt forum där deras särskilda intressen diskuteras.  
 
En annan möjlighet till dialog mellan medarbetare inom märket ser vi i det lustfyllda mötet. 
Utifrån vår studie tror vi att medarbetaren i ett värdegrundsstyrt företag i stor utsträckning 
identifierar sig med märkets värderingar. Då vi anser att medarbetaren är märket ser vi att 
sammankomster såsom exempelvis fester blir en viktig del av märkets identitet. Här ges 
möjlighet till spontana samtal vilka rör livet i stort. Vi tror att utfallet av denna typ av möten 
leder till en starkare märkesgemenskap där medarbetarens liv blir en del av märkets existens.  
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BILAGA I: Norrgavels Värdegrund 

Norrgavels värdegrund 
Norrgavels möbler kan karaktäriseras av ord som enkelhet, känsla och närvaro, liksom ärlighet och 
långsiktighet. Men det är inte primärt möbler vi säljer, utan ett förhållningssätt till inredning, 
egentligen till livet i stort. Denna helhetssyn på inredning har vi försökt fånga i följande beskrivning 
av värdegrunden som humanistisk, ekologisk och existentiell.  
 
HUMANISTISK – OM MÄNNISKAN 
Våra möbler och inredningsdetaljer är gjorda med största omsorg om detaljer, funktion och 
formskönhet. Ambitionen är alltid att göra möblerna så fina som det någonsin går. Vi begränsar 
oss inte till köpögonblicket, utan blir allra gladast då kunder kommer in och beskriver en kvalitet 
de upptäckt först efter en lång tids användning.  
 
Vardagligt uttryck  
Vi arbetar med möbler som bruksföremål och vill att de skall göra vardagslivet enkelt och vackert. 
Ambitionen är att möblerna skall vara såväl fysiskt som ekonomiskt tillgängliga för så många som 
möjligt. Detta gäller inte minst satsningen på BAS-sortimentet. Ett inköp av möbler hos Norrgavel 
kan upplevas som en stor utgift, men kan på lång sikt resultera i en låg kostnad.  
 
Inspirationskällorna går långt tillbaka i tiden; Karin och Carl Larssons hem i Sundborn, Ellen 
Keys Skönhet för alla, 1920-talsklassicismen med Vackrare vardagsvara och HSB, 
Funktionalismen och folkhemstanken med bostadsområden som till exempel Årsta i Stockholm. 
 
Funktionellt och praktiskt  
Vi har enkelhet som motto. Inte en påver enkelhet som resultat av nöd och brist och inte heller en 
minimalistiskt sökt enkelhet, utan snarare en längtan efter okonstlad enkelhet. Ungefär som att ett 
bord får se ut som ett bord. Okonstlat och utsökt.  
 
Vi vill att möblerna skall vara funktionella och praktiska. Vid utvecklingen av nya produkter 
lägger vi stor vikt vid den erfarenhet och kunskap som arbetats fram i vårt land under 1900-talet i 
form av till exempel bostadsvaneundersökningar och funktionsstudier. Det kan gälla till exempel 
en lådas innermått, så att den vid kontorsförvaring verkligen är anpassad till A4-mått eller vid 
klädförvaring utnyttjas maximalt för till exempel ihopvikta tröjor. Det kan gälla stolars höjd och 
sittvinkel, liksom att det finns plats för dammsugarmunstycket under lågt sittande hyllor och att 
stoppmöblerna verkligen går att hålla rena på djupet. 
 
Påverkbart och flexibelt �
Vi vill ge kunden något mer än konsumtion av helt färdiga produkter. Med konceptet vill vi 
uppmuntra kunden till att bli medskapare. Dels tillhandahåller vi ett rikt utbud av valmöjligheter 
när det gäller storlek, träslag och ytbehandling, dels är många av möblerna (konsoler och hyllplan, 
skåp, BAS-bord etc) till själva sin karaktär utformade för att individuellt anpassas till kundens 
befintliga utrymmen och rum.  
 
Kundens kreativitet begränsas emellertid inte till köpögonblicket. Möblerna är konstruerade för att 
lätt kunna kläs om, målas och repareras. Genom den enkla formen ges möblerna också en generell 
användning, som tillsammans med de lätta konstruktionerna öppnar upp för ett mer dynamiskt och 
nomadlikt förhållningssätt i hemmet.  
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EKOLOGISK – OM NATUREN 
Kretsloppstänkandet är själva grunden i vårt sätt att göra möbler. Självklart ställs vi inför val där 
det vore frestande att förtränga miljöaspekten, men det skulle bara kännas romantiskt i betydelsen 
att det vore som att blunda för realiteter. Denna strikta hållning gör att vi nästan aldrig hamnar i 
diskussioner om ekologiska maxhalter och gränsvärden, utan istället fritt kan arbeta med det 
naturliga av ren lust.  
 
Norrgavel var först i Sverige med att få Svanens miljömärkning på hemmöbler och tilldelades 
1999 Möbel-branschens Miljöpris som delades ut i samarbete med Världsnaturfonden, WWF. 
 
Material och produktion 
Norrgavel arbetar enbart i naturmaterial av två skäl. Med hänsyn till kretsloppstänkandet löper vi 
mindre risk att göra stora fel om vi strikt håller oss till förnyelsebara råmaterial. Den andra 
aspekten har med upplevelsen att göra. Äggoljetemperan som gör ljusets dagrar så tydliga och 
som doftar då man öppnar ett skåp. Den rent fysiska känslan. Att stryka med handen över en 
såpad ekskiva. Den sensuella känslan i BAS-byråns trähandtag eller linnekvaliteternas olika 
texturer. Naturmaterial stimulerar ofta våra sinnen på ett starkt sätt och de är lätta att underhålla 
samt åldras som regel med behag.  
 
Huvudsakligen använder vi trä i våra möbler, så långt möjligt från inhemska bestånd. Björk, ek, 
bok och furu samt i mindre omfattning al och körsbär. Vi håller oss till massivt trä eftersom det 
handlar om bruksmöbler som skall tåla att slitas på. I en längtan efter äkthet och ärlighet vill vi 
också att materialen verkligen är det de ser ut att vara. På fler möbler lämnar vi träytan helt 
obehandlad, annars använder vi alltid öppna ytbehandlingar som olja, såpa och äggoljetempera 
som inte täpper till porerna. Det är ett sätt att behålla träets hygroskopiska egenskaper, förmågan 
att ta upp och avge vatten.  
 
Som stoppningsmaterial använder vi allt från tagel och kroll till naturgummi och sjöfågelfjäder. 
Våra textilier är mest av linne och ull, ibland med inblandningar av till exempel siden och viskos 
(cellulosafiber).  
 
Vi eftersträvar så få olika material som möjligt och om vi använder fler i samma möbel så ser vi 
till att de är väl separerade från varandra. Det underlättar såväl daglig skötsel som eventuella 
reparationer och framtida destruktion.  
 
Konstruktionerna redovisas ofta öppet både som ett slags utsmyckning och för att man tydligt ska 
förstå möbeln. För att uppnå hög och långvarig hållfasthet använder vi som regel beprövade 
konstruktioner och sammansättningar, ibland med inspiration från traditionell allmoge. Vår 
ambition är att utnyttja allra senaste teknik optimalt. Samtidigt innebär kundens stora valmöjlighet 
och möblernas hantverkskänsla att många moment alltid måste ske individuellt och manuellt. 
 
Form och funktion�
De saker vi säljer ska man kunna leva med länge. Det räcker inte alltid med att de håller rent 
fysiskt. De ska hålla både för tidens och ögats nötning. I en ambition att stå över trender, strävar 
vi efter en form som inte gör så mycket väsen av sig. Här finns förebilder i nordisk 
möbelformgivning under trettio-, fyrtio- och femtiotalet; Bruno Mathsson, Alvar Aalto, Börge 
Mogensen med flera.  
 
Ytterligare en aspekt är viktig ur ekologisk synvinkel, och det är funktionen. I vår tid 
förändras såväl tekniken som sociala mönster mycket snabbare än i tidigare generationer. 
Detta ställer nya krav på möblerna. Om de skall kunna användas under en lång tidsrymd, 
måste de vara generella i sin design så att de under sin livstid kan fylla olika funktioner.     
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EXISTENTIELL – OM EVIGHETEN�
Den humanistiska hållningen bröt mark med demokrati och fördelningsfrågor för hundra år sedan. 
Ett drygt halvsekel senare kom ekologin upp på dagordningen. Idag handlar globala konflikter 
mycket om existentiella värden, resulterande i kamp mellan olika trossystem. Den industriella 
kulturen samt den tekniska och vetenskapliga har aldrig integrerat dessa frågor. I idévärlden 
bakom Norrgavels företagskultur utgör dessa frågor själva kärnan. Vad är meningen med allt? Hur 
förhåller sig Norrgavel till konsten att vara människa? 
 
Vad är egentligen viktigt? 
Lite tillspetsat skulle man kunna säga att västerlandets materialistiska livssyn föder oss i 
uppfattningen att vi är vår personlighet – till exempel social ställning, yrkesroll och ägodelar. 
Ungefär ’jag är det jag gör/äger’. Ett existentiellt förhållningssätt vänder på begreppen, ’jag 
gör/äger det jag är’. För att veta vad jag skall göra eller vilka materiella behov jag har, behöver jag 
alltså ta reda på vem jag är. Who am I?  
 
Vad är egentligen viktigt i livet? Livsviktigt, alltså! Ett glas vatten då du verkligen är törstig. 
Vårens första tussilago. Ett barns födelse och en nära anhörigs död. Att släppa kontrollen och ge 
sig hän. Att få vara frisk. Och samtidigt, hur ofta är det inte just människor som blivit allvarligt 
sjuka eller mött någon annan livskris, som verkligen förstår att leva.  
 
Allt som är viktigt i livet är på något sätt paradoxalt, vad man än säger så är motsatsen lika sann. 
Det gäller också våra möbler. På ett sätt är det livsviktigt precis hur de är utformade och ur en 
annan synvinkel är det naturligtvis fullkomligt oväsentligt. Det här är ingen lek med ord, inget sätt 
för oss att göra oss märkvärdiga. Det är en lustig realitet.  
 
Att köpa möbler för att bli lycklig är ingen smart idé. Men om man är lycklig i betydelsen att man 
förstår att verkligen leva, så blir det naturligt att unna sig det som känns riktigt bra.  
 
Kvalitet är det samma som närvaro 
I designkretsar vill man gärna göra gällande att kvalitet, till exempel i bemärkelsen utmärkt form, 
är en beskaffenhet hos själva föremålet. Genom att ställa frågan – Utmärkt för vem? – använder 
man istället begreppet kvalitet som uttryck för en relation, något som händer i kontakten mellan 
föremålet och den som bedömer det. Eller designar det. Eller använder det.  
 
På Norrgavel vill vi skapa relationer till våra kunder. Vi uppmuntrar inte passiv konsumtion utan 
försöker underlätta för kunden att vara närvarande i köpsituationen och i förhållande till de saker 
han/hon väljer att omge sig med. Helt enkelt att konsumera mindre men att unna sig högre 
kvalitet. Meningen med Norrgavels möbler är att de ska vara som trotjänare. De skall fungera väl 
och förenkla livet. Ett slags tyst design som märks först då man använder den, men då märks 
desto mer. En stol som verkligen ger stöd för kroppen, ett handtag som med sin utformning 
hjälper fingrarna och handen att t ex dra ut lådan. Möblerna är skapade utifrån en tanke om att inte 
dominera livet utan vara en bakgrund till det. Vi ser det alltså inte som designens uppgift vare sig 
att vara rolig eller att skapa sensation.  
 
Inspirationskällorna är japansk tradition och amerikansk shaker. Snickarna som tillverkade 
shakermöblerna uttryckte det som att de gjorde arbetet åt Gud. Då duger inte det näst bästa! Även 
om vi använder orden Närvaro och Evigheten i stället för Gud i beskrivningen av Norrgavels 
koncept, så är det precis samma sak vi talar om. Vi har som motto att bara göra det som känns 
riktigt bra, vilket brukar sammanfalla med det vi själva längtar efter. Vi har den ultimata 
utsöktheten som ledstjärna och försöker att gå in med 100% av oss själva i processerna. Och vi 
gör det av lust, precis som en kärleksakt. 
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Vi upplever att detta förhållningssätt ofta slår an motsvarande sträng hos kunden. Upplevelsen av 
skönheten blir för många en portal in till förnimmelser av det som verkligen är viktigt i deras 
eget liv. Nirvan Richter  
 
031010, rev. 061115 
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Bilaga II Företagsbeskrivning 
 
Norrgavel bolagsregistrerades 1991 och blev aktiebolag 1996. Grundare är Nirvan Richter 
som då även var VD i företaget. VD rollen togs tidigt över av Maria Månsson. Nirvan 
fokuserade under dessa år på utveckling av möblerna. Under år 2004 återtog Nirvan rollen 
som VD, efter att civilekonomen Tomas Adaktusson trätt in efter Maria Månsson 2003. 
(Beckman & Helgesson, 2005) 
 
Den första Norrgavelbutiken öppnades i Stockholm år 1994. Strax därefter inrättades 
produktionsenheten samt butiken i Lammhult. Samtliga enheter var en del av Norrgavel AB. 
1997 startade den första franchisebutiken i Göteborg. Idag har samtliga butiker 
franchisetagare och finns inte längre under Norrgavel AB. (Norrgavel, 2008)  
 
Norrgavels möbler tillverkas på olika snickerier runt om i Småland och Skåne, där företaget 
har full insyn produktionsprocessen samt möjlighet att kontrollera den. Detta, menar de, 
säkerställer att möblerna följer Norrgavels uppställda krav på material- och färgval. Att 
produktionen är förlagd till Sverige minskar även antalet energiförbrukande transporter vilket 
är ett tydligt ställningstagande i deras miljöprofil. Sista finishen på möblerna görs inom 
företaget vid produktionsenheten som sedan starten befinner sig i Lammhult. (Norrgavel, 
2008) 
   
 
Kronologi över informanternas tid i Norrgavel 
 
Nirvan Richter 
Företagets grundare och formgivare 
VD 1991 till 1996 samt åter från 2004 
 
Nina Litgård 
Medarbetare Norrgavel AB från 1996 till 1999 
Butikschef i Lammhult under Norrgavel AB från 1999 till 2006 
Franchisetagare Lammhult från 2006 
 
Jan Andersson 
Produktionsmedarbetare från 1996 
 
Jonna Renström 
Butiksmedarbetare från 2002 
 
Mya Jonnyson  
Extraanställd butiksmedarbetare 2003 till 2004 
Vikarierande butiksmedarbetare 2007 till 2008  
 
Håkan Thylén 
Franchisetagare Göteborg från 2006 
 
Åsa Sjöblad 
Kommunikationsansvarig från 2006 
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Christer Olsson 
Franchiseansvarig från 2007 
 
Jonas Belfrage  
Butikschef från 2007 
 
Tony Carlsson 
Produktionschef från 2007 
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Bilaga III: Intervjuguide – medarbetare  
Syftet med intervjuerna är att få en förståelse för hur ledning och medarbetare inom Norrgavel 
arbetar för att utveckla och integrera sitt märkes budskap i organisationen. Intervjuerna 
fokuserar framför allt på två av våra forskningsfrågor, nämligen: 
 

� Var skapas organisationens budskap? 
� Hur tillämpar organisationen budskapet? 

 
Guiden utgår från Kyléns (2004) trattmodell, vilken börjar öppet och blir mer precis och djup.  
 
Öppning 
Presentation av intervjuarna samt deras roller under intervjun. Under samtliga intervjuer finns 
en ansvarig för att ställa frågor och en ansvarig för nedtecknande av intressanta partier och 
begrepp samt observationer. Även intervjuaren kan anteckna vid behov. Detta för att denne 
inte endast ska fokusera på att minnas.  
 
 
Fri Berättelse 
 

� Berätta om din väg in i företaget.  
o Första kontakten 
o Beslutet 
o Första tiden 

 
Hur beskriver du Norrgavels kärna, företagets själ? Vad är viktigt? Vad krävs för företagets 
existens?  
 

� Dina tankar om företaget (värderingar, visioner etc.)  
o Tid för reflektioner 
o Känslan 

 
Norrgavel har en värdegrund som delats in i en humanistisk, ekologisk och existentiell del. 
Vad är dina tankar kring denna? Finns det något som du tycker är av särskilt intresse?  
 
Vad innebär begreppet äkthet för dig? Begreppet nämns i Norrgavels värdegrund – hur 
relaterar du begreppet till företaget? Vilka delar av Norrgavel anser du innefattas av 
begreppet?   
 
Hållbarhet och transparens är två begrepp vilka, uttryckt på olika sätt, återkommer i mycket 
av Norrgavels värdegrund. Hur beskriver du vardera av de två begreppen? Finns det en 
koppling mellan begreppen? Beskriv i så fall interaktionen. Vilka delar av Norrgavel anser du 
innefattas av begreppen? 
 
Vilka ser du som (de viktigaste) influenser(na) för Norrgavels utveckling 
(medarbetare/utomstående)? Vilken är relationen mellan er?  
 
Hur beskriver du dig själv (som medarbetare på Norrgavel)? Vilken är din del i 
organisationen? Hur interagerar du med övriga medarbetare inom Norrgavel? Vad sker i 
interaktionen? Beskriv viktiga processer.  
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Exempel på kommunikations-/interaktions-/integreringsarenor: 
� Dina tankar om arbetsplatsens miljö  

o Personalrum 
o Butik 
o Kläder 
o Viktiga symboler 

 
� Dina tankar kring medarbetarnas roll i företaget 

o Möten – informella/formella 
o Kontakt 
o Påverkan – ledning/frontpersonal/produktionsarbetare 

 
 

� Dina tankar om eventuella personalfrämjande aktiviteter  
o Utbildning 
o Fester – initiativtagare  
o Förmåner 
o Samarbete mellan butiker 

 
Vad fungerar bra ?  
Vad kunde fungera ännu bättre? 
Hur skulle det kunna fungera ännu bättre? 
 
Vad associerar du till begreppet upplevelseindustri/upplevelseproduktion?  
Anser du Norrgavel vara en del av upplevelseindustrin? Varför/varför inte? 
 
Kontroll 
Kontrollera att uppgifter stämmer gentemot andra informanter. Finns det en samstämmighet 
alt. en skillnad i svaren.  
 
Information 
Kort information om hur informationen från intervjuerna tas tillvara samt hur den intervjuade 
får möjlighet att ta del av uppsatsen.  
 
Avslutning 
Tacka för hjälpen. Samla in kontaktuppgifter och försäkra sig om att det går bra att 
återkomma med eventuella frågor.  
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Bilaga IV: Intervjuguide – Grundare  
Syftet med i är att få en förståelse för hur ledning och medarbetare inom Norrgavel arbetar för 
att utveckla och integrera sitt märkes budskap i organisationen. Intervjuguiden vilken 
utformats till intervjun med Nirvan Richter fokuserar på samtliga forskningsfrågor. Detta då 
Nirvan, som grundare av Norrgavel, bör ha en god insikt i organisationens budskap och 
därmed kan förklara och utveckla våra funderingar gällande organisationens värderingar och 
löften.  
 
De tre forskningsfrågorna är: 
 

� Vad är organisationens budskap? 
� Var skapas organisationens budskap? 
� Hur tillämpar organisationen budskapet? 

 
Guiden utgår från Kyléns (2004) trattmodell, vilken börjar öppet och blir mer precis och djup. 
 
Öppning 
Presentation av intervjuarna samt deras roller under intervjun. Under samtliga intervjuer finns 
en ansvarig för att ställa frågor och en ansvarig för nedtecknande av intressanta partier och 
begrepp samt observationer. Även intervjuaren kan anteckna vid behov. Detta för att denne 
inte endast ska fokusera på att minnas.  
 
Fri Berättelse 
 

� Berätta om ditt beslut att starta Norrgavel.  
o Första tiden 
o Nu  

 
Hur beskriver du Norrgavels kärna, företagets själ? Vad är viktigt? Vad krävs för företagets 
existens?  
 
Vad associerar du till begreppet upplevelseindustri/upplevelseproduktion?  
Anser du Norrgavel vara en del av upplevelseindustrin? Varför/varför inte?  
 
Norrgavels värdegrund tar upp stora frågor vilka berör allt från ekologisk hållbarhet till 
existentiella frågor, såsom ”vad är meningen med allt?”. Arbetar organisationen Norrgavel 
aktivt med dessa frågor? I så fall på vilket sätt? Involveras medarbetare? Vilket är 
utfallet/resultatet? 
 
Norrgavels värdegrund tar upp begreppet äkthet. Vad innebär begreppet för dig? Vilka delar 
av Norrgavel berörs av begreppet och på vilket sätt?  
 
Hållbarhet och transparens är två begrepp vilka, uttryckt på olika sätt, återkommer i mycket 
av Norrgavels marknadskommunikation. Hur beskriver du vardera av de två begreppen? 
Finns det en koppling mellan begreppen? Beskriv i så fall interaktionen.  
 
Som grundare av Norrgavel, vilken roll ser du dig själv ha i företagets utveckling? Finns 
andra (viktiga) influenser (medarbetare/utomstående)? Är vissa influenser viktigare än andra? 
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Hur interagerar du med dina medarbetare på Norrgavel? Vilka kommunikativa metoder 
tillämpas? Görs besök hos franchisingbutikerna?  
 
Vad fungerar bra ?  
Vad kunde fungera ännu bättre? 
Hur skulle det kunna fungera ännu bättre? 
 
Kontroll 
Kontrollera att uppgifter stämmer gentemot andra informanter. Finns det en samstämmighet 
alt. en skillnad i svaren.  
 
Information 
Kort information om hur informationen från intervjuerna tas tillvara samt hur den intervjuade 
får möjlighet att ta del av uppsatsen.  
 
Avslutning 
Tacka för hjälpen. Samla in kontaktuppgifter och försäkra sig om att det går bra att 
återkomma med eventuella frågor.  
 


