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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse hur konceptet intern marknadsföring 

kan användas i praktiken inom ett tillverkande företag. Det kommer att uppnås genom en 

utvärdering av arbetssättet i ett tillverkande företag samt utifrån existerande litteratur. 

Konceptet intern marknadsföring kan vara otydligt om det inte står i relation till ett företag 

eller personerna det berör. I existerande litteratur finns det ett flertal definitioner vad intern 

marknadsföring innebär. Därför har författarna valt att bryta ner konceptet intern 

marknadsföring i fyra områden; intern kommunikation, interna relationer, 

organisationskultur och motivation. Denna uppsats antar en abduktiv ansats till teori. 

Författarna har utfört en fallstudie på ett tillverkande företag i Sverige där de valt att samla 

in kvalitativ data i form av intervjuer och observationer. Insamlad data har sedan relaterats 

till litteratur för att identifiera hur konceptet kan användas och kunna ge rekommendationer 

till förbättringsarbeten i företaget.  

Resultatet från intervjuerna visar på att det finns ett behov att utforma en strategi för intern 

marknadsföring i det studerade företaget. Intervjuerna visade att samarbetet mellan de 

olika avdelningarna behöver förbättras. För att lyckas med detta gäller det att öka 

kommunikationen vilket tidigare fungerat mindre bra enligt respondenterna. Detta anser 

författarna kan leda till att relationerna i företaget blir bättre samt att det skapar en vi-

känsla inom företaget. De stärkta relationerna ska leda till en ökad motivation hos de 

anställda och därmed en positiv inverkan på slutprodukt, kund och resultat.  
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Abstract 

The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding how the concept of internal 

marketing can be applied in practice within a manufacturing company. This will be 

achieved through an evaluation of the operations in a manufacturing company based on 

existing theories.  

Internal marketing as a concept can be unclear, especially when it is not in relation to the 

organization or the people involved. There are several definitions of what internal 

marketing actually is. To break down the concept of internal marketing the authors have 

chosen four areas; internal communication, internal relations, organizational culture and 

motivation. The authors use an abductive approach in this thesis. A case study strategy was 

considered appropriate and qualitative data was collected from interviews and 

observations. With the results compared to relevant theory the authors provide the reader 

with the recommendations for improvements in the company.  

According to the authors of this thesis there is a need to conduct a strategy for internal 

marketing within the company. Increased cooperation between departments is a necessity. 

To achieve this they need to enhance the communication; many of the respondents stated 

that there is a lack in the communication today. If these improvements are made the 

authors believe it may lead to better internal relations and create a sense of belonging 

within the company. This can increase the motivation among the employees and result in 

greater performance of the whole organization.  
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1 Inledning 

I detta avsnitt introduceras läsaren till ämnet av uppsatsen och varför det är av intresse. 

Problemdiskussion kommer att behandla bakgrund och problem för denna studie. Avslutningsvis 

kommer detta att leda till formulering av uppsatsens syfte och avgränsningar.     

1.1 Problemdiskussion  

I dagens samhälle blir företag ständigt utsatta för påtryckningar från marknaden. Att behålla sina 

kunder och att skaffa nya har ställt andra krav på företag idag än förr. Eftersom globalisering 

bidragit till ökad konkurrens blir jakten efter kunder allt hårdare. Kunder begär mer idag och om 

de inte erbjuds vad de förväntar vänder de sig till nästa leverantör eller säljare. Inom service 

management och marketing har det skapat en förändring och organisationer oavsett om det är en 

produkt eller en tjänst de erbjuder behöver bli alltmer serviceinriktade (Grönroos, 2007). 

Författarna av denna kandidatuppsats har studerat ämnet intern marknadsföring. Begreppet 

introducerades av Berry, Hensel och Burke (1976) i slutet på 1970-talet och presenterades som 

en lösning för en organisation att leverera en hög servicekvalitet, vilket senare forskning även 

menat på (Gummesson 1987b, Grönroos 1985, George 1990, Berry & Parasuraman 1991). 

Enligt Berry (1981) är huvudfilosofin kring intern marknadsföring att en organisation ska 

behandla sina anställda som sin första kund. Om ett företag lyckas med den interna 

marknadsföringen uppfattar anställda sitt arbete attraktivt och känner sig motiverade eftersom de 

ser möjligheter att utvecklas inom organisationen (Berry, 1981). I sin tur leder det till att 

företaget behåller kompetent personal och blir en attraktiv arbetsgivare för framtida medarbetare 

(Berry & Parasuraman, 1991).   

Cahill (1995) menar att Grönroos är grundaren vad det gäller definitionen av intern 

marknadsföring. Den definition författaren syftar till är att intern marknadsföring innebär att 

sälja in företaget till de anställda vilka kan ses som interna kunder. Det leder till en högre 

jobbtillfredsställelse och ska resultera i ökad kundmedvetenhet och en marknadsorienterad 

organisation (Cahill, 1995).  
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Tidigare definitioner av intern marknadsföring kan anses för enkla för att vara av värde för 

organisationer (Varey & Lewis, 1999).  Enligt dessa författare bör intern marknadsföring inte 

tillhöra ett specifikt område utan ges en bredare definition som inkluderar områden som human 

resource, interna relationer, strategisktledarskap, kvalitetsledarskap, företagskommunikation och 

makromarknadsföring (Varey & Lewis, 1999).   

Eftersom konceptet anses otydligt och svårt att operationalisera går det inte att förstå om det inte 

står i relation till företaget, organisationen eller personerna det berör. Vad det kräver är ett 

helhetsperspektiv för att kunna integrera de olika funktionerna och arbetsuppgifterna vilket 

ställer krav på ledarskap (Ahmed & Rafiq, 2003).  

Differentiering finns överallt på marknaden och det är ingen nyhet för organisationer oavsett om 

det är inom tillverkning, försäljning eller handel att de ständigt letar efter ett sätt att utmärka sitt 

erbjudande från konkurrenterna (Levitt, 1980).  Att bygga långsiktiga relationer innebär att det är 

möjligt att tillgodose kunder och deras behov på bästa möjliga sätt och därmed skapa lojala 

kunder. Dessa relationer handlar om de externa kunderna och att bygga relationer internt inom 

organisationen. De anställda blir därför den viktigaste tillgången för att ett företag ska kunna 

konkurrera i ett servicesamhälle (Grönroos, 2007). Om anställda inte förstår betydelsen av 

service kommer kunderna med största sannolikhet att bli besvikna och uppleva att de inte erbjuds 

den kvalitet de förväntar sig. Gummesson (1987a) menar att det sätt relationer hanteras är en del 

av hur kunden upplever kvalitet.  

Anledningen till ett relationsperspektiv inom marknadsföring är det förändrade synsätt av 

kunden. Från ett traditionellt marknadsföringsperspektiv har fokus varit exchange of value vilket 

innebär ett utbyte av en produkt för pengar. Inom relationsperspektivet handlar marknadsföring 

om att skapa värde för kunden. Enligt Grönroos (2007) är detta möjligt genom ett samspel 

mellan leverantör, tjänsteleverantör och kund. För att en anställd med direkt kundkontakt ska 

kunna representera företaget kräver att en organisations vision, mål, strategier och system 

stämmer överens. Om dessa inte stämmer överens är det svårt för den anställde att veta hur den 

ska bemöta kunder på ”rätt” sätt och vara ansiktet utåt för organisationen. Det innebär att 

ledningen, stödpersonal och avdelningar behöver vara väl informerade annars utgör de ett hinder 

för de interna relationerna (Gummesson, 1987a).  
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Intern marknadsföring kan användas som en strategi för att uppnå en serviceorienterad 

organisation. Det kan möjliggöra långsiktiga relationer och motivera de anställda (Grönroos, 

2007). För att skapa en serviceorientering inom en organisation är intern marknadsföring det 

bästa sättet för att uppnå detta (George, 1990).  

Att använda sig utav begreppet intern kund kan i sin tur bidra till en mer effektiv intern 

marknadsföring. Syftet med intern marknadsföring är att kommunikation med de anställda och 

kulturförändringar ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet (Gummesson, 1987b). 

Grönroos (2007) menar att ett problem med intern marknadsföring handlar om att de anställda, 

de interna kunderna inte är med i arbetet med den interna marknadsföringen. Det kan bero på att 

de inte ser sin roll av sitt arbete i relation till hur det kan påverka den externa kunden och 

företagets resultat (Grönroos, 2007).  

För att förstå konceptet intern marknadsföring behöver det sättas i relation till det specifika 

företaget det gäller. Intern marknadsföring är ett helhetskoncept eftersom det har en del i alla 

funktioner och operationer inom ett företag. Därför kräver det ett ”totalt ledarskaps” perspektiv 

av samarbete och integration. Med det menar Ahmed och Rafiq (2003) att det är viktigt att först 

skapa en djupare förståelse av konceptet innan det kan användas för att kunna leda till ökad 

effektivitet inom ett företag.  Problem och utmaningar med intern marknadsföring är enligt 

Ahmed och Rafiq (2003) : 

 Identifiera länken mellan anställdas tillfredställelse och resultat. 

 Behov av forskning av hur inter-funktionella samarbeten kan uppnås för att effektivt 

kunna implementera marknadsföringsstrategier. 

 Behov av forskning inom internkommunikationsstrategier 

 Behov av ett relationsmarknadsförings perspektiv inom intern marknadsföring.  

 Rollen av intern marknadsföring för att utveckla kompetens inom organisationen. 

 

I denna studie har fokus varit utifrån ett relationsperspektiv inom en organisation. Författarna har 

uppmärksammat att tidigare studier av intern marknadsföring mestadels har studerats inom 

tjänsteorganisationer, där problem angående definition eller konceptet har behandlats. Det finns 

ett fåtal empiriska bevis eller enad teori som visar chefer värdet av intern marknadsföring. 

(Varey & Lewis, 1999). Inom litteraturen är ämnet väl omskrivet och visar ett behov för 

organisationer att arbeta med intern marknadsföring men hur kan det användas i praktiken?   
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1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att utifrån existerande teori få en djupare förståelse hur konceptet 

intern marknadsföring kan användas i praktiken inom ett tillverkande företag, samt att ge vidare 

rekommendationer i det studerade företaget.  

1.3 Företagsbeskrivning 

I denna uppsats gjorde författarna en fallstudie för att kunna besvara uppsatsens syfte. Därför vill 

författarna presentera det studerade företaget i ett tidigt skede. Det företag som har studerats vill 

vara anonyma på grund av den rådande konkurrensen på marknaden där de är aktiva. Med tanke 

på detta önskemål kommer författarna i detta avsnitt presentera företaget i sin helhet men inte 

nämna några namn eller dylikt utan företaget kommer istället benämnas under namnet Company 

X. De personer som blir intervjuade på det valda företaget kommer inte att ha presenteras med 

deras faktiska namn. Company X är en stor tillverkande organisation i Sverige och finns på ett 

flertal platser i landet och i övriga världen. Författarna har valt att koncentrera sig på en del av 

Company X som ligger placerad i Sverige. Company X har idag runt 1300 anställda och finns 

sedan ett antal år tillbaka på Stockholmsbörsen. De arbetar i nära samarbete med sina kunder och 

det är komplexa produkter som tillverkas på uppdrag av kunderna. Company X har ett globalt 

nätverk vilket skapar möjligheter att erbjuda sina kunder helhetslösningar. Det är med hjälp 

helhetslösningarna och olika produkter de vill vinna konkurrensfördelar.  

1.4 Avgränsningar 

Författarna har uppmärksammat att intern marknadsföring mestadels studerats inom 

tjänsteorganisationer och därför valde de att studera konceptet inom en tillverkande organisation. 

Att endast en tillverkande organisation studerades var på grund av tidsbegränsning.  Ämnet är 

väl omskrivet i litteraturen och det finns ingen enad definition därför har författarna valt att utgå 

från Grönroos definition i denna uppsats då han är ständigt återkommande och mest framstående.  
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2  Intern marknadsföring 

I detta kapitel presenteras teori för denna studie. Läsaren introduceras till konceptet intern 

marknadsföring för att vidare skapa sig en förståelse hur det kan implementeras inom en 

organisation. Olika aspekter av intern marknadsföring behandlas och även områden inom ämnet 

som författarna anser vara av intresse för att kunna förstå vidare resonemang av denna studie. 

Dessa områden är intern kommunikation, organisationskultur, motivation och interna relationer.   

2.1 Introduktion till intern marknadsföring  

Begreppet intern marknadsföring presenterades för första gången som ett koncept som skulle 

resultera i förbättrad kvalitet av den service som en organisation levererar (Berry et al, 1976). 

Barnes (1989) menar att intern marknadsföring är en process att sälja in betydelsen av 

kundservice till anställda. Det ställer ett krav att utbilda de anställda och förmedla vad det är 

inom organisationen som anses värdefullt. Detta kan innebära ett behov av förändring i både 

attityd och beteende hos de anställda. Chefer och säljare är även de interna kunder och anställda i 

företaget (Barnes, 1989). 

 

Ett flertal författare stödjer antagandet att intern marknadsföring bör leda till ökad servicekvalitet 

(Gummesson 1987, Grönroos 1985, George 1990, Berry & Parasuraman 1991). Det är något som 

Cahill (1995) har ifrågasatt då det inte har funnits tillräckligt med forskning som styrker 

antagandet. Författaren menar att den undersökning som han vidtagit kan till viss del styrka att 

intern servicekvalitet ökar med hjälp av intern marknadsföring (Cahill, 1995).  Berry och 

Parasuramn (1991) menar att intern marknadsföring handlar om att utveckla, attrahera, motivera 

och behålla kvalificerade anställda inom företaget. Det är möjligt genom att anpassa de 

anställdas arbetsuppgifter för att uppfylla deras behov.  

 

Enligt Grönroos (1985) är intern marknadsföring en ledningsfilosofi för att hantera motivation 

och stöd inom en organisation. För att få motiverad, kundmedveten och tillfredställd personal 

behöver ett företag marknadsföra sig till de anställda vilka kan ses som en intern marknad. De 

kan då leverera en produkt eller tjänst bättre till den externa kunden (Grönroos, 1985). Tanken 

att intern servicekvalitet leder till ökad extern servicekvalitet innebär att de interna kundernas 

behov likväl de externa kundernas behov behöver tillfredställas (Grönroos, 1981). Därför 
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behöver interna aktiviteter som tjänster, produkter, driftsystem marknadsföras till den interna 

marknaden, de anställda, för att sedan marknadsföras till den externa marknaden. För att lyckas 

med det måste organisationer skapa en servicekultur. Anledningen till ett behov av intern 

marknadsföring beror på att de anställda blir den mest kritiska tillgången hur en organisation 

kommer att leverera den service som kunderna förväntar sig (Grönroos, 2007).  

 

Ahmed & Rafiq (2003) menar att genom att behandla de anställda som interna kunder leder detta 

till förändrade attityder. Den anställde blir mer serviceinriktad vilket bidrar till bättre 

servicekvalitet. När individer har förtroende för att organisationen lever upp till vad de säger ger 

det en uppmuntran till ett beteende inom företaget. För att kunna bygga förtroende och 

engagemang måste organisationer förstå sig själv och även de anställda. Att se till behoven hos 

de anställda ger ett intryck av att företaget värdesätter dem. I och med detta utvecklar intern 

marknadsföring förtroende och engagemang hos de anställda (Ahmed & Rafiq, 2003). När 

anställda ses som interna kunder betraktas deras arbete som en produkt i företaget. Att se 

anställda som en produkt ställer krav på personalavdelningen inom organisationen att med ett 

nytt synsätt involvera marknadstekniker internt för att attrahera och behålla anställda med 

kundfokus (Ahmed & Rafiq, 2002). 

 

Intern marknadsföring är baserad på att en enskild avdelning inte fungerar utan ett samarbete 

med andra avdelningar och funktioner. Om ett företag ska producera och leverera produkter med 

bra service kräver det att stora delar av företaget samt personal är aktivt delaktiga. Att arbeta 

över gränserna i företaget har stort inflytande på det resultat som följer ur produktionen. Det 

innebär att kunskap och information kan spridas mellan avdelningar. Därför är det viktigt att ett 

företag skapar interna relationer mellan olika avdelningarna och medarbetare vilket kan vara ett 

sätt att förbättra produkter eller tjänster och även utveckla de anställda (Ahmed & Rafiq, 2003).

  

Ur ett relationsperspektiv är syftet med intern marknadsföring enligt Voima och Grönroos 

(refererad i Grönroos, 2008): 

”... att skapa, vidmakthålla och utveckla de interna relationerna mellan individerna i 

organisationen, oavsett om deras position är den som kundpersonal, stödpersonal, teamledare, 

chefer eller arbetsledare, för att de, för det första, ska känna sig motiverade att tillhandahålla 

tjänster till såväl interna kunder som externa kunder på ett kundfokuserat sätt, och för det andra, 

ha de kunskaper och färdigheter som krävs samt det stöd från chefer och arbetsledare, interna 

tjänsteleverantörer, system och teknik som behövs för att prestera på ett sådant sätt.” (refererad 

i Grönroos, 2008. s.370).     
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Det kräver förtroende mellan de inblandade parterna för att skapa dessa interna relationer och 

innebär en kunskap vad respektive part förväntas bidra med. Det som anses vara ett problem med 

intern marknadsföring är att få de anställd att förstå till vilken nytta de ska involveras i den typen 

av marknadsföringsprogram (Grönroos, 2008).   

2.1.1 Implementering av intern marknadsföring 

För att implementera intern marknadsföring i en organisation menar Grönroos (2008) att det är 

viktigt att förstå begreppet empowerment. Det innebär att skapa frihet och möjligheter för 

anställda att handla. De anställda ska känna att det finns en frihet att kunna agera vid 

problematiska situationer och att de har befogenhet att fatta egna beslut. Det finns därför ett 

behov för ledning att sätta gränser på ett tydligt sätt vilka befogenheter de anställda har. När de 

får frihet att tänka, analysera, fatta egna beslut och agera känner de sig mer motiverade att 

prestera bättre (Grönroos, 2008).  

Intern marknadsföring är ett samarbete mellan alla aktörer inom en organisation för att skapa en 

atmosfär som uppmuntrar anställda och får hela organisationen att förbättra prestationer (Ahmed 

& Rafiq, 2003). Om de anställda har en negativ inställning till sitt arbete, medarbetare eller 

kunderna kan detta leda till ett misslyckande. Det är alltså till stor del ledningen i ett företag som 

bär ansvar att den interna marknadsföringen ska fungera (Grönroos, 2007).   

För att den interna marknadsföringen ska kunna tillämpas inom en organisation finns det tre 

stycken nyckelfunktioner enligt Ahmed och Rafiq (2003) att uppfylla. Dessa tre 

nyckelfunktioner är: 

 Förståelse och intimitet 

 Förtroende 

 Engagemang 

 

Skulle de inte uppfyllas resulterar det i besvikelse och motsättningar hos de anställda. Det är 

betydande att de känner förståelse för implementering och användandet av intern marknadsföring. 

Därför behöver det finnas ett förtroende för ledning och ett engagemang inför den interna 

marknadsföringen. Vid förändringar ska de anställda känna trygghet och att det finns en 

psykologisk säkerhet. Denna psykologiska säkerhet påverkar hur de tänker och känner om den 

förändrande situationen. I vissa fall kan denna typ av förändringar innebära rädsla hos de 

anställda. Finns det en känsla av säkerhet och trygghet med den förändrande situationen blir 

beteendet hos de anställda mer öppen och med större integritet (Ahmed & Rafiq, 2003).  
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Implementeringen av den intern marknadsföring kan anses vara en strategisk fråga. Ledningen i 

företaget behöver förstå den strategiska vikten av intern marknadsföring annars finns en risk att 

investeringen i processen inte kommer leverera något positivt resultat (Grönroos, 2007). 

2.1.2 Två aspekter av intern marknadsföring  

Grönroos (2008) delar upp intern marknadsföring till två sorters ledningsprocesser, den ena är 

attitydstyrning och med det menar han att företaget ska styra sina medarbetares attityder och 

även deras benägenhet till kundmedvetenhet och servicetänkande. Målet med attitydstyrning är 

att skapa konkurrensfördelar med hjälp av en servicestrategi. Attitydstyrning är ofta den 

dominerande delen i en organisations interna marknadsföring (Grönroos, 2008).  

Den andra processen är kommunikationsstyrning, det är den information som arbetsledare, 

kontaktpersonal samt chefer behöver för att utföra den roll som de ansvarar för. Detta kan vara 

information om arbetsrutiner, löften till kunder genom reklamkampanjer och även specifika 

egenskaper hos produkter eller tjänster. Dessa personer behöver kommunicera med ledningen 

och på detta sätt framföra åsikter, krav och behov för att förbättra företaget. Denna del i intern 

marknadsföring kallar Grönroos (2008) för kommunikationsstyrning. För att ett företag ska nå 

goda resultat är det en förutsättning att de arbetar efter dessa två olika ledningsprocesser. Företag 

märker ofta behovet av kommunikationsstyrning vilket är en lösning för att undvik en 

enkelriktad kommunikation (Grönroos, 2008).  

Kampanjer och aktiviteter anordnas som intern marknadsföring och de anställda får broschyrer 

och annan muntlig och skriftlig information. Chefer och arbetsledare ser inte behovet av 

återkoppling till personalen där de kan få en dialog med de anställda (Grönroos, 2008). All den 

information som företaget har tagit fram till de anställda är svår att ta upp och det cheferna ville 

få ut av den interna marknadsföringen uteblir. 

Uppmärksammar företaget behovet av attitydstyrning och förstår vad som menas kommer de att 

arbeta mer kontinuerligt med den interna marknadsföringen och inte bara med kampanjer och 

aktiviteter. Chefer och arbetsledare kommer då ha en viktig och aktiv roll och skapar 

förutsättningarna att nå ett bättre resultat. Attitydstyrningen bör vara en process som företaget 

arbetar aktivt med medan kommunikationsstyrningen kan kräva vissa punktinsatser vid en viss 

tidpunkt (Grönroos, 2008). 
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2.2 Intern kommunikation 

Kommunikation inom ett företag för att skapa medvetenheten vad som pågår är en viktig aspekt 

som Cahill (1995) anser att tidigare definitioner av intern marknadsföring inte har inkluderat 

tillräckligt. Anledning till denna aspekt är att anställda vet vad som händer i verksamheten och 

kan utföra sitt arbete mer effektivt (Cahill, 1995).  Det är något Erikson (2011) även har 

poängterat och menar att ett företags arbete alltid startar internt för att skapa en förståelse hos 

medarbetare vad företaget står för och vilka deras mål är.  

”Den som inte har information kan inte ta ansvar. Den som har information kan inte undvika att 

ta ansvar.” (Erikson, 2011, s.71) 

 

Enligt Erikson (2011) är konsekvenserna av att ett företag låter bli att arbeta med 

informationshantering att ingen information kommer når ut till de anställda. De vet inte hur det 

kommer bli, hur det var eller hur det är. Erikson (2011) menar att det finns ett antal aspekter som 

är viktiga när det gäller intern kommunikation och de är; 

 

Ge medarbetarna överblick: Krav på kommunikation ökar då unga och kritiska medarbetare 

ersätter tidigare och mer erfaren personal. Medarbetare ska kunna se hur deras arbetsinsats bidrar 

till företagets totala resultat.  

Skapa enighet om mål: För att företaget ska bli effektiva behöver de skapa gemensamma mål för 

att enas om vilken väg de ska ta för att uppnå dessa. Det ställer krav på kontinuerlig dialog inom 

organisationen.  

Ge bättre beslutsunderlag: För att medarbetare ska kunna fatta beslut behöver de kunskap och 

kompetens. Informationen ska bestå av mer än bara fakta om marknad och konkurrenter. Den 

ska innehålla företagets mål, affärsfilosofi samt deras visioner. Att förstå vad företaget står för 

behöver uppfattas av den egna personalen innan man förmedlar detta externt.  

Skapa motivation och vi-anda: När en anställd förstår helheten av företaget, känner till mål och 

har den information ett beslutstagande kräver ökar dennes motivation.  

Underlätta samarbete: För att ett företag ska kunna transportera information mellan avdelningar 

och medarbetare behöver det finnas ett system för detta. Det beror på att det blir allt vanligare att 

arbeta inom projekt och nätverk vilket ställer högre krav på ett bra informationsutbyte.  

Motverka ryktesspridning: Att kommunikation uteblir i ett företag kan leda till ryktesspridning. 

Rykten uppstår oftast på grund av att informationen är ofullständig, otydlig eller missvisande. 
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Det kan medföra att medarbetarnas motivation sjunker och osäkerhet ökar.  

Underlätta delegering: Att kommunikation fungerar i en organisation är ett måste vid delegering 

av beslut. Förändringar sker ständigt inom ett företag och beslut ska därför kunna ske snabbt. Att 

ge medarbetarna ansvar att kunna ta beslut långt ut i organisationen leder till effektiva beslut och 

en väl fungerande intern kommunikation.  

Minska personalomsättningen: Utan möjlighet till utveckling och belöning finns det en risk att 

personalen på sikt kommer att lämna organisationen. Kostnaden för personalomsättning är hög 

och kan jämföras med investering i utökad intern kommunikation.  

Underlätta vid rekrytering: Den bästa reklamen för en arbetsgivare är en anställd som talar väl 

om företaget. När denne har fått bra information ökar företagskunskap och anställda blir 

motiverad att marknadsföra företaget på ett positivt och korrekt sätt.   

Bidra till personlig utveckling: Ett företags verksamhet kan ses utifrån två dimensioner. Den 

första är avkastning på kapital, säljkvot, säljbesök, minska kostnaderna, omsättning och den 

andra är av personlig aspekt. Det kan vara att bidra till personlig utveckling, ge alla meningsfulla 

uppgifter vilket skapas till viss del av intern kommunikation genom att kunskap tillförs som inte 

bara berör det egna arbetet. Se nedan figur 2.1. 

Skapa förändringskompetens: För att lyckas i en föränderlig omvärld behöver intern 

kommunikation skapa en förståelse hos de anställda, vilket ger möjligheter att anpassa sig bättre 

än konkurrenterna. 

 Nå bättre resultat/öka lönsamheten: Syftet med intern kommunikation är att bidra till att höja 

resultatet eller förbättra lönsamheten. 
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Figur 2.1 Visar hur den enskilde medarbetaren utvecklas genom förbättrad intern 

kommunikation (Erikson, 2011, s.74). 

2.2.1 Olika typer av intern kommunikation 

Beroende på vilken information som ska levereras skiljer sig den interna kommunikationen. Det 

gäller den interna dialogen och omfattar sex stycken delar (Erikson, 2011);  

 

Operativ Kommunikation: Alla anställda i ett företag behöver information för att kunna utföra 

sitt dagliga arbete. Det kan var information om vilka order ska levereras, vilka produkter ska 

monteras eller agendan inför kommande möte. 

Nyhetskommunikation: Vad som har hänt inom företaget är centralt för att medarbetare ska sköta 

sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt på lång sikt. Att förmedla nyheter är lämpligt via intranät, 

avdelningsmöte, personaltidningar eller andra kommunikationskanaler som är regelbundna. 

Styrkommunikation: För att leda verksamheten mot uppsatta mål, vilket kan vara långtidsplaner 

och kortsiktiga åtgärdskalendrar är denna typ av kommunikation användbar.  

Förändringskommunikation: Det som baserar förändringskommunikation är särskilda händelser i 

företagets omvärld. När ett företag eller en organisation går igenom förändring behöver de 

komplettera ordinarie kanaler med metoder och projektbaserade kanaler som används under en 

kortare tid eller för en speciell grupp.  

Kulturkommunikation: Det är inte helt uppenbart vilken fakta som berör ett företags etik, 

värderingar och människosyn. Ett företag har vanligtvis inte ett skriftligt dokument där företagets 

kultur beskrivs och hur det påverkar informationsarbetet. För att se vilken typ av intern 
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kommunikation som fungerar och vilken som inte gör det kan det underlätta för företag att arbeta 

med denna typ av dokument.  

Informell kommunikation: Väsentlig information kommer sällan fram genom någon formell väg 

och innehåller inte tydlig fakta. Information kan träda fram under kafferasten eller lunchen men 

oavsett om ett företag arbetar med den informella kommunikationen eller inte så finns den alltid 

där. Det är denna typ av information i företaget som måste fånga upp för att förstå tankar hos de 

anställda (Erikson, 2011).  

2.2.2 Effektiv intern kommunikation 

Erikson (2011) anser att följande punkter kan vara ett effektivt sätt för ett företag att kunna 

bygga upp en intern kommunikation. 

Bygga rätt arkitektur: Att skapa en tydlig struktur för den interna kommunikationen gör att 

medarbetarna vet vad företaget förväntar sig av dem genom de kommunikativa kontrakt som 

finns.  

Delegera ansvaret för innehållet: Se till att fler medarbetare blir engagerade i den interna 

dialogen leder till att de bli mer delaktiga gällande innehåll och struktur.  

Inspirera debatt, öppna nya frågor: Informationsenheten har i uppgift att i ett  

omvärldsperspektiv ta upp nya frågor och diskutera i den interna kommunikationen. 

Underlätta nyfiket sökande och lärande: För att alla ska veta var de kan hitta information är det 

viktigt att visa vilka informationskanaler som finns och vad den innehåller. 

Stimulera ett oändligt antal samtidiga dialoger: Intranätet och möten är bra platser att debattera 

på, har man en bra dialog öppnar det upp för idérikedomen samt skapar drivkraft hos de 

inblandade.  

Kombinera olika slags medier: Anställda kan använda och ta till sig information på olika sätt 

vilket behöver respekteras. För att den interna kommunikationen ska utvecklas och passa alla 

gäller det är att skapa kombinerade och kompletterande vägar för informationen.  

Öka snabbheten och tid för reflektion: För att möjliggöra reflektion och diskussion gällande 

viktiga frågor över längre tid så är det viktigt att kombinera ambitionen med öppen och snabb 

information internt.  

 

 

 



 

13 

2.3 Interna relationer 

Intern kund har introducerats av Gummesson (1987a) och innebär att alla i organisationen har en 

kund inom företaget och bör därför agera som en leverantör mot dessa kunder. En kund är inte 

bara en person utanför organisationen (Gummesson 1987a, Barnes 1989). Det antyder att det är 

lika viktigt att leverera produkter och service med hög kvalitet till interna kunder som till externa 

kunder. I och med detta blir kvalitet en nöjd extern kund vilket är ett resultat av en nöjd intern 

kund (Gummesson, 1987a).  

Gummesson (1987b) menar att det största problemet för organisationer är att integrera och inte 

att specialisera. Därför kan begreppet intern kund bidra till ökad integrering mellan avdelningar. 

Det är ett sätt för alla inom organisationen att förstå hur den enskilda individuella rollen har en 

del i vad företaget gör och hur det bidrar till företagets framgång. Begreppet skapar möjligheter 

för feedback och en kunskap hur prestationer uppskattas. Detta är ett begrepp som förstärker 

effekterna av den interna marknadsföringen (Gummesson, 1987b). Att utveckla ett intern kund 

marknadsföringsprogram menar Keller (2002) skapar en förståelse av betydelsen och vikten av 

relationsmarknadsföring både internt och externt.  

Inom en organisation oavsett om den interna kunden har direkt kundkontakt eller inte har en del 

av hur kunden kommer att uppfatta vad som levererats. Om alla avdelningar och anställda inte är 

kundorienterade är det svårt för medarbetare med kundkontakt att leverera en produkt eller tjänst 

med den service som förväntas av den externa kunden. De övriga avdelningar och anställda som 

inte har kundkontakt är stöd för att slutkunden ska kunna vara nöjd (Grönroos, 2007).   

Ahmed och Rafiq (2003) menar att företag har insett att de inte kan arbeta utefter separata 

funktioner och avdelningar. Intern marknadsföring baseras på att om en organisation ska kunna 

arbeta effektivt behöver ledningen förstå att avdelningar och funktioner inte kan isoleras från 

varandra (Ahmed & Rafiq, 2003). För att skapa en relation med kunder där de vill finna värde i 

det totala service erbjudandet kräver det enligt Grönroos (2008) interna samarbeten mellan 

avdelningar och funktioner. Dessa är ansvariga för olika delar av erbjudandet. Ansvarsområden 

kan vara själva kärnprodukten, marknadsföring, leverans av produkten, klagomålshantering, 

kvalitetsbrister, fakturering och produktdokumentation. De här olika aktiviteterna behöver styras 

och vara sammanlänkade i en hel process. Traditionella gränser mellan avdelningar behöver 

brytas ner och aktiviteterna organiseras och hanteras som en värdeskapande process vilket 

möjliggör och stärker relationer och ledarskap (Grönroos, 2008). 
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Intern kund och processledning har uppkommit inom området av kvalitet (Gummesson, 1987a). I 

processledning är alla inom organisationen länkade med en eller flera personer eller grupper i en 

intern kundrelation. Alla anställda behöver se sig själv som en kund till medarbetare, mottagare 

av produkt, dokument och meddelanden men även att se sig som en leverantör till andra interna 

kunder. Konceptet av intern kund kopplar samman kund-leverantör relationer inom 

organisationen.  Det är när interna kunder och externa kunder är nöjda som ett arbete har blivit 

korrekt utfört. Att se alla anställda som kunder i relation till varandra skapar en förståelse av vad 

som händer inom organisationen som en hel process (Gummesson, 1987a). De interna 

kundrelationerna behöver fungera för att kvaliteten av företagets prestationer ska vara perfekta 

och skapa tillfredställda och nöjda externa kunder (Gummesson, 2002).  

2.4 Organisationskultur 

Organisationskultur definieras av Hofstede, G., och Hofstede, G, J (2005) som:  

”Den kollektiva mentala programmeringen som särskiljer en organisations medlemmar från en 

annan organisations medlemmar.”  (Hofstede, G., & Hofstede, G, J. 2005. s.300).  

En organisationskultur består inte enbart av dessa medlemmar. Kunder, leverantörer, samspel 

med andra organisationer eller myndigheter kan också tillhöra kulturen. Inom litteraturen menar 

Hofstede, G., och Hofstede, G, J. (2005) att skillnaden mellan författare och ledare är att en del 

anser att kultur är något en organisation är och andra hävdar att det är något en organisation har. 

Det vanligaste synsättet hos ledare och konsulter är att kultur är något en organisation har och 

innebär ett analytiskt angreppsätt och fokus ligger på förändring.  

Organisationskultur är ett begrepp som förklarar varför människor i samma organisation tänker 

och agerar på snarlika sätt, har liknande målsättningar och följer samma rutiner (Grönroos, 

2008). När individer beger sig in i arbetslivet har de tidigare erfarenheter och lärdom från familj 

och skola. Rollen mellan förälder-barn och elev-lärare blir då utbytt till chef-underställd. Dessa 

tidigare attityder gentemot lärare och föräldrar förs då över till chefer (Hofstede, G., & Hofstede, 

G., J. 2005).  

När maktdistansen är för stor leder detta till att de båda parterna upplever ojämlikhet vilket ett 

hierarkiskt system är baserat på. Makten blir centraliserad och ligger i ett fåtal människors 

händer. Detta bidrar till roller av överordnad och underordnad där de underordnade förväntar sig 

att bli tillsagda vad som ska göras (Hofstede, G., & Hofstede, G, J. 2005). 
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Idealchefen för den anställd är den som de känner sig bekväm med och respekterar dem. Vad 

Hofstede, G., och Hofstede, G, J. (2005) menar är att kroppsarbete har lägre status än 

kontorsarbete vilket leder till att kontakt mellan överordnad och underordnad initieras av den 

överordnade. I en organisation där maktdistansen är stor mellan överordnad och underordnad är 

relationer ofta känslomässigt laddade (Hofstede, G., & Hofstede, G, J. 2005).  

För att hantera en organisationskultur ligger fokus på företagsledningen. Organisationens 

prestationer bör mätas i förhållanden till dess mål. Sedan ska dessa mål omvandlas till en 

strategi. Följande faktorer påverkas av varandra: strategi, struktur, kontroll och kultur. Strategier 

fullföljs via existerande struktur och kontrollsystem och resultatet påverkas av organisationens 

kultur (Hofstede, G., & Hofstede, G, J. 2005).   

2.4.1 Servicekultur 

Servicekultur menar Edvardsson och Echeverri (2002) innebär en förståelse och engagemang 

kring ett företags affärsidéer, mål och strategier hos den egna personalen vilket organisationer 

inte inser betydelsen utav. De behöver förstå företagskultur, hur man arbetar med att skapa en 

”god” anda och intern miljö inom organisationen (Edvardsson & Echeverri, 2002).  

Definition av servicekultur enligt Grönroos (refererade i Grönroos, 2008): 

”... en kultur där man värdesätter god service och där det bland alla anställda anses som 

naturligt och självklart att förse såväl interna som slutgiltiga, externa kunder med god service; 

där detta utgör en av de viktigaste värderingarna.” (refererad i Grönroos, 2008. s.395). 

Att skapa en denna typ av kultur innebär att serviceinriktade värderingar bör vara dominerande. 

Det betyder dock inte att det utesluter andra värderingar så som kostnadskontroll eller intern 

effektivitet. När ett företags anställda är servicefokuserade har företaget en servicekultur. För att 

kunna skapa en sådan kultur är intern marknadsföring en huvudfaktor (Grönroos, 2008). 

2.4.2 Kvalitetskultur 

Edvardsson och Echeverri (2002) menar att kvalitet handlar inte enbart om att gör saker på rätt 

sätt för att leva upp till vad kunder förväntar sig. Det handlar även om en värdebas vilket ger 

vägledning till medarbetares agerande. Det kan inkludera etik, miljö eller serviceorientering 

vilket präglar medarbetare och hur de förhåller sig till externa och interna relationer. Grunden för 

intern öppenhet är förtroende och tillit enligt kvalitetsgurun Deming (Edvardsson & Echeverri, 

2002).   
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Förtroende i de interna relationerna handlar om att hålla löften och uppleva att man kan det som 

förväntas (Edvardsson & Echeverri, 2002). Kompetens och serviceorientering tillsammans är 

grunden till en kvalitetskultur. Ett företags värderingar, interna kultur och hur dessa uppfattas av 

kunderna påverkas av relationer med kunderna. Om ett företag och kunder inte har delad 

uppfattning om detta leder det till kvalitetsproblem. Därför bör klagomål anses som ett sätt att 

lära och förbättra i en kvalitetskultur (Edvardsson & Echeverri, 2002).   

2.5 Motivation 

Motivation anses vara ett sinnestillstånd vilket kan förklara en persons beteende. Även kultur 

påverkar vårt beteende och hur vi väljer att förklara vårt beteende (Hofstede, G., & Hofstede, G, 

J. 2005).   

Målet med intern marknadsföring är att få medarbetare att prestera så att kunder blir nöjda. Med 

hjälp av intern marknadsföring leder der till att anställda ska känna sig delaktig och bidra till 

företagets utveckling. Detta innebär att det finns en strävan att uppnå motivation vilket i grunden 

handlar om att påverka attityder och värderingar hos de anställda (Edvardsson & Echeverri, 

2002).  

För att få de anställda, den interna marknaden motiverad, är det bästa sättet att utveckla ett 

serviceinriktat tankesätt (Grönroos, 2008). Med det menas att det är möjligt genom aktiva, 

marknadsmässiga och samordnade aktiviteter och processer att skapa interna relationer mellan 

individer inom organisationen.  

Enligt Robbins, Judge och Campbell (2010) påvisar McGregor att det finns två typer av 

människor, det finns typ X som av naturen är negativ medan typ Y är mer positiv. McGregor 

menar att chefer tenderar till att dela in de anställda i olika grupper och efter det anpassar 

uppträdande. Anser chefen att en anställd tillhör typ X uppfattar chefen att den anställda inte 

tycker om sitt arbete. Därför behöver de en exakt förklaring vad de ska göra och nästan tvingas 

att utföra arbetet. Chefen anser att de anställda saknar handlingskraft och att de är lata (Robbins 

et al, 2010).   

Däremot om de anställda tillhör typ Y innebär att de ser sitt arbete lika naturligt som övriga 

aktiviteter i vardagen som vila eller träning. Därför kan den anställde lära sig att acceptera ett 

ansvar och till slut söka ansvar inom företaget. Typ Y enligt chefer är de anställda med 

handlingskraft (Robbins et al, 2010).  
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Dessa teorier X och Y bör kopplas till Maslow’s behovstrappa (Robbins et al, 2010). Handlar 

chefen efter typ X anses att anställda arbetar efter att uppfylla de lägre stegen i behovstrappan 

medan en chef som handlar efter Typ Y anser att personal arbetar för att tillgodogöra sig de övre 

stegen. Enligt Robbins et al (2010) menar McGregor att typ Y är den mest relevanta av de två 

typerna och menar därför att man ska få personalen att aktivt delta i beslutsfattande och att ett 

ansvarsfullt utmanande arbete där det finns goda relationer bör leda till god motivation inom 

företaget. Dessvärre finns det inga bevis som pekar på vilka av dessa två typer som är mer rätt än 

den andra eller vilken av teorierna som leder till motiverade anställda utan det är 

situationsanpassat (Robbins et al, 2010).  

 

Maslow’s behovstrappa (se Figur 2.2) utvecklades som en teori för mänsklig motivation. Denna 

har på senare tid även tillämpats inom organisationsbeteende. Vilket ser ut på följande sätt från 

ett organisationsperspektiv (Miller, 2009): 

Fysiologiska behov: Det innebär att lönen tillåter en individ att köpa nödvändig mat och kläder 

och genom att arbetsförhållanden inte bryter mot de fysiska begär från den mänskliga kroppen.   

Behov av trygghet: Dessa behov kan bli uppfyllda genom lönen vilket tillåter den anställda att 

skaffa skydd genom att ha arbetsförhållanden som beskyddar och är hälsosamma.     

Tillhörighet: Behov att känna tillhörighet på en arbetsplats är viktig vilket kan underlättas genom 

sociala relationer med medarbetare och företagsledning. 

Uppskattning: Extern uppskattning kan bemötas genom kompensation, belöningssystem och 

intern uppskattning vilket kan uppfyllas genom utmanande arbetsuppgifter och ger den anställde 

möjligheter att prestera. 

Självförverkligande: En organisation kan möjliggöra tillfredställelsen av detta behov genom att 

tilldela anställda ansvar och kreativitet på arbetsplatsen. 
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Behovs nivå                   Exempel på behovstillfredsställelse inom organisationer 

Nivå 5: Självförverkligande       Arbete tillåter utövandet av kreativitet  

Nivå 4: Uppskattning                   Intern: givande arbete  

                                                      Externt: bonus lön  

Nivå 3: Tillhörighet                   Sociala relationer med medarbetare  

Nivå 2: Trygghet                   Fysiskt säker arbetsmiljö  

Nivå 1: Fysiologiska                   ”Lön att leva på” tillåter köp av mat och kläder 

Figur 2.2 Maslow´s Needs Hierarchy in the Organizational Context. (Miller, 2009, s. 39)  

2.6 Balanserade styrkortet 

Att använda sig av det balanserade styrkortet kan vara ett verktyg för att skapa en överblick av 

hur det går för företaget och kommunicera ut det till företagets intressenter.  

Bergstrand (2010) menar att det balanserade styrkortet innehåller ett antal nyckeltal som är av 

stor vikt för företagets framtida utveckling. Dessa nyckeltal ska ingå i de fem dimensionerna 

utvecklingsperspektiv, internt affärsperspektiv, kundperspektiv, finansiellt perspektiv samt 

medarbetarperspektivet (Bergstrand, 2010);   

Utvecklingsperspektivet handlar om hur företaget förnyar sina kompetenser, processer eller 

produkter genom olika former av utveckling, utbildning eller rekrytering.  

Internt affärsperspektiv är nyckeltalet som visar företagets interna effektivitet, det sker i form av 

processkostnader i administration eller produktion.  

Kundperspektivet är hur företaget möter sina kunder vilket visas i marknadsandelar men även hur 

kunden trivs med företaget vilket man ser i mätningar av nya och förlorade kunder. Det 

finansiella perspektivet visar aktieägarnas syn på företaget, vilket ofta görs med formella 

finansiella nyckeltal.  

Medarbetarperspektivet syftar till hur personalen ser till utvecklingen i företaget. Genom att 

arbeta med det balanserade styrkortet minskar risken för passiv redovisning av företagets resultat. 

Det balanserade styrkortet avser att visualisera viktiga delar i företagets strategiska tänkande 

vilket kan vara produktutveckling, kundorientering eller kvalitetsarbete. Styrkortet hjälper också 

till att minska risken för felaktig suboptimering. Det sker genom att ledarna i företaget tvingas att 
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ta hänsyn till ett flertal perspektiv av företagets verksamhet (Bergstrand, 2010). 

Styrkortet har till uppgift att visa en övergripande nivå av de viktigaste framgångsfaktorerna. 

Varje avdelning eller division ska dela upp dessa för att kunna skapa egna liknande styrkort med 

de framgångsfaktorerna som anses viktiga för den specifika avdelningen eller divisionen 

(Bergstrand, 2010) 

2.7 Frågeställning 

 Hur kan intern marknadsföring tillämpas inom ett tillverkande företag?     

 Hur kan intern marknadsföring stärka de interna relationerna? 

 Hur kan de anställda motiveras med hjälp av intern marknadsföring?  
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3 Metod 

I detta avsnitt presenteras läsaren för den forskningsplan författarna har vidtagit. För att kunna 

uppnå syftet skapades en plan för att kunna besvara frågeställningar av denna uppsats. 

Författarna redogör i denna del vilka beslut som ligger till grund för metoden.  

En forskningsplan är nödvändig för att kunna utföra en undersökning och uppnå syftet (Ghauri & 

Grønhaug, 2010). Det innebär en översiktlig plan med utgångspunkt i frågeställningar och de 

tekniker som används för att kunna besvara dessa. Yin (2006) förklarar en forskningsdesign som 

en plan att ta sig från ”här” till ”där”.  

3.1 Ansats till teori  

Det finns olika ansatser till teori vid undersökningar. Induktiv och deduktiv anses vara de två 

mest förekommande. Vid deduktiv ansats utvecklas en teori, hypotes och en design av 

forskningsstrategi för att vidare kunna testa hypotesen. Induktiv ansats innebär att data samlas in 

för att sedan utveckla teori utifrån resultaten av datainsamlingen (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2003). 

 

”Induktion utgår från empiri och deduktion från teori” (Alvesson & Sköldberg, 2008. s.56 ).   

 

Abduktiv ansats menar Davidson och Patel (2003) kan ses som ett tredje sätt att relatera teori till 

empiri inom vetenskapliga arbeten och är en kombination av induktiv och deduktiv ansats. Enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) kan en del drag kännetecknas ifrån induktiv och deduktiv ansats 

men det är viktigt att förstå att den abduktiva tillför nya och egna moment. Vad dessa författare 

menar är att en abduktiv ansats kan ses som en upprepande process av pendling mellan empiri 

och teori vilket kan innebära att de omtolkas med tiden. Därför kan abduktion vara en ansats att 

föredra vid fallstudier. I denna uppsats samlade författarna först in teori inom ämnet för att 

kunna utveckla frågeställningar och utifrån det testa empiri mot det teoretiska ramverket. Med 

tiden insåg författarna att detta inte var lämpligt då ämnet är komplext, olika områden belyses 

som viktiga och en tydlig definition saknas. Utifrån detta har en abduktiv ansats tillämpats vilket 

öppnar upp möjligheter till ny förståelse och även att undersökningen kan vidta en vänding då 

ytterligare information samlats in.  
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3.1.1 Explorativ undersökning 

Beroende på vilken typ av frågeställning och syfte som ska besvaras i en uppsats bör det skiljas 

mellan explorativ, beskrivande och förklarande undersökning. En beskrivande undersökning 

talar om hur någonting är (Ghauri & Grønhaug, 2010). Denna typ kan vara en förberedande eller 

en förlängning i en explorativ undersökning för att kunna få en tydligare insikt av fenomenet I en 

förklarande undersökning studeras en situation eller ett problem för att hitta ett samband mellan 

variabler. Det som eftersträvas är att förklara varför något är som det är (Saunders et al, 2003).  

 

Då ett problem är mer eller mindre förstått är det lämpligt att använda sig utav en explorativ 

undersökning. Fördelen med explorativ undersökning är att den är flexibel för att kunna lösa ett 

problem. När ny datainformation finns tillgänglig för en lösning av ett problem kan det innebära 

en ny vändning av undersökningen (Ghauri & Grønhaug, 2010). Denna typ anses lämplig då 

författare vill förtydliga förståelse kring ett visst problem (Saunders et al, 2003). Eftersom syftet 

med denna uppsats var att öka förståelse om hur intern marknadsföring kan användas i praktiken 

ansåg författarna att denna undersökning lämpligen var av explorativ form. Vilket då även gav 

en möjlighet till flexibilitet.  

3.2 Datainsamling  

Vid alla typer av undersökningar är det nödvändigt att samla in data för att kunna utreda de 

specifika frågeställningar som har ställts. Vilken typ av data som ska samlas in behöver därför 

identifieras. Datainsamling kan urskiljas mellan kvalitativ och kvantitativ. Vid den sistnämnda 

samlas information in huvudsakligen uttryckt i siffror till skillnad från den kvalitativa där 

information som samlats in är uttryckt i ord (Saunders et al, 2003). Användandet av en 

kvantitativ metod undersöker främst på bredden medan den kvalitativa metoden är mer 

djupgående (Eliasson, 2010). 

 

3.2.1 Kvalitativ datainsamling  

I denna uppsats valde författarna att samla in kvalitativ data för att kunna förstå den specifika 

situationen. Vid explorativ undersökning är den kvalitativa datainsamlingen att föredra (Ghauri 

& Grønhaug, 2010). En kvalitativ metod strävar efter att ge en ökad förståelse för ett problem 

(Jacobsen, 2002). För att samla in kvalitativ data kan olika tekniker användas, de mest 
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förekommande är intervjuer, observationer eller undersökningar. I denna uppsats har data 

samlats in med hjälp av intervjuer med anställda från olika nivåer inom företaget men även 

genom observationer.  

3.2.2 Primärdata  

Primärdata är data som samlats in av författarna för att besvara det specifika syftet av 

undersökningen (Saunders et al, 2003). För att samla in primärdata har intervjuer vidtagits med 

öppna svar. Dessa har tillämpats på olika nivåer med utvalda anställda inom företaget för att få 

en ökad förståelse om de nuvarande interna förhållandena. Observationer har även varit 

nödvändiga för att se hur det vardagliga arbetet fungerar.   

3.2.3 Sekundärdata 

För att kunna finna information för att bättre förstå och förklara en undersöknings problem är 

sekundärdata användbart (Ghauri & Grønhaug, 2010). Sekundärdata är data som har samlats in i 

tidigare för att besvara ett annat syfte men kan vara användbart för att delvis kunna besvara 

undersökningens frågeställningar (Saunders et al, 2003). Denna typ av data kan vara antingen 

kvalitativ eller kvantitativ. Sekundärdata har samlats in för att få information kring ämnet. Detta 

för att kunna skapa en överblick av intern marknadsföring och de problem som belyses inom 

existerande litteratur. Sekundärdata har samlats in i form av relevant litteratur, akademiska 

artiklar, företagets hemsida och även dokument från det studerade företaget.  

3.3 Forskningsstrategi 

Fallstudie är en av flera forskningsstrategier och är den metod att föredra när frågor som ”hur” 

och ”varför” ställs. Den kan kompletteras med deskriptiv eller explorativ fallstudie. När 

författaren har lite kontroll över situationen och fokus ligger på aktuella händelser i ett konkret 

socialt sammanhang är det lämpligt att använda denna typ av forskningsstrategi. Det författaren 

vill uppnå med hjälp av fallstudien är en önskan att förstå utifrån den specifika situationen och 

händelserna (Yin, 2006). 

 

För att samla in data vid fallstudier kan det göras genom frågeformulär, intervjuer, observationer 

och dokument analys (Saunders et al, 2003). Insamling av data i denna uppsats har skett genom 

intervjuer, observationer och dokument analys. Innan data samlas in är det nödvändigt att 
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bestämma om ett eller flera fall ska användas (Yin, 2006). Eftersom författarna önskar att uppnå 

ökad förståelse kring intern marknadsföring i en specifik situation har en enstaka fallstudie 

tillämpats. För att kunna samla in relevant information kring ämnet och eftersom lite forskning 

finns inom denna typ av företag ansågs detta var en lämplig strategi. Intervjuer har skett med 

olika personer inom företaget vilket kommer att tas upp i intervjuavsnittet. Vid en fallstudie 

anses intervjuer vara en av de viktigaste informationskällorna (Yin, 2006). 

  

En fallstudie kan förändras på grund av ny information eller nya upptäckter under 

datainsamlingen men flexibiliteten ska inte påverka vetenskapligheten (Yin, 2006). 

Det företag som har studerats i denna uppsats har två av författarna varit i kontakt med och 

utvecklat en god kontakt med sedan tidigare. Författarna talade om vilket ämne som var av 

intresse i denna typ av organisation eftersom det inte är vidare undersökt inom existerande 

litteratur. Därefter beslutades att använda detta företag för att kunna förstå hur intern 

marknadsföring och dess användningsområde kan tillämpas. Eftersom företaget inte vill lämna ut 

information som kan vara till skada på grund av konkurrenter kommer de inte att namnges.  

3.3.1 Intervjuer  

Intervjuer anses ofta som den mest fördelaktiga datainsamlings teknik (Ghauri & Grønhaug, 

2010). Författarna av denna uppsats ansåg därför att intervjuer var lämpligt för att kunna 

tillgodose information som är relevant med hänsyn till frågeställningarna. Det finns tre olika 

typer av intervju: strukturerad, ostrukturerad och semi-strukturerad. Den semi-strukturerade som 

författarna valt att använda sig utav skiljer sig från de andra två på så sätt att den har bestämda 

ämnesområden men frågorna (se Bilaga I) tas upp när undersökaren anser att det är rätt tillfälle 

med tanke på tidigare svar och reaktioner från respondenten (Björklund & Paulsson, 2003). 

Fördelen med intervjuer är att svaren är öppna och utgår från den position och beteende av den 

intervjuade. Det möjliggör att de kan svara fritt och öppet. Vilket ger en mer tydlig och klar bild 

av den position och beteende av den intervjuade. Nackdelen med intervjuer är att det kräver 

varsamhet och skicklighet av den som intervjuar (Ghauri & Grønhaug, 2010).   

 

För att kunna skapa en förståelse av det studerade företaget har intervjuer skett med personer 

från olika positioner och avdelningar. Detta för att identifiera beteende och hur det fungerar i den 

vardagliga situationen. Under intervjuerna har endast en av författarna ställt frågorna för att 

undvika att intervjuerna formas på olika sätt. Samtliga intervjuer har spelats in vid 
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datainsamlingen. Det finns delade åsikter om att spela in intervjuer då det kan leda till att den 

intervjuade inte vågar svara sanningsenligt. För att undvika detta och bygga ett bra förtroende 

har samtliga respondenter blivit lovade anonymitet.  

3.3.2 Observationer 

För att få en alternativ syn på ämnet kan observationer vara användbart (Yin, 2006). 

Observationer kan göras på olika sätt, man kan delta i aktiviteten själv eller så iakttar man 

händelsen utifrån (Björklund & Paulsson, 2003). Två av författarna har varit med vid möten och 

arbetet i fabriken för att iaktta beteenden och vidare kunna få en ökad förståelse kring 

verksamheten och hur det fungerar i vardagen.  

3.4 Studiens trovärdighet 

Enligt Björklund och Paulsson (2003) bör varje enskild studie sträva efter att nå hög validitet, 

reliabilitet och objektivitet. Anledningen till det är att dessa tre variabler kan ses som ett mått på 

en studies trovärdighet (Björklund & Paulsson, 2003). 

3.4.1 Validitet 

Med validitet menas hur väl mäter det som avses att mäta (Bryman & Bell, 2007). Författarna 

har utformat intervjuerna för att passa till uppsatsens ämne, syfte och problemställning. 

Intervjuerna testades först i en förstudie på ett antal respondenter vilka gav bra gensvar. 

Kunskapen från förstudien var till stor hjälp när författarna gjorde intervjuerna på företaget. 

Författarna upplevde att respondenterna hade tillräckligt med kunskap för att kunna svara korrekt 

på frågorna. Följdfrågor ställdes till respondenterna när det fanns tillfälle för det. 

3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet menas med tillit av tillvägagångssättet. Till vilken utsträckning kan samma resultat 

uppnås om studien genomförs igen (Björklund & Paulsson, 2003). Det första steget är 

förberedelse inför intervjuerna där information samlas in om organisationen där intervjuer ska 

ske. Den som blir intervjuad ska på förhand få relevant information om undersökningen, 

exempelvis de frågor som kommer att ställas. I introduktionen av intervjun bör intervjuaren 

presentera sig för att respondenten ska känna tillförlit och öppna upp sig (Saunders et al, 2003).  
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Information om organisationen samlades in från hemsida och interna dokument från det 

studerade företaget. Respondenterna fick i förhand inte ta del av frågorna men fick en kortare 

beskrivning om ämnet av undersökningen. Innan författarna ställde frågor beskrev de uppsatsen 

och dess syfte samt ett antal frågor för att få respondenterna att öppna upp mer och känna tillit. 

Valet av respondenter gjordes av det utvalda företaget tillsammans med författarna. 

3.4.3 Objektivitet 

Med objektivitet menas vilken utsträckning författarnas egna värderingar påverkar 

respondenternas svar. Objektivitet kan uppnås i en intervju genom att återge det respondenterna 

har sagt på ett korrekt sätt och inte snedvrider faktaunderlaget eller lägger till värdeladdade ord. 

Motivering och tydliggörande av de val som gjorts i studien ger den som läser uppsatsen ett val 

där personen kan ta ställning till objektiviteten i uppsatsen (Björklund & Paulsson, 2003). 

Författarna har under intervjun spelat in samtalet för att sedan återge detta i ett dokument (se 

Bilaga II). Författarna har valt att ställa intervjufrågor vilka de anser vara av intresse för 

rapportens syfte. Två utav författarna har i ett tidigare skede kommit i kontakt med en 

representant från det studerade företaget. Fördelarna med detta är att det ger dem mer tillit hos 

företaget från första början och de kan få sanningsenlig information i ett tidigt skede. Nackdelar 

kan vara att deras åsikter kan vara vinklad från den information de har sedan tidigare. 
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4 Intervjuresultat 

I detta avsnitt presenteras datainsamling av primärdata och läsaren introduceras till de resultat 

som följde av intervjuer och observationer som utfördes inom företaget. Författarna har dela in 

resultatet i delområden vilka redovisas här nedan.  

Författarna har delat in resultatet i intern kommunikation, interna relationer, organisationskultur, 

och motivation. Författarna anser att dessa områden är intressanta och relevanta i förhållande till 

uppsatsens syfte och problemformulering. I resultatdelen har författarna använt citat från 

respondenternas svar för att kommunicera till läsaren men även för att göra texten mer levande 

och intressant. 

 

Författarna har utfört åtta stycken intervjuer under två dagar inom det studerade företaget. 

Anställda från olika positioner i företaget valdes för att skapa en överblick från företagskedjans 

olika delar, från ledning till produktion. De anställda som intervjuades var positiva till 

författarnas arbete och gav bra och relevanta svar på deras frågor. 

4.1 Intern kommunikation 

För att få en inblick i hur kommunikationen fungerar ställdes frågor angående 

informationsflödet. En av frågorna var Hur delges du information inom företaget? Det var 

delade meningar om hur det fungerar och om informationskanaler ansågs effektiva eller inte.  

De använder sig utav informationstavlor, morgonmöten och kvartalsmöten för att sprida 

information. En av de svarande menade att den övergripande informationen har varit bättre. En 

annan menade att de möten som anordnas är ett bra sätt att samla in information men att när fel 

tas upp agerar man inte på det. För att uppmuntra till att personer ska ge information igen när fel 

har uppstått behöver det följas upp med aktiviteter som åtgärdar problemet. Det var något som 

inte fungerade i dagsläget.  

”Man måste agera på informationen och skapa en aktivitet för att folk skall våga ge info igen, 

här är det en brist idag. Kommunikation stannar här. Sedan har vi måndagsmöten där 

ledningsgruppen sitter och tar upp problem, men det blir ingen aktivitet.”  

(Jenas, personlig kommunikation, 2012-04-03).  
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En annan svarande menade att när något har blivit bra eller dåligt vill denna veta det direkt och 

att det inte ska komma från annat håll. På tavlorna i teamrummet kan de finna information vilket 

anses att det inte fungerar. 

”Tavlorna förstår jag mig inte på.” (Modric, personlig kommunikation, 2012-04-03). 

Vad som tas upp är att om det är några problem på natten delges detta på morgonmötet och 

denna information kommer fram genom att nattpersonalen delger de sin skiftkompis.  

”Muntligt och möte på morgonen, gruppmöten där man diskuterar problem som uppstått. 

Kommer även papper på tavlan/fikabord/morgonmöten. På natten om det har hänt något tas de 

upp på morgonmöten.” (Defoe, personlig kommunikation, 2012-04-03).  

o Hur delges nattpersonalen information?  

– genom sin skiftkompis. ” (Defoe, personlig kommunikation, 2012-04-03). 

 

En annan fråga relaterad till kommunikation var Hur hanteras missnöje/nöje från kunderna? Det 

fanns inget specifikt tillvägagångssätt vad det gäller att sprida ut denna typ av information från 

kunderna. Vissa svarande menade att ifall de inte får någon negativ respons på det de tillverkat 

har alla blivit nöjda. Informationen når ofta inte ut till andra utan den stannar på en viss 

avdelning och alla får inte del av det. På de gemensamma tavlorna finns information om 

leverenssäkerhet och kundnöjdhet.  

”Inget! Min del är klar sen hör inte jag något. Ingen info då är det bra.”    

(Modric, personlig kommunikation, 2012-04-03). 

4.2 Interna relationer 

Författarna ställde frågor inom ämnet interna relationer för att få reda på vad respondenterna 

anser om företagets nuvarande situation. Första frågan handlade om samarbete och framförallt 

vad det innebär för dem personligen. Vad innebär samarbete för dig? Det framgick att de anser 

att vissa saker är viktigare än andra, framförallt att de behöver kommunicera mer med varandra. 

En av de svarande menade att samarbete innebär att hjälpas åt när någon behöver hjälp, att de 

behöver ställa upp på varandra. Att arbeta mellan avdelningar menar en av de svarande kan 

hjälpa till att fördela arbetet på ett bra sätt. Samarbete innebär att kunna delge varandra 

information enligt en annan svarande vilket anses svårt idag, eftersom skiften inte överlappar och 

det finns inte någon möjlighet att tala om vad som ska göras.  
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”Utbyte av arbete, produktion. Hjälpa varandra för bästa resultat och output från fabriken.” 

(Adebayor, personlig kommunikation, 2012-04-03). 

Författarna frågar även Hur fungerar arbetet mellan de olika avdelningarna på företaget? Det 

visade sig att det finns ett samarbete men att det kan utvecklas. Ett problem som tas upp är att 

när personalen är klara med sin del så stannar de upp och är nöjda medan någon annan kör fem 

maskiner samtidigt och har fullt upp. Återigen nämns att de måste öka samarbetet och att det 

finns en önskan att hjälpa varandra. Resultaten antyder även att det skiljer sig åt mellan 

avdelningarna då en svarande nämnde att personalen i verkstaden inte har kontakt med 

tjänstemännen och en annan att det skiljer sig åt mellan avdelningarna.  

”Det skulle fungera bättre om det sker en efterfrågan uppifrån. Man måste tänka på helheten. 

Flytta personal där det verkligen behövs och minska i en avdelning där pressen inte är lika stor. 

Vi måste lära oss se vad som är bäst för helheten. Marknad bör blanda sig i produktionen för att 

kunna delge information om vilka kunder som är de viktigaste.” (Jenas, personlig 

kommunikation, 2012-04-03).  

En annan fråga som ställdes var Vad innebär relationer inom företaget för dig? Flera svarande 

menade att de ska kunna kommunicera med varandra, både när det gäller positiva och negativa 

saker. De svar som de gav handlar många om kamratskap och att det behöver finnas ett 

förtroende för varandra. 

”Gäller att ha en bra relation så man kan prata med alla även ifall det är till cheferna, detta 

fungerar si och så. Ofta får man en axelryckning och inget mer.” (Parker, personlig 

kommunikation, 2012-04-03).  

Det framgår att det finns avdelningar där relationer är infekterade vilket ger en tendens att de 

lägger skulden på varandra. En av respondenterna menade att ett bra samarbete kan innebära att 

vid en ny order bör det finnas ett uppstartsmöte, det skapar i sin tur delaktighet och gör att 

kommunikationen ökar. Ett sådant arbete gör det roligare för alla. 

4.3 Organisationskultur  

Ett antal frågor ställdes relaterat till organisationen som helhet. Detta för att kunna förstå mer hur 

verksamheten fungerar och vad de gör inom företaget. Hur inställning och attityder till hur 

företaget fungerar och kunskap om var företaget vill befinna sig och hur de ska komma dit. Det 

finns en mängd olika mål inom företaget och de finns i ett teamrum där de är uppsatta på en 

tavla. Målen består av nyckeltal, statistik och diagram.  
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Den första frågan som ställdes var Finns det några uttalade mål inom företaget? Det var 

blandade svar på denna fråga men uppfattningen är att det fanns mål men att alla inte vet om 

dem. Det var en svarande som menade att det kan vara svårt för alla att förstå dessa mål och att 

det kan vara bättre att göra dem tydligare och enklare så att alla förstår dem. Flera av de svarande 

nämnde att ett av målen var ”vi är ett lag” men att det inte fungerar i verkligheten. Olika chefer 

kunde säga att olika saker är panik vilket är svårt att veta vem eller vad som ska prioriteras. En 

svarande menade att det leder till att det påverkar slutkunden.  

”Slutkunden blir lidande då vissa kunder väljs före andra.” (Bale, personlig kommunikation, 

2012-04-02). 

Det finns olika mål men de verkar skilja sig åt mellan avdelningar och inget tydligt gemensamt 

mål erhölls från de svarande. Det finns en medvetenhet att det finns mål men inte några specifika 

som delades utan de svarande gav snarare exempel på vilka som fanns.  

”Bra med mål. Tavlorna finns med mål men det kommer nya snart. Svårt med en del av målen då 

alla inte förstår diagram/statistik. Det behövs enklare och tydligare så att alla förstår de mål 

som finns. Det finns gemensamma mål.” (Jenas, personlig kommunikation, 2012-04-03).  

För att försöka få ut så mycket som möjligt av vad som händer inom organisationen och synsättet 

från olika perspektiv ställde författarna en liknande fråga Vilka värderingar anser du att alla på 

företaget bör dela? Svaren var olika i den mån att en del menade på att kamratskap, bli 

respekterad och känna sig välkommen var något som alla bör dela. En svarande menade även på 

att de äldre kan hjälpa till att motivera de yngre. Detta menade han på handlade om att de skulle 

lära sig av de äldre och att gå med dessa under en tid för att få bättre kunskaper. Att efterlysa en 

mer ”Jag tar det” känsla och vid detta tillfälle tar ytterligare en svarande upp att prioriteringar 

behöver göras mellan kunder beroende på hur betydande de är. På tavlorna finns företagets 

värderingar men det nämns att alla dessa inte fungerar och personer arbetar inom sin box och det 

som inte berör dem personligen skickas då vidare. Att arbeta som ett lag säger en respondent är 

något som kan bidra till att vi kommer långt i det vardagliga arbetet. Vad som tas upp är att 

ledning behöver ge tydliga riktlinjer för hur de ska arbeta inom organisationen.  

”Vi är ett lag, vi är kostnadseffektiva, håller på att tas bort (kommer nya värderingar nu). 

Jobbar man efter dessa kommer man väldigt långt i det dagliga arbetet. Vill ha mer ”jag tar 

det”. Måste bli bättre på att göra rätt val beroende på kund, vilka ska prioriteras och vidare. 

Det är även viktigt att visa hänsyn mot varandra.” (Van der Vaart, personlig kommunikation, 

2012-04-02).    
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Vad anser du är viktigt att alla är medvetna om inom företaget? Denna fråga var riktad till 

anställda med ledarskapsansvar. En av de svarande menade på att kvalitet är nummer ett och att 

det behöver finnas en större förståelse inom företaget för vilken konkurrens som de är utsatta för 

på marknaden. Den svarande menade att det är lättare att jaga än att bli jagad av konkurrenterna 

och att de var jagade av konkurrenterna. En av respondenterna menade att alla anställda behöver 

vara intresserade för hur företaget går, men att information om detta i dagsläget inte fungerar bra. 

Ett annat svar var att företaget behöver ha ett större kundfokus. Det menas att allt som de gör 

behöver vara värdeskapande för kunden. En kund är inte bara extern utan även de som arbetar 

inom företaget är kunder till varandra. En avdelning måste göra det som behövs i tid för att nästa 

avdelning (kund) ska bli nöjd och i sin tur leverera i tid. 

 

”Nummer ett är kvalitetsmedvetande, sen är det är viktigt att man förstår vilken konkurrens det 

är som de är utsatta för, lättare att jaga än att bli jaga. Kvalitet är att kunden får det han vill 

ha.” (Adebayor, personlig kommunikation, 2012-04-03). 

Det studerade företaget arbetar med kvalitetssäkring varpå en fråga angående Vad förväntar sig 

företagets kunder utav er? Dessa svar skiljer sig inte speciellt åt, kvalitet är något som flera 

svarar. Kvalitet innebär mer eller mindre för de flesta att leverera rätt bit/produkt vid rätt 

tidpunkt. Tid var något som alla de svarande nämnde. En svarande menade på att kunderna 

förväntar sig mycket, det är komplexa produkter med hög kvalitet. Vad kvalitet är förmedlas ut 

genom tavlorna vilket går att finna i teamrummet. En svarande sa att om det uppstått ett problem 

med kvaliteten är detta något som tas upp på morgonmötena.   

”Förväntar sig att de får det som de beställer i tid till rätt kvalitet. Funkar bra med tanke på att 

kunden återkommer men visst blir det fel.” (Lennon, personlig kommunikation, 2012-04-03). 

”Exakt rätt tid och till rätt kvalitet. Allt annat är fel. Detta förmedlas ut genom statistik i 

teamrum.” (Jenas, personlig kommunikation, 2012-04-03).  
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4.4 Motivation 

När det gäller motivation behandlade författarna området med hjälp av en av frågorna Viken typ 

av utvecklingsmöjligheter finns det? Här var det en tydlig skillnad mellan vad de anställda 

upplever samt hur ledningen uppfattar situationen. Enligt ledningen fanns det stora möjligheter 

till utveckling om det är någon som vill det. 

”Det finns stora möjligheter om man visar att man vill. Finns både interna men även externa 

utbildningar.” (Jenas, personlig kommunikation, 2012-04-03).  

”Mycket goda med tanke på att vi är en koncern. Finns mycket jobb inom koncernen.” (Van der 

Vaart, personlig kommunikation, 2012-04-02).   

De svarande från ledningssidan sa att det fanns goda utvecklingsmöjligheter. Denna positiva 

inställning till utveckling som ledningen har delas inte av några av de anställda som intervjuades. 

De finner det svårt att hitta information om utvecklingsmöjligheter samt vem de ska prata med. 

En av respondenterna menade att det fanns utvecklingsmöjligheter för den som vill och att den 

informationen får letas upp på egen hand.  

”Rent katastrofalt dåligt. I början intresserad av utvecklingsmöjligheter men det hände aldrig 

något”. Pratas för mycket om det men har inte sett till något.” (Lennon, personlig 

kommunikation, 2012-04-03). 

”Till en viss nivå finns det utveckling. Det informeras ingenting utan man får ligga på själv om 

man vill någonstans.” (Defoe, personlig kommunikation, 2012-04-03). 

Motivationen hos en arbetare kan påverkas av olika saker och en av de frågor som författarna har 

tagit upp var Hur upplever du att andra utför sina arbetsuppgifter? Ett tydligt mönster fanns att 

flera anser att det är en stor skillnad gällande hur arbetarna sköter sina arbetsuppgifter. Vissa 

arbetade väldigt hårt och gjorde sitt bästa medan andra saknade den rätta motivationen och 

slarvade med sina arbetsuppgifter.    

”Det är blandat. Vissa är plikttrogna och gör ett mycket bra jobb medans andra inte bryr sig 

alls, mycket slarv. Arbetsmoralen är inte bra, den har varit bättre. Vi ska stämpla ut med 

arbetskläder men många duschar halvtimman innan med mera.” (Lennon, personlig 

kommunikation, 2012-04-03).  

Författarna ville veta hur personalen värderas och valde då att ställa två olika frågor till 

ledningen och arbetarna. Till arbetarna ställdes frågan: Hur upplever du att ditt arbete värderas? 

Till ledningen lät frågan: Hur är din syn på arbetet som utförs av de anställda? Resultatet av 

detta var att flera av de som svarade anser att deras arbete värderas på ett bra sätt, beröm ges när 

det är rättfärdigat men inte till någon överdrift.  
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”Det värderas väldigt bra, kan inte alltid få en klapp på axeln men ibland får man det.”  

(Parker, personlig kommunikation, 2012-04-03).  

Det fanns även en följdfråga på förgående fråga som var: Vad tycker du kan förbättras? Som 

förbättringsarbete nämner de att får vara med i ett tidigare skede för att kunna påverka de 

arbetsuppgifter de arbetar med, ett annat förslag är att man skulle ha ett mer specifikt område 

som man är ansvarig för. Detta skulle då leda till ökad motivation genom att känna sig mer 

uppskattad för det man gör.  

”Mycket kan förbättras. Information är mycket viktigt, vissa menar att information är något man 

söker. Stämmer i vissa fall. Ibland vet man inte att det finns information. Bättre info på alla 

nivåer, informationen måste ut längre i organisationen. ”       

(Van der Vaart, personlig kommunikation, 2012-04-02).   
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5 Analys 

I detta avsnitt presenteras analys av denna studie. Denna del innehåller resultat, egna tankar 

och hur dessa är relaterade till det teoretiska ramverket för att redogöra hur syftet av uppsatsen 

kan besvaras.   

För att kunna använda sig utav konceptet intern marknadsföring anser författarna av denna 

uppsats att det behöver finnas en förståelse för de fyra delområdena; intern kommunikation, 

interna relationer, organisationskultur och motivation som tidigare redovisats i resultatdelen. 

Följande modell (se Figur 5.1) illustrerar strukturen av analys i denna uppsats. 

 

 

 

 

5.1 Intern kommunikation  

”Jag skulle gärna vilja veta mer hur det går för företaget”(Modric, personlig kommunikation, 

2012-04-03). 

Resultat och egna tankar: I det studerade företaget har författarna uppfattat att kommunikationen 

brister. En stor del av kommunikationen skedde med hjälp av tavlor som finns i ett teamrum, det 

var sedan upp till vara och en att tillgodose denna information. Informationen som fanns 

tillgänglig var bland annat mål, delmål, prioriteringar, fel eller brister i leverans. Det var tydligt 

att dessa tavlor inte fungerade på ett bra sätt. Det ansågs svårt att förstå den informationen som 

fanns och i vissa fall saknades även ett intresse att ens försöka.  

”Tavlorna förstår jag mig inte på.” (Modric, personlig kommunikation, 2012-04-03). 

De anställda delgavs ingen feedback efter att dennes del i produktionen var avslutad och då 

tolkades det som att ingen info innebar att kunden var nöjd. Alla var inte delaktiga vad som 

hände inom företaget vilket var en stor brist enligt författarna. 

Figur 5.1 Författarnas egen modell. Struktur av analys. 
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Att förbättra detta anses nödvändigt för att kunna undvika fel och underlätta utbytet av 

information för att kunna förbättra produktionen. När informationsflödet inte fungerar innebär 

det en större risk att det blir fel i produktionen och leder till att de anställda inte känner sig lika 

motiverade att utföra sitt arbete.  

”På natten om det har hänt något tas de upp på morgonmöten.”  

– Hur delges nattpersonalen information?  

”Genom sin skiftkompis.” (Defoe, personlig kommunikation, 2012-04-03). 

 

Skiften överlappar inte längre vilket leder till att informationsflödet försämras och viktig 

information som driftstopp eller prioriteringar kommer inte fram till nästa skiftarbetare. Det kan i 

sin tur påverka effektiviteten på grund av att fel kund prioriteras och att man måste felsöka hela 

maskiner. Attityderna mot tavlorna var negativa och detta anser författarna medför att de 

anställda inte vill söka upp information. Det finns ett behov av att skapa en medvetenhet vilket 

inte fungerar med hjälp av tavlorna.  För att detta ska fungera behöver informationen vara enkel 

och tydlig. När information inte når ut kan det vara ett problem att de anställda får information 

bakvägen från någon annan istället. Detta kan innebära att misstolkningar uppstår och att 

felaktiga rykten sprids. Därför finns det framförallt ett behov av att kommunicera vad som pågår 

inom företaget, vilket kan skapa en förståelse hos de anställda vilken roll och betydelse de har 

för företaget som helhet.  

 

Teori: Grönroos (2008) menar att det finns två aspekter av intern marknadsföring, 

kommunikationsstyrning och attitydstyrning. I det studerade företaget har det identifierats att 

kommunikation brister. Grönroos (2008) menar att kommunikationsstyrning ställer ett behov av 

vissa punktinsatser medan attitydstyrning kräver aktivt arbete. Attitydstyrning handlar om att 

företaget ska styra anställdas attityder och benägenhet till kundmedvetenhet och servicetänkande. 

Det är något som har uppmärksammats inom det studerade företaget att attityder och inställning 

att utföra sina arbetsuppgifter är delade. Författarna av denna uppsats upplever att ökad 

kommunikation kan resultera i ändrade attityder eftersom de anställda känner sig delaktiga då de 

förstår vad som händer. Förvirring uppstår på grund av att de ansvariga värdesätter och 

prioriterar olika. När de anställda förstår helheten av företaget och dess mål kan motivationen 

öka (Erikson, 2011). Inom det studerade företaget försöker de nå ut med information till de 

anställda med hjälp av tavlorna vilket inte fungerar.  
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Cahill (1995) menar att kommunikation har till syfte att öka medvetenhet vad som pågår inom ett 

företag. Att de anställda vet vad som händer inom företaget bidrar i sin tur till att de kan utföra 

sitt arbete mer effektivt (Cahill, 1995). Det har påvisats att det finns ett behov utav 

kommunikation inom den studerade organisationen. Författarna anser att tavlorna inte behöver 

vara ett negativt sätt att förmedla information, däremot behöver attityder mot dessa förändras. 

Den information som finns tillgänglig behöver förenklas och vara tydlig för att alla anställda ska 

förstå och även för att det ska finnas ett intresse att uppsöka denna.  Det finns ett behov av att 

kombinera dessa tavlor med andra informationskanaler. Erikson (2011) menar att anställda tar 

till sig information på olika sätt och därför behöver det finnas ett sätt som passar alla för att de 

ska kunna tillgodose sig information. 

5.2 Interna relationer 

”Flytta personal där det verkligen behövs och minska i en avdelning där pressen inte är lika 

stor. Vi måste lära oss se vad som är bäst för helheten.” (Jenas, personlig kommunikation, 2012-

04-03).  

Resultat och egna tankar: Det var tydligt att samarbetet mellan avdelningarna inte fungerade 

inom företaget. Arbetet var uppdelat och när en avdelning körde fem maskiner kunde den andra 

avdelningen stå och rulla tummarna. Prioriteringar varierade beroende på vem som hade sagt vad 

och det var ett problem att de anställda fick olika direktiv beroende på vilken ansvarig de pratar 

med.  

”Slutkunden blir lidande då vissa kunder väljs före andra.” (Bale, personlig kommunikation, 

2012-04-02). 

Detta anser författarna påverka effektivitet och produktivitet då de kan förlora tid på vad som 

faktiskt ska prioriteras vilket också skapar förvirring hos de anställda. I sin tur blir slutkunden 

lidande vilket då påverkar företagets resultat. Dessa faktorer och att det finns en önskan att 

hjälpas åt mer mellan avdelningar ställer ett betydande behov av samarbete och att det behöver 

förbättras. Ett problem är att eftersom skiften inte överlappar kan inte information om vad som 

ska göras delges på ett bra sätt.  

”Utbyte av arbete, produktion. Hjälpa varandra för bästa resultat och output från fabriken.” 

(Adebayor, personlig kommunikation, 2012-04-03). 
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Vad författarna uppmärksammade var att respondenterna återkom till kommunikation och 

menade på att de kunde förbättra samarbetet genom att kommunicera mer med varandra. Det 

framgick även att det behöver finnas en öppenhet och ett förtroende mellan medarbetarna oavsett 

position inom företaget. Eftersom relationerna mellan vissa avdelningar är infekterad anser 

författarna att informationsflödet påverkas negativt i ett tidigt skede. Om det brister redan där 

innebär det att saker tas för givet och missuppfattningar kan lätt uppstå senare i produktionen.  

”Gäller att ha en bra relation så man kan prata med alla även ifall det är till cheferna, detta 

fungerar si och så. Ofta får man en axelryckning och inget mer.” (Parker, personlig 

kommunikation, 2012-04-03).  

Om det skulle ske en efterfrågan uppifrån som styr de anställda i en gemensam riktning och 

engagerar alla i processen kan helheten förbättras. Det kan därför åtgärdas genom att tidigare 

engagera de anställda i produktionsprocessen.  

Teori: För att förbättra samarbete menar Gummesson (1987a) att begreppet intern kund kan 

bidra till ett ökat samarbete och länka samman de olika avdelningarna. I det studerade företaget 

bör de se varandra som interna kunder vilket kan få avdelningar att bli sammanlänkade eftersom 

de anställda tydligt ser vad deras arbete tillför produktionen. För att en anställd ska kunna 

identifiera vad nästa interna kund förväntar sig behöver de därför kommunicera. I sin tur kan de 

anställda se sin roll i vad företaget gör och hur de blir kunder till varandra. Arbetsbelastningen 

behöver fördelas genom att hjälpas åt mellan avdelningar och de ska inte isoleras från varandra.  

Det menar Ahmed och Rafiq (2003) att ledning behöver förstå för att organisationen ska kunna 

arbeta mer effektivt. Gummesson (1987a) menar att konceptet intern kund skapar möjligheter för 

feedback och även kunskap hur prestationer uppskattas. Behovet av processledning är därför 

betydande för det studerade företaget om de anställda ska förstå sin roll som både kund och 

leverantör. Att se alla som kunder i relation till varandra menar Gummesson (1987a) skapar en 

förståelse av vad som händer inom företaget.  Om samarbetet inte fungerar leder det annars till 

att kunderna i företaget är de som blir lidande och därmed företagets resultat. 

5.3 Organisationskultur 

”Nummer ett är kvalitetsmedvetande, sen är det är viktigt att man förstår vilken konkurrens det 

är som vi är utsatta för, lättare att jaga än att bli jaga. Kvalitet är att kunden får det han vill 

ha.” (Adebayor, personlig kommunikation, 2012-04-03). 
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Resultat och egna tankar: Författarna upplevde att det finns ett behov för det studerade företaget 

att bli mer kundmedvetna. Denna kundmedvetenhet gäller inte enbart de externa kunderna utan 

även de interna, de behöver skapa en förståelse om deras relationer till varandra. På så sätt kan 

de skapa en bättre dialog eftersom det blir tydligt vem de ska leverera till och vad de förväntar 

sig av varandra och kunderna. Vad företagets kunder förväntar sig enligt de anställda är, rätt bit i 

rätt tid, och det är också vad de anser att kvalitet är. Detta menar författarna bör vara vad de ska 

förvänta sig även mellan avdelningarna.  

Det fanns inte någon positiv anda inom organisationen och alla strävade inte mot samma mål. I 

organisationen upplevdes att kommunikation och feedback inte delges tillräckligt. Författarna 

fick en känsla av att det inte fanns ett intresse i vissa fall att söka upp information. För att kunna 

förändra det inom det studerade företaget finns ett behov att skapa en positiv omgivning med 

andra värderingar. Det framgick en önskan att det bör finnas en ”jag tar det ” och ”vi är ett lag”-

känsla för att kunna komma längre i det vardagliga arbetet. Därför bör de arbeta med varandra 

för att kunna prestera bättre. Det finns en ”vi” mot ”dem”-känsla över avdelningar istället för ett 

gemensamt samarbete.  

”Vill ha mer ”jag tar det”. Måste bli bättre på att göra rätt val beroende på kund, vilka ska 

prioriteras och vidare.” (Van der Vaart, personlig kommunikation, 2012-04-02).   

Om de arbetar inom sin avdelning och anser de mål som viktigast kan detta påverka företaget 

negativt. De ser till att det egna arbetet blir utfört men sedan är de inte delaktiga i vad andra gör. 

Det kan bero på att de anställda har svårt att se sin roll i det stor hela och hur deras arbete 

påverkar företagets prestationer. Vem ska bära ansvaret av att prioritera kunder och på vilket sätt 

påverkar dessa prioriteringar företaget som helhet. Tidigare nämndes hur slutkunden blir lidande. 

Författarna anser att företaget behöver ändra synsättet av ”våra” eller ”deras” kunder mellan 

avdelningarna. Det finns ett behov att skapa en förståelse och en god anda inom företaget för att 

de anställda ska bli alltmer motiverade.  
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Teori: Grönroos (2008) menar att organisationskultur är ett begrepp som förklarar varför 

människor i samma organisation tänker och agerar på liknande sätt och har liknande 

målsättningar (Grönroos, 2008). Inom den studerade organisationen fungerar inte detta eftersom 

de inte tänker och agerar inte på samma sätt. Arbetsmoralen skiljer sig åt och därför behöver det 

skapas en gemensam kultur inom organisationen för att det ska finnas en förståelse vad de gör 

och varför. Det innebär att det kräver en förståelse och engagemang kring ett företags 

affärsidéer, mål och strategier hos de anställda för att skapa en servicekultur (Edvardsson & 

Echeverri, 2002). Denna information behöver därför kommuniceras ut till de anställda. 

Att kunderna förväntar sig rätt bit i rätt tid delades av respondenterna men inom en 

kvalitetskultur menar Edvardsson och Echeverri (2002) att det inte enbart handlar om vad 

kunden förväntar sig utan det är även en värdebas vilket ger vägledning till medarbetares 

agerande. Därför behöver det finnas värderingar och mål som förklarar för de anställda vad 

meningen med kvalitet är och att detta även behöver fungera internt. Det som förväntas av de 

externa kunderna bör finnas en förståelse hos de anställda att det är även vad näste man i 

produktionskedjan förväntar sig. Det vill säga rätt bit i rätt tid.   

5.4 Motivation 

”...Vissa är plikttrogna och gör ett mycket bra jobb medans andra inte bryr sig alls, mycket 

slarv. Arbetsmoralen är inte bra, den har varit bättre.” (Lennon, personlig kommunikation, 

2012-04-03). 

Resultat och egna tankar: Inom företaget upplevdes att motivationen var delad mellan 

avdelningar och medarbetare. Vissa avdelningar utför sina arbetsuppgifter bra och i andra 

fungerar det inte lika bra. Avsaknad av motivation kan kopplas samman till hur de anställda 

upplever kommunikationen, då vissa känner att viktig information inte når dem. Författarna 

menar därför att det är svårt att motivera sig till att utföra arbetet på grund av att de inte känner 

att de är delaktiga.   

Att det finns utvecklingsmöjligheter framgick men det var flera som menade på att det var upp 

till var och en att söka upp information om dessa möjligheter. Det var delade uppfattningar från 

de svaranden hur de ser på sitt arbete och även angående utvecklingsmöjligheter.  

”Mycket goda med tanke på att vi är en koncern. Finns mycket jobb inom koncernen.” (Van der 

Vaart, personlig kommunikation, 2012-04-02).   
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”Rent katastrofalt dåligt. I början intresserad av utvecklingsmöjligheter men det hände aldrig 

något”. Pratas för mycket om det men har inte sett till något.” (Lennon, personlig 

kommunikation, 2012-04-03). 

Tjänstemännens upplever att det finns goda möjligheter för utveckling. Om anställda känner ett 

intresse för att utvecklas men sedan upplever att det enbart är prat kan detta påverka förtroendet 

för företaget. Det påverkar i sin tur att motivationen försämras. Därför behöver tjänstemännen 

informera och uppmuntra de anställda att ta del av utvecklingsmöjligheter om dessa finns.  

Om mål förtydligas och kommuniceras kan det vara en möjlighet att fokusera på det mest 

primära för företaget. Det finns ett behov av att förbättra övergripande information såväl som 

kommunikation mellan de olika avdelningarna. Att enbart göra sin arbetsuppgift anser 

författarna tyder på att det finns en uppenbar brist av motivation. Problemet är att informationen 

måste nå längre ut i företaget för att involvera olika avdelningar och det fanns en önskan att bli 

involverad tidigare i produktionen. På detta sätt kan planering bli bättre och leda till förbättrade 

aktiviteter och även att de anställda känner sig delaktiga.  

Teori: Edvardsson och Echeverri (2002)  menar att med hjälp av intern marknadsföring leder det 

till att de anställda känner sig delaktiga och bidrar till företagets utveckling. Vilket handlar om 

att uppnå motivation hos de anställda genom att påverka attityder och värderingar (Edvardsson &  

Echeverri, 2002). Det varierar inom den studerade organisationen och vissa anställda antyder att 

de enbart är där för att tjäna pengar. Det framgick även att ansvar ökade till motivation. Att 

använda sig utav Maslow’s behovstrappa inom en organisation enligt Miller (2009) innebär att 

lön är grundläggande för motivation. De högre stegen handlar om att uppnå självförverkligande 

så att arbetet tillåter utövande av kreativitet.  Uppskattning syftar till att ett arbete ska vara 

givande och tillhörighet att de anställda ska ha sociala relationer med medarbetare (Miller, 

2009).  Kamratskap ansågs av de flesta i det studerade företaget vara en viktig del för att vara 

motiverad vilket i behovstrappan anses vara att känna tillhörighet inom organisationen. Att utgå 

från behovstrappan inom det studerade företaget skulle innebära att det finns fler steg för de 

anställda att uppnå. Om tjänstemännen informerar på ett tydligt sätt att det finns 

utvecklingsmöjligheter kan de anställda känna en större motivation. Vilket kan påverkas med 

hjälp av kommunikation. Förbättrad kommunikation menar Eriksson (2011) leder till ökad 

insikt/ motivation hos de anställda, en större vilja till inlärning/ utveckling, ökade kunskaper och 

därmed skapas en bättre förmåga till problemlösning och helhetssyn. Dessa faktorer utvecklar i 

sin tur en organisations individer (Eriksson, 2011).  
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Den definition författarna har utgått ifrån i denna uppsats är Voima och Grönroos (refererad i 

Grönroos, 2008): 

”... att skapa, vidmakthålla och utveckla de interna relationerna mellan individerna i 

organisationen/.../ för att de, för det första, ska känna sig motiverade att tillhandhålla tjänster 

till de interna kunderna såväl som till externa kunderna på ett kundfokuserat sätt.”  

(refererad i Grönroos, 2008).  

Problemet med intern marknadsföring är att ledare inte ser ett behov av att återkoppla det till de 

anställda (Grönroos, 2008). Inom det studerade företaget har författarna uppmärksammat att på 

morgonmöten finns tillfällen att ta del av information bland annat fel som har uppstått, men 

sedan följer de inte upp med aktiviteter och åtgärder för att förbättra detta. Det behöver skapas en 

uppmuntran att de anställda ska ge feedback vilket inte fungerar. Författarna menar att det finns 

behov av förändring och det ligger på ledarna. De anställda kan inte förstå varför de ska delge 

information om det ändå inte görs någon åtgärd.  

”Man måste agera på informationen och skapa en aktivitet för att folk skall våga ge info igen, 

här är det en brist idag. Kommunikation stannar här. Sedan har vi måndagsmöten där 

ledningsgruppen sitter och tar upp problem, men det blir ingen aktivitet.”   

(Jenas, personlig kommunikation, 2012-04-03).  

Ahmed och Rafiq (2003) menar att intern marknadsföring bygger på förtroende inom 

organisationen. När en individ har ett förtroende för organisationen, att de lever upp till vad de 

säger, ger det en uppmuntran till ett beteende inom företaget. Författarna anser att förtroendet för 

hela organisationen påverkas av det problem att företaget inte följer upp. Det finns en risk att 

förtroendet påverkas eftersom det finns delade meningar om vilka utvecklingsmöjligheter som 

finns inom det studerade företaget. Om det har funnits ett intresse hos de anställda för utveckling 

men att det sedan inte händer något kan påverka motivationen hos dem negativt. Det kan uppstå 

en känsla av att företaget inte håller vad de lovar och det kan påverka beteendet hos de anställda 

negativt och även förtroendet. En av de svarande menade att det är mycket slarv, att 

arbetsmoralen inte är bra. Om det delas av fler inom företaget kan det vara en kombination av 

brist i: kommunikationen, de interna relationerna, organisationskulturen och motivationen. Om 

företaget inte kommunicerar och informerar till de anställda vad som händer inom företaget blir 

de inte delaktiga.  
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De interna relationer påverkas eftersom de inte förstår förväntningar från andra medarbetare, hur 

de kan samarbeta och hur de egna arbetsuppgifterna bidrar till företagets resultat. 

Organisationskultur saknas i och med att det inte finns en förståelse för de uppsatta målen inom 

företaget eftersom de inte når ut till de anställda genom tavlorna. Motivation kan påverka 

intresset hos de anställda att tillgodose sig denna information. Utvecklingsmöjligheter behöver 

finnas för att de anställda ska känna att de värdesätts av företaget, att de är en viktig tillgång för 

dem. Grönroos (2008) menar att den konkurrens som finns på marknaden innebär att de anställda 

är den mest kritiska tillgången för ett företag. Därför behöver det finnas en förståelse för hur 

avdelningars samarbete skapar relationer inom företaget och att det arbetar mot gemensamma 

mål som kommunicerats ut. Ahmed och Rafiq (2003) menar att intern marknadsföring är baserad 

på att en enskild avdelning inte fungerar utan ett samarbete med andra avdelningar är 

nödvändigt. Enligt författarna finns det flera områden inom intern marknadsföring som kan bidra 

till stärkta relationer och påverka motivation hos de anställda.   
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6 Slutsatser 

I detta avsnitt redogör författarna en sammanfattning för att besvara uppsatsens syfte. Läsaren 

ska på detta sätt förstå författarnas resonemang kring ämnet och på ett tydligt sätt förstå hur 

syftet har uppnåtts.  

Syftet med denna uppsats var att skapa en ökad förståelse för konceptet intern marknadsföring 

och hur det kan användas inom ett tillverkande företag, samt att ge rekommendationer till 

förbättringsåtgärder.  

Intern marknadsföring enligt författarna kan användas oavsett typ av organisation, då det handlar 

om att öka förståelsen hos de anställda vad som händer inom företaget samt att skapa en känsla 

av gemenskap och delaktighet. Det handlar om att bygga upp en struktur där man tydligt kan se 

hur man arbetar med de olika delarna i den interna marknadsföringen. Inom det studerade 

företaget handlar intern marknadsföring i första hand om att förbättra den interna 

kommunikationen. Det finns inget utarbetat arbetssätt för den interna marknadsföringen vilket 

framgår i resultat då flera av de anställda uttrycker att det bland annat brister i kommunikationen 

och det finns en ”vi” mot ”dem”-känsla. Har man en strategi för den interna marknadsföringen 

kan detta leda till ökad motivation och även stärkta interna relationer. Det uppnås genom att en 

förståelse för företaget och dess verksamhet ökar och medarbetarna blir delaktiga i det som 

händer. Det framgår från resultatet att detta är ett problem inom företaget genom det arbetssätt de 

har nu. Med hjälp av den interna kommunikationen ska information innehållande värderingar 

och mål förmedlas för att skapa en vi-anda i organisationen. Mål bör utarbetas i samspel med de 

anställda vilket leder till stärkta interna relationer och ökad motivation. Att öka 

informationsflödet mellan avdelningar och skift förbättrar relationer mellan dessa eftersom det 

skapar möjligheter till samarbete och en bättre fördelning av arbetet. Om kommunikationen inte 

fungerar försvårar det förståelsen hur samarbetet kan påverka företaget som helhet. Det finns 

därför ett behov av att se över skiften för att möjliggöra direkt kommunikation.  
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7 Rekommendationer 

I detta avsnitt kommer författarna ge rekommendationer till förbättringsarbete i det studerade 

företaget. Författarna har utifrån teorin och empirin uppmärksammat ett antal punkter vilka 

anses aktuella att förbättra.  

 

Författarna anser att företaget behöver förbättra arbetet med tavlorna som de använder för att 

delge information i teamrum. Tanken att ha tavlor som en informationskanal inom företaget för 

att sprida mål och problem kan vara god enligt författarna. Det kan dock bli för mycket 

information som står på dessa och informationen kan vara svår för alla att förstå. Företaget 

behöver förenkla tavlorna och istället välja vilken information de ska lyfta fram som är viktigast 

för de anställda. Det gäller att ha klara och tydliga mål så alla i företaget kan förstå dem och veta 

hur de kan bidra till att man uppnår dem. De behöver sprida kunskap om varför målen finns och 

hur deras arbete bidrar till vad företaget presterar. Författarna ser det som ett första steg att nå ut 

med information längre i företaget. De behöver tydligt kommunicera till medarbetarna vilka 

förväntningar som finns både från anställda inom företaget och de externa kunderna. 

En rekommendation till det studerade företaget är att förändra arbetsskiften. De behöver 

möjliggöra överlappning mellan skiften för att inte betydande information ska gå förlorad. Det 

ska inte finnas någon risk att information om exempelvis driftstopp stannar hos den anställda 

som lämnar sitt arbetspass för att det inte finns någon att delge informationen till. Det kan räcka 

med att en ansvariga stannar mellan skiften för att delge övergripande information. Eftersom det 

finns en brist i att söka upp information kan uppmuntran till direkt kommunikation vara 

nödvändigt. Fördelen med direkt kommunikation är möjligheterna till feedback. Därför behöver 

det finnas en uppmuntran från tjänstemännens sida av att ge feedback och även följa upp för att 

det ska finnas en förståelse varför de anställda ska framföra sina åsikter. 

Författarna anser att företaget bör ta hänsyn till möjligheten för vidareutbildning. För att företag 

ska kunna behålla kompetent personal måste det finnas utvecklingsmöjligheter för de anställda 

som drivs av detta. Hur det ska framföras till de anställda är upp till företaget själva men det ska 

finnas en klar och tydlig plan på hur man kan gå tillväga för att ansöka om vidareutbildning. Det 

behöver finnas uppmuntran till att de anställda ska söka upp dessa möjligheter.  

De rekommendationer som författarna ger till det studerade företaget kan underlättas genom att 

börja använda sig av det balanserade styrkortet. Detta för att underlätta för ledningen att få en 
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helhetsbild av företaget och kunna ta beslut som ser till företagets helhet. Ledningen kan med 

hjälp av styrkortet visa hela företaget vilka framgångsfaktorer det finns i företaget och sedan 

bryta ner dessa så de passar företagets olika avdelningar. Med hjälp av styrkortet kan ledningen 

se hur olika aktiviteter påverkar företaget och vart i företaget exempelvis informationen eller 

kommunikationen inte fungerar. Det balanserade styrkortet anser författarna kan vara ett bra 

verktyg för det studerade företaget att lyckas med kommunikationen av information inom 

företaget av bland annat mål. Det kommer även underlätta för de anställda att se deras del i 

företaget och på det viset öka deras motivation. 
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8 Reflektioner 

I detta avsnitt presenterar författarna reflektioner kring uppsatsen. Om det fanns möjlighet att 

göra studien igen vad hade de gjort annorlunda? Det leder senare in på framtida studier som 

kan vara av intresse för andra studenter och forskare.      

I denna uppsats gjordes åtta kvalitativa intervjuer och observationer för att kunna skapa en 

förståelse om det studerade företaget. Därför finns det en möjlighet att resultatet hade varit 

annorlunda om andra respondenter hade deltagit i datainsamlingen. De hade kunnat ge en annan 

bild av den verklighet som redovisats. Fler intervjuer hade kunnat bidra till en ökad förståelse. 

Förtroende, engagemang och förståelse hos de anställda är återkommande inom ämnet intern 

marknadsföring och därför hade en kvantitativ undersökning med de anställda varit av intresse. 

Detta för att skapa en mer korrekt uppfattning av de anställdas attityder och värderingar. 

Eftersom författarna antog en abduktiv ansats kan tidigare kunskap av litteraturen påverkat 

ställningstagande i resultatdelen. Det hade varit intressant att anta en induktiv ansats för att i ett 

tidigt skede samlat in primärdata.  

8.1 Framtida studier  

Författarna anser att framtida studier är intressant för att identifiera likheter och skillnader mellan 

olika organisationer hur de kan använda sig utav konceptet intern marknadsföring. Det kan 

därför vara lämpligt att göra fallstudier av flera organisationer för att kunna möjliggöra detta. Att 

jämföra en organisation som arbetar med intern marknadsföring med en som inte gör det kan 

vara av intresse för att kunna identifiera skillnader eller likheter även där. Det kan därför skapa 

en större förståelse för hur konceptet kan användas i praktiken och med hjälp av fallstudier kan 

problem som är återkommande uppmärksammas.  
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Bilaga I: Intervjufrågor 

Intervjufrågor till anställda 

1. Kan du beskriva hur er verksamhet fungerar? 

2. Hur arbetar ni mellan avdelningarna?  

3. Vad anser du är Company X styrka? 

4. Vilken värdering anser du att alla på företaget bör dela? 

5. Vad innebär samarbete för dig?  

6. Finns det uttalade mål inom företaget? 

7. Är dessa gemensamma för alla?   

8. Hur förmedlas dessa till er? 

9. Vad innebär kvalitet för dig?  

10. Hur delges du information? 

11. Hur upplever du att ditt arbete värderas?  

12. Vad tycker du kan förbättras? 

13. Hur kontrolleras dina arbetsuppgifter?  

14. Vad anser du om det? 

15. När produktionen väl är färdig hur följer ni upp?  

16. Hur uppmuntras du till att förbättra ditt arbete?  

17. Vad innebär det att göra ett bra arbete för dig?  

18. Vilken typ av utvecklingsmöjligheter finns det för dig? 

19. Vilken roll har du inom företaget? 

20. Hur inspireras du på arbetet? 

21. Hur känner du att andra utför sina arbetsuppgifter?  

22. Hur anser du att du utför dina arbetsuppgifter?  

23. Vad innebär relationer inom organisationen för dig? 

24. Hur arbetar din avdelning med andra?  

25. Vad tycker du att det innebär att vara tillfredställd med sitt arbete? 

26. Vad tror du att kunderna förväntar sig utav era produkter? 

27. På vilket sätt får du del av vad som händer inom företaget?  

28. Hur förmedlar du din åsikt om något blivit bra eller dåligt?  

29. Vem vänder du dig till för att kunna förmedla vad du tycker?  

30. Hur upplever du din delaktighet i företaget?  

31. Hur påverkar ditt arbete  kunder? 

32. På vilket sätt gör du ditt bästa för att uppnå vad som förväntas?  
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Intervjufrågor till ledningen 

1. Hur fungerar er verksamhet?  

2. Vad anser du är viktigt att alla är medvetna om inom verksamheten? 

3. Vad innebär begreppet intern marknadsföring för dig? 

4. Hur använder er utav intern marknadsföring? 

5. Hur fungerar arbetet mellan avdelningarna? 

6. Vad anser du är Company X styrka?  

7. Vilken värdering anser du att alla på företaget bör dela? 

8. Vad innebär samarbete för dig? 

9. Finns det uttalade mål inom företaget?  

10. Är dessa gemensamma för alla?  

11. Hur förmedlas dessa till de anställda? 

12. Vad innebär kvalitet för dig? 

13. Hur delges information inom företaget?  

14. Hur är din syn på arbetet som utförs av de anställda? 

15. Vad tycker du kan förbättras?  

16. På vilket sätt kontrolleras arbetet ute i produktionen?  

17. Hur hanteras missnöje från företagets kunder?  

18. Vad innebär det att göra ett bra arbete för dig?  

19. Vilka utvecklingsmöjligheter finns det inom Company X?  

20. Vilken roll har de anställda ute i fabriken?  

21. Vad innebär det att motivera de anställda för dig?  

22. Hur upplever du arbetsmoralen?  

23. Känner du att du har förtroende för att de anställda kan utföra sitt arbete? 

24. Vad innebär relationer inom organisationen för dig?  

25. Hur anser du att relationer inom företaget är mellan olika avdelningar?  

26. Vad tycker du att det innebär att vara tillfredställd med sitt arbete?  

27. Vad förväntar sig era kunder utav produkterna?   

28. På vilket sätt förmedlas vad som händer inom företaget? 

29. Hur arbetar ni med att få feedback från de anställda? 

30. På vilket sätt kan anställda uttrycka sina åsikter? 

31. Hur arbetar ni med delaktighet inom Company X? 

32. På vilket sätt kan de anställda påverka era kunder? 

33. Hur uppmuntras det anställda att uppnå vad som förväntas? 


