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1. INLEDNING 

Denna uppsats ämnar sig åt att undersöka ämnet intern marknadsföring i ett litet tjänsteföretag 

och se hur denna kan utformas för att påverka relationen och retentionen gentemot kunden. 

Intern marknadsföring har stor betydelse för företag i dagsläget, såväl för de anställda, 

företaget samt för kunden enligt Grönroos (2007). I studien undersöks det om det finns någon 

befintlig intern marknadsföring i dagsläget och hur den fungerar. Genom att använda oss av 

en kvalitativ intervjumetod, teori i form av vetenskapliga artiklar samt relevant litteratur kan 

vi sammanställa den information vi behöver. Detta för att i slutet av uppsatsen kunna beskriva 

resultatet av undersökningen och där även ge förbättringsåtgärder samt bygga upp ett koncept 

som Bolaget i fråga kan följa för att skapa en tydligare intern marknadsföring på 

arbetsplatsen. Detta företag kommer i denna uppsats att benämnas ”Bolaget” i stället för dess 

riktiga namn, då de inblandade vill vara anonyma. 

1.2. BOLAGET 

I denna studie har vi utgått från ett företag som verkar inom IT-branschen i Mellansverige. 

Bolaget har idag tio anställda och en VD, en av dessa anställda har extra ansvar utöver de 

andra medarbetarna. Samtliga medarbetare har arbetat på Bolaget i minst sex år och de som 

varit anställda längst har varit med sedan start för ungefär 20 år sedan. 

1.2.1. KRITIK TILL VAL AV FÖRETAG 

Vid valet av företag såg vi det som en fördel att en av oss arbetar på Bolaget och att arbetet 

med uppsatsen kan komma till direkt nytta i arbetet för det valda företaget. Dock kan detta 

även vara negativt, då personalen på Bolaget är kollegor med en av intervjuarna och kan 

påverka respondenternas svar. Därför var vi noga med att berätta för respondenterna innan att 

vi båda intervjuare undersökte detta med en objektiv syn och försökte vara så opartiska som 

möjligt. Detta gjordes genom att den av oss som arbetar på företaget valde att se Bolaget som 

vilket företag som helst. Vi finner dock inte att respondenterna förvrängde sina svar då ämnet 

inte berörde de anställdas relationer. Den av oss som arbetar på Bolaget är inte belägen på 

samma kontor som respondenterna och därför kände vi att det inte skulle påverka denna 

studie negativt och således kunde vi välja att utföra undersökningen i det berörda företaget. 

1.3. BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING 

När vi hade tittat närmare på Bolaget och fördjupat oss i dess struktur såg vi ett behov av 

förbättring när det gäller den interna marknadsföringen. Denna förbättring ansåg vi ha stor 

betydelse för Bolagets framtida resultat, således ville vi införa en tydligare kommunikation, 

bättre sammanhållning och motiverade anställda genom intern marknadsföring. Vi ville även 

skapa ett koncept som leder till ett högre kundvärde samt lojala och nöjda kunder. Bolaget har 

tidigare inte haft så stort fokus på personalfrågor samt hur detta kan påverka kunden, således 

ansåg vi ett det fanns ett bra tillfälle att undersöka detta samt förhoppningsvis förbättra 

situationen. 

I dagsläget förekommer det vissa aktiviteter i Bolaget för de anställda som finns till för att 

skapa en gemenskap. Det förekommer inga regelbundna utbildningar. 
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1.4. FRÅGESTÄLLNING 

Hur kan ett litet tjänsteföretag utforma intern marknadsföring för att öka kundretentionen? 

1.5. SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka hur vi kan utforma en handlingsplan för intern 

marknadsföring inom ett litet tjänsteföretag för att påverka kundrelationen samt retentionen.  

1.6. CENTRALA BEGREPP 

Nedan följer en lista med centrala begrepp som vi själva har definierat och som är relevanta 

för denna studie. Förklaringen ska bidra till en ökad förståelse för läsaren. 

Retention- Hur man bevarar befintliga kunder samt skapa kundlojalitet 

Kommunikation- Att föra ett meddelande från en sändare till en eller flera 

mottagare. 

Motivation- En drivkraft att vilja uppnå ett eller flera mål. 

Kundvärde- Relationen mellan kundens förväntning på produkten jämfört med 

den faktiska upplevelsen av produkten. 
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1.7. DISPOSITION 

I detta avsnitt följer en förklarande text om hur uppsatsen är upplagd. Detta för att förenkla för 

läsaren. 

 Uppsatsens första kapitel innehåller en förklarande text kring hur helheten ser ut samt 

hur denna studie är upplagd. Den inleds med en inledande text och övergår sedan till 

en förklaring om vad det är för ett företag vi samarbetar med samt ett kortfattat syfte 

och problemformulering.  

 I det andra kapitlet sammanställs teorigrunden till denna studie. Där tas tidigare 

vetenskaplig forskning upp kring det berörda ämnet och det är denna text som vi haft 

som hjälpmedel till den empiri som samlats in.  

 Det tredje kapitlet innehåller vår metoddel och detta kapitel har vi medvetet valt att 

lägga efter teorikapitlet för att vi anser att metoddelen är en konsekvens av teorin. I 

detta kapitel förklarar vi vårt arbete från början till slut samt hur vi gått tillväga för att 

samla in all data vi tagit del av. I metoddelen förklarar vi även närmare vilken 

insamlingsmetod som lämpade sig bäst för vår typ av studie och förklarar ytterligare 

varför vi valt denna. 

 Vidare i kapitel fyra finns den empiri som används i studien. I denna text finns den 

primärdata vi samlat in i form av kvalitativa intervjuer med fyra anställda samt VD:n 

på Bolaget. Här får läsaren ta del av de bearbetade intervjuerna i textform. 

 Kapitel fem innehåller studiens analys och det är i denna text vi analyserar den data 

som samlats in, vilket innebär att vi jämför teoriavsnittet med empirin. Det är här vår 

primär- och sekundärdata analyseras tillsammans. 

 I Sjätte kapitlet för vi en avslutande diskussion om vad vår forskning har resulterat i. I 

detta kapitel beskriver vi även de rekommendationer vi har till Bolaget samt vad det 

finns för möjligheter till vidare forskning. 

 I kapitel sju respektive åtta återfinns litteraturförteckning samt bilagor som vi finner 

relevant för denna studie. 
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2. TEORI 

I detta avsnitt behandlas den teori som ligger till grund för denna studie. Här framförs den 

teori inom intern marknadsföring som har en relevant betydelse för undersökningen. Denna 

teori anses relevant för att kunna undersöka den empiri som insamlats. 

2.1. INTERN MARKNADSFÖRING 

Begreppet intern marknadsföring introducerades av Berry, Hensel och Burke i slutet av 1970-

talet och har sedan dess anammats av ett flertal författare som till exempel Grönroos och 

Keller, vilka skapat sina egna definitioner kring begreppet för att påvisa en bredare bild av 

intern marknadsföring. Enligt filosofin inom intern marknadsföring bör den anställde ses som 

den interna kunden och den mest relevanta faktorn, vilken kan förbättra den anställdes 

beteende och skapa en bra kundrelation. (Grönroos, 1981) Kärnan inom intern 

marknadsföring är att den anställde ska ses som en intern kund och att man ska behandla 

denna på samma sätt som sina externa kunder (Berry, 1981). 

Inom marknadsföring är det främst viktigt med relationsbyggande marknadsföring och det har 

enligt Gummesson (1999) skett ett paradigmskifte där marknaden går från att använda sig av 

marknadsmixen och de 4 p:na till relationsmarknadsföring där man istället värdesätter kunden 

och den befintliga relationen. 

2.1.1. INTERNT GYNNAR EXTERNT 

I ett företag är det kvaliteten på det företaget levererar som är den största bidragande faktorn 

till att bevara och skapa nya kunder. En av de viktigaste faktorerna när det gäller att förbättra 

kvaliteten är den interna marknadsföringen. Intern marknadsföring handlar om att attrahera, 

utveckla, motivera samt att det är viktigt att föra detta vidare till sina anställda. De anställda 

inom företaget ska ses som interna kunder. (Kotler, Keller, Brady, Mairead & Hansen, 2009) 

Genom att behandla de anställda som interna kunder förbättrar det medarbetarnas syn på 

arbetet och viljan till att skapa en bättre kvalitet för såväl företag som kund. Genom att skapa 

en bra arbetsplats för medarbetaren leder det i sin tur till motiverad och uppmuntrande 

personal, vilket vidare leder till en bättre organisation enligt Ahmed & Rafiq (2003). Den 

interna marknadsföringen ska förbättra för den anställde och utveckla individen samt gruppen 

för att skapa engagemang och positiv attityd (Ahmed & Rafiq, 2003). Syftet med intern 

marknadsföring är att den interna kunden ska bidra till den interna produkten i företaget, 

vilket är kärnan i organisationen. För att skapa detta krävs det engagemang från ledningen och 

de som har huvudansvaret för personalen. Dessa ska jobba för att behålla den befintliga 

kvalificerade personalen samt attrahera framtida medarbetare. (Ahmed & Rafiq, 2002) 

Intern marknadsföring fungerar bäst inom serviceyrken och utåtriktade arbeten då den interna 

marknadsföringen också syns utåt mot kunderna. Allting startar inifrån organisationen där den 

interna marknadsföringen finns och detta påverkas utåt. Finns det ingen intern 

marknadsföring påverkar detta även den externa marknadsföring och det blir svårt för 

företaget att få denna att fungera. (Grönroos, 1993; Gummesson, 1999) 
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Intern marknadsföring gynnar servicekvaliteten och därmed ryktet som Bolaget har vilket 

påverkar kundens inställning till företaget. Genom att få en bra relation med kunden kan 

Bolaget få denne att köpa mer och göra återköp, det resulterar även i att kunden kan ses som 

en viktig del i den externa marknadsföringen gentemot potentiella kunder. (Venetis & Pervez, 

2004) 

2.1.2. LEDNINGEN 

Från ledningens sida är det viktigt att ge tydliga direktiv till de anställda om vilka 

befogenheter de har i sina handlingar samt hur brett ansvarsområde de har i sitt arbete. Genom 

att ge dessa tydliga riktlinjer känner personalen en större säkerhet kring vad som bör göras i 

vissa situationer och vilka möjligheter det finns till att ta initiativ och att agera. Detta bidrar 

även till en högre motivation hos de anställda samt ger dem chans till att utvecklas. 

(Grönroos, 2008) 

Det är inte enbart ledingen och den personalansvariga som har hela ansvaret i företaget för att 

skapa intern marknadsföring. Det är allas ansvar på arbetsplatsen att skapa ett samarbete inom 

företaget (Ahmed & Rafiq, 2003).  

2.1.3. DEN ANSTÄLLDE 

Att den anställdes behov och förväntningar tillfredställs är relevant för att kunna skapa en 

kund som är nöjd med produkten eller tjänsten som levereras. Den interna marknadsföringen 

möjliggör skapandet och bevarandet av kvalificerade och hängivna anställda i företaget. Den 

interna marknadsföringen är även viktig för att höja servicekvaliteten inom företaget. Det kan 

ses som en viktig aktivitet i utvecklingen i ett kundinriktat företag enligt Grönroos (2000) och 

Zampetakis, et al. (2009). 

Den interna marknadsföringen bör vara en viktig del till att skapa motivation och ett attraktivt 

arbete för den anställde för att denne ska se möjligheter till att utvecklas och vilja prestera. I 

sin tur leder detta till mer kompetent personal som känner en större sammanhållning till 

arbetsplatsen. Denna sammanhållning är inte bara givande för de anställda utan även för 

företaget då den kan resultera i att företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare, vilket attraherar 

framtida arbetstagare. (Berry L., 1981) 

2.1.4. IMPLEMENTERING AV INTERN MARKNADSFÖRING 

Intern marknadsföring ska bidra till en mer kommunikativ arbetsplats för de anställda och 

leda till ett effektivare arbete och ökad produktivitet (Gummesson, 1987). Enligt Grönroos 

(2007) är det ett problem att de anställda inte är insatta i den interna marknadsföringen och att 

detta kan bero på att personalen inte känner till sin roll i företaget och hur deras insats 

påverkar kundkontakten samt hur detta påverkar företagets resultat.  

Innan den interna marknadsföringen kan implementeras i ett företag i syfte att effektivisera 

och förbättra arbetssituationen, bör det skapas en förståelse för hur den interna marknads-

föringen skapas och används som helhet. För att få en bredare inblick i hur detta fungerar och 

vad det finns för utmaningar och hinder finns det ett antal faktorer som är ytterst viktiga. 

Enligt Ahmed & Rafiq (2003) anses det finnas vissa huvudsakliga faktorer som spelar in, 
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innan implementeringen av intern marknadsföring sker. En av dessa faktorer handlar om 

betydelsen av att förstå relevansen mellan de anställdas tillfredställelse och företagets resultat 

och att dessa har en tydlig koppling till varandra. Utan tillfredställd personal är sannolikheten 

mindre att företaget visar ett bra resultat. Det är även viktigt att se behovet av samarbete för 

att uppnå att nya marknadsföringsstrategier införs i företaget. Företaget bör ha kunskap om 

hur dessa strategier bör genomföras för att vara förberedda. 

Ytterligare en faktor som bidrar till att skapa denna förståelse är behovet av kunskapen för att 

implementera interna kommunikationsstrategier. Med detta kan företaget få en stadigare 

grund att stå på, vilket effektiviserar implementeringen av den interna marknadsföringen. En 

annan viktig del är att förstå betydelsen av relationsmarknadsföring och se den interna 

marknadsföringen ur detta perspektiv. Det är också viktigt att skapa roller inom företaget för 

att skapa en bredare kompetensutveckling, detta bidrar till en tydligare klarhet innan 

implementeringen. (Ahmed & Rafiq, 2003) 

Ett företag med negativt inställd personal kan leda till att företaget misslyckas med sina mål. 

De anställda har en viktig roll i företaget då de är en del av företagets grund. Således är det 

viktigt att ha en engagerad ledning, vilken tar på sig ansvaret att bidra till intern 

marknadsföring (Grönroos, 2007).  

Ahmed & Rafiq (2003) menar på att det finns en funktion med tre delar som kan användas i 

ett företag för att tillämpa intern marknadsföring. Dessa tre delar är: Förståelse och intimitet, 

förtroende samt engagemang. För de anställda krävs det att alla dessa delar implementeras 

från ledningen. Skulle dessa tre delar inte användas inom företaget kan det bidra till att den 

interna marknadsföringen inte fungerar och att de anställda känner missnöje samt att 

negativitet kan uppstå, vilket leder till oengagerad personal. Dessa tre delar skapar 

tillsammans intern marknadsföring och genom ledningens direktiv bidrar det till motiverade 

medarbetare. Det är viktigt att personalen har förståelse för den interna marknadsföringen och 

att den har betydelse för dem. Om det inte finns någon förklaring till varför intern 

marknadsföring ska implementeras kan det leda till att personalen inte förstår innebörden. 

Genom att det finns tydliga direktiv inom företaget kan personalen känna sig säkrare med vad 

som händer, därmed kan det skapas en trygghet på arbetsplasten. En viktig byggsten i dessa 

tre funktioner inom intern marknadsföring är att skapa förtroende och tillit. (Ahmed & Rafiq, 

2003) 

Berry & Parasuraman (2000) menar att för att upprätthålla den interna marknadsföringen är 

det viktigt att företaget har en tydlig vision som de anställda ska sträva efter. Personalen i 

Bolaget bör ha tillräckligt mycket kunskap för att de ska klara av de arbetsuppgifter de 

förväntas genomföra såsom kundbemötande och administrativa uppgifter. De anställda bör 

även känna gemenskap för att underlätta arbetet tillsammans. Detta skapar gemenskap och 

motivation hos de anställda. Något som kan hämma friheten och motivationen hos personalen 

är hindrande på arbetsplatsen, därför är det viktigt att ge personalen tillräckligt mycket frihet 

för att nivån av motivationen ska ligga på en jämn nivå. Belöning vid prestationer är också 

viktigt i den interna marknadsföringen då detta gynnar motivationen. Belöningarna i sig bör 

bidra till goda prestationer i framtiden då dessa belöningar ökar självförtroende och viljan att 
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göra mer. Slutligen är det viktigt att personalen på arbetsplatsen känner varandra och skapar 

tillit till varandra. Genom interaktion i form av aktiviteter och dylikt på och utanför arbetet 

skapas denna gemenskap som främjar intern marknadsföring. (Berry & Parasuraman 2000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. RELATION OCH RETENTION 

Relationsperspektivet uppkom på grund av att man numera ser kunden och vill skapa ett värde 

för denne. Detta till skillnad från förr, då fokus istället låg på utbytet av produkten. Grönroos 

(2007) menar att detta relationsperspektiv uppstår i en interaktion mellan kund och leverantör. 

Relationsperspektivet har stor betydelse för den anställde, som representerar företaget i 

kundkontakten och har en roll som är viktig i skapandet av relationen. Företagets vision, mål 

och strategier ska genomsyra hela företaget och nå ut till de anställda för att sedan 

implementeras i kundkontakten. Om dessa delar inte samspelar uppstår det komplikationer för 

den anställde i kundbemötandet och det kan påverka relationsskapandet negativt. Ledningen i 

Bolaget är de som har ansvaret för att få genomsyrningen att uppstå och bör informera sina 

anställda för att det inte ska uppstå förvirring i relationsskapandet. (Gummesson, 1987) 

Den bäst demonstrerade praktiken är också rekommenderad som en teknik för att öka 

kundretentionstakten. Att skilja sig från resten av marknaden är någonting nästintill alla 

företag måste göra för att kunna konkurrera med sina rivaler. Således är det viktigt att 

företaget skapar konkurrensfördelar för att kunna erbjuda det optimala för kunden (Levitt, 

1980; SevedJavadin, SeyedReza, Ravej, Hamzeh, Yazdani, Hamidreza, Estiri, Mehrdad & 

Aghamiri, Seyed A., 2012). Genom att skapa relationer till sina kunder skapas även en tillit 

och lojalitet, vilket oftast leder till en ökad förståelse samt attraktion i relationen. Detta leder 

Figur 1 – De viktigaste faktorerna i intern marknadsföring samt hur det 

görs resultatrikt (Berry & Parasuraman, 2000) 
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till att bägge parters behov tillgodoses samt att det utvecklas en långvarig och säker relation. 

De externa relationerna leder till en starkare relation internt och därmed blir de anställda en 

viktig del i företaget. (Grönroos, 2007) Kundens förväntningar måste uppfyllas och således är 

det viktigt att de anställda förstår betydelsen av relationsskapade såväl internt som externt för 

att tillgodose kundens behov. Enligt Gummesson (1987) upplever kunden kvaliteten på 

produkten genom bemötandet de får av företaget. 

Ett företag behöver behålla sina kunder för att generera en lönsamhet. Att behålla sina kunder, 

alternativt ha lojala kunder kallas för kundretention. För att åstadkomma detta behöver 

företaget erbjuda en bra service. Detta är allra viktigast inom serviceföretag som arbetar 

mycket mot slutkunder. Det är även viktigt för tillverkande företag att ha ett gott bemötande 

gentemot sina kunder. Idag ser inte alla företag detta som en självklarhet eller ser hur den 

interna marknadsföringen kan bidra till att skapa kundlojalitet för att företaget ska nå sina 

externa mål. (Payne, 1995) 

Enligt en studie av Schneider (1973) har kundens synsätt på organisationskulturen en 

koppling till kundretentionen inom serviceföretag. Det finns också en direkt koppling mellan 

servicebemötandet, kundens nöjdhet och de anställdas nöjdhet.  (Schneider, 1973) 

För att erhålla fortsatt motiverad och engagerad personal krävs det att de anställda känner sig 

värderade av organisationen samt att deras ansträngningar blir uppmärksammade och 

belönade. De anställda måste även ges möjligheten att kunna ge god service till kunderna. 

(Payne, 1995) Vidare menar Payne (1995) att det finns fyra kriterier för att medarbetarna ska 

känna sig delaktiga i organisationen; De behöver information om organisationens resultat, 

belöningar som är baserade på dessa resultat, kunskap som gör att de förstår och kan bidra till 

organisationens resultat samt möjligheter att ta beslut som påverkar organisationens mål och 

resultat positivt. Genom att utbilda medarbetarna och värdesätta medbestämmande kan det 

bidra till att de anställda presterar mer än vad arbetsuppgifterna kräver. Detta kan göra att 

företaget får fler anställda som har befogenheter att åstadkomma en bättre upplevd kvalitet för 

kunderna. Medbestämmande kan även öka medarbetarnas motivation och tillfredsställelse i 

arbetet, vilket i sin tur leder till kundlojalitet och kundnöjdhet. (Payne, 1995) 

När det handlar om företags arbetssätt finns det fyra huvudsakliga delar som är viktiga att ta 

hänsyn till; 

1. Miljön där kunden träffar företag 

2. Kvaliteten på det utförda arbetet 

3. Ryktet som företag har gällande god service och leveranssäkerhet 

4. Att företaget anställer rätt personer 

 

Dessutom är det viktigt att Bolaget ger de anställda en chans till utbildning, 

kompentensutveckling, en bra arbetsmiljö och ett stöd i deras utvecklingsarbete, vilket inte 

sker idag. Det är också viktigt att se alla dessa delar som en helhet för att åstadkomma en bra 

kundrelation. (Payne, 1995) 
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2.2.1. FOKUS KUNDRETENTION OCH KUNDDETEKTION 

Företag måste mäta kundretentionens ökning över tid och i enlighet med företagets mål och i 

alla de områden där företaget är verksamma. Denna information och dess betydelse måste 

kommuniceras ut till de anställda. Det är viktigt att analysera grundorsakerna till kundavhopp, 

eftersom det bara är då det går att förstå varför kunderna väljer att lämna företaget och 

därmed kunna göra någonting åt det. (Payne, 1995) 

2.2.2. FOKUS KUNDATTENTION 

En annan strategi är att fokusera på attentionen vilket berör intern marknadsföring, speciellt 

när det gäller personal som syns utåt för att få dem att förstå att de ska fokusera på 

servicekvalitet som möter kraven för de uppsatta målen inom organisationen. Det innebär 

alltså att dessa faktorer fungerar så att det leder till att företaget attraherar nya kunder. (Payne, 

1995) 

Intern marknadsföring syftar till att skapa relationer mellan ledning och anställda och mellan 

olika typer av funktioner. Det är viktigt att de anställda har tillräcklig kunskap om företagets 

erbjudanden, men också om företagets vision, mål, strategier och organisationsprocesser. 

Även om inte alla anställda har kontinuerlig kundkontakt, letar företag efter bättre sätt att 

förbereda sina anställda för organisationsförändringar i företagets vision och 

organisationsstruktur. När företaget lanserar nya erbjudanden, tekniker och metoder krävs det 

medverkan och motivation från de anställda. Det kan vara en stor skillnad i det ledningen vill 

och vad som verkligen händer i huvudet på de anställda samt de externa kunderna. Utbildning 

och kompetensutveckling är också delar av de0n interna marknadsföringen. (Gummesson, 

1999) 

2.3. KOMMUNIKATION 

Att det sker en tydlig intern kommunikation på företaget är en självklarhet, för att få en öppen 

organisation där alla är medverkande. Det är viktigt att skapa en tydlig kommunikation inom 

företaget och hos de anställda då detta leder till en större medvetenhet enligt Cahill (1995). 

Med en större förståelse och medvetenhet skapas det effektivitet, då alla är med på samma 

noter. Det interna arbetet påverkar medarbetaren och hjälper denne att få en ökad förståelse 

kring företagets kärnverksamhet och mål. (Erikson, 2008) 

Kommunikation leder till motivation genom att klargöra för de anställda vad som ska göras, 

hur bra de utför arbetet och vad de kan förbättra i arbetsprocessen. Kommunikationen 

stimulerar motivationen genom att utforma specifika mål, återkoppla i pågående processer 

mot gällande mål och förstärka önskade beteenden bland de anställda. (Robbins, Judge & 

Campbell, 2010) 
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2.3.1. MUNTLIG KOMMUNIKATION  

Muntlig kommunikation är den vanligast förekommande kommunikationsformen i 

organisationer. Den har fördelen att den är snabb och att den som förmedlar något kan få 

direkt återkoppling från de som lyssnar. Största nackdelen med den här typen av 

kommunikation är om informationen ska gå muntligt genom många led. Detta kan leda till att 

det blir bortfall och missförstånd i kommunikationsleden. Alla människor tolkar information 

på sina egna sätt, vilket leder till att informationens betydelse är olika beroende på vem som 

mottagit den. (Robbins, et. al., 2010) 

2.3.2. SKRIFTLIG KOMMUNIKATION 

Skriftlig kommunikation är till exempel e-post, nyhetsbrev, lappar på anslagstavlan och 

liknande. Oftast finns det en baktanke med varför man väljer skriftlig kommunikation, det kan 

till exempel vara för att informationen ska bli dokumenterad. Den största fördelen med 

skriftlig kommunikation är att människor oftast är mer försiktiga och eftertänksamma när de 

skriver ner det. Nackdelarna med skriftlig kommunikation är att det är tidskrävande och 

återkopplingen från läsaren inte blir direkt. (Robbins, et. al., 2010) 

Det finns många fördelar med e-post och många företag använder det många gånger dagligen. 

Det är ett snabbt, billigt och enkelt sätt att sprida information inom företaget. Det finns dock 

nackdelar med den här typen av informationsspridning. Budskapet i e-posten kan misstolkas 

av läsaren, vilket kan skapa missförstånd och oklarheter kring informationen. E-post är också 

något som kommer i mängder i de anställdas inkorgar, vilket kan bidra till att en del 

information inte kommer de anställda till del inom rimlig tid eller alls om den hamnar i 

skräppostfiltret. (Robbins, et. al., 2010) 

Det är viktigt att hitta rätt kommunikationskanal beroende på vilken typ av information och 

vilka som ska informeras. (Robbins, et. al., 2010) Gummesson (1999) menar att traditionell 

intern massmarknadsföring som till exempel tidningar och formella ”memos” är otillräckliga 

och att istället ett intranät kan hjälpa till att förmedla informationen. Författaren menar också 

att det är viktigt att förbättra den sociala gemenskapen och att det kan göras genom till 

exempel kick-offer. 

2.4. MOTIVATION 

Motivation är den drivkraft som finns hos människor för att vilja göra någonting som 

stimulerar dennes behov. Drivkraften hos människan och i gruppen uppstår och blir till 

motivation. Motivationen uppstår oftast då det finns ett mål att nå. (Bruzelius & Skärvad 

2004) 

2.4.1. BELÖNINGSSYSTEM 

För att den anställde ska utföra ett arbete med gott resultat krävs belöningar. Först och främst 

är det lönen som är belöningen för arbetet, men för att den anställde ska prestera utöver det 

förväntade krävs det en form av morot. Belöningssystem kan hjälpa företag att få en bättre 

effektivitet.  (Bruzelius & Skärvad, 2004) 
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Bruzelius & Skärvad (2004) har tolkat Thompson & Strickland synsätt för ett bra 

belöningssystem genom att samla ett antal faktorer som bör användas. En av dessa faktorer 

som spelar in är att den belöning som medarbetaren erhåller bör vara en relativt stor del av 

den totala lönen/ersättningen som denne får. Det är även viktigt att detta belöningssystem som 

används inom företaget, gäller alla i företaget, både personal samt VD. Belöningarna bör även 

vara knutna till vad medarbetaren presterar och de bör framkomma då medarbetaren visar på 

väl utförda arbetsprestationer. För att belöningssystemet ska fungera inom företaget bör det 

vara verklighetsanpassat och noga övertänkt. Medarbetaren bör kunna prestera på ett sådant 

sätt att denne känner att belöningen är möjlig att nå samt att denne inte heller bör känna att 

utmaningen är för lätt. Det är även viktigt att den enskilda medarbetaren själv kan påverka 

resultatet och att denne upplever att belöningssystemet är meningsfullt för sitt arbete. 

Förmåner som immateriella belöningar i form av mer ansvar, utbildningar och aktiviter samt 

befordran kan också vara sådant som belöningar innefattar. Det är inte bara belöningar i form 

av pengar som de anställda uppskattar. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 

Robbins et. al. (2010) beskriver tre definitioner som är viktiga när det gäller motivation i 

arbetet, nämligen; intensitet, riktning och uthållighet. En person som har hög intensitet i 

arbetet men i fel riktning, kommer inte hjälpa organisationen att nå dess uppsatta mål. Det 

gäller därför att alla tre definitionerna används för att erhålla motiverad personal som arbetar i 

företagets intresse och i enlighet med dess mål. 
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3. METOD 

I detta avsnitt förklaras tillvägagångssättet i vår undersökning samt hur vi samlat in de data vi 

ämnar använda. 

3.1. VAL AV METOD 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ insamlingsmetod i form av intervjuer. Denna 

metod valdes eftersom vi ville ha närhet till respondenterna och en interaktion med dessa, då 

vi anser att det ger bättre förutsättningar till att förstå respondenterna. Då respondenternas syn 

på verkligheten undersöks i denna studie anser vi att denna metod är bäst lämpad (Olsson & 

Sörensen, 2011). Då vi inte är ute efter att samla in specifika mätningar och fenomen har vi 

valt bort de kvantitativa ansatserna.  

3.2. DATAINSAMLING 

Vi har valt att använda oss av primärdata i form av en kvalitativ intervjuundersökning som 

empiri i denna studie, då det belyser den problemställning vi har valt. Vi ansåg att det var 

ytterst relevant att samla in det empiriska materialet med hjälp av denna teknik då vi 

undersöker ett specifikt företag och en specifik arbetsplats. (Svenning, 2003) Vi har valt att 

intervjua fem olika personer på företaget och urvalet gjordes utifrån den information vi hade 

om de anställda. Den information vi hade var att företaget har en personalstyrka om ca 10 

personer och att två av dessa har en mer ledande position. De anställda på företaget har även 

olika expertiser och arbetsuppgifter. 

För att få ett bredare perspektiv till primärdata har vi valt att använda oss av sekundärdata 

som samlats in från forskare kring ämnet i form av vetenskapliga artiklar och litteratur 

(Olsson & Sörensen, 2011). Vi har använt oss av högskolans databaser; Emerald, 

ABI/INFORM Global samt Diva vid insamling av de vetenskapliga artiklar som vi ansåg var 

relevanta för oss. Vi har även använt oss av Högskolans bibliotek och Västerås 

Stadsbiblioteket för insamling av litteratur. Dessutom har vi tagit stöd av tidigare 

kurslitteratur. Denna litteratur har valts ut för att styrka uppsatsens trovärdighet och för att 

vara till teoretisk hjälp i vår undersökning.  

Vi har även använt oss av internet i form av sökmotorer som ett komplement till resterande 

sekundärdata. Samt att vi har funnit inspiration genom att vi tagit del av befintliga uppsatser 

på nätet, detta för att studera metodval och upplägg. 

Relevanta sökord i denna studie: Internal marketing, retention, kommunikation, motivation, 

kundlojalitet samt intern kund. 

3.3. ETISKA ASPEKTER  

Under utformningen av intervjun kom vi överens om att det var viktigt för respondenterna att 

känna sig trygga under intervjun och att de skulle kunna säga vad de tycker utan att känna att 

det som sägs skulle spridas på ett negativt sätt. Målet var att respondenterna skulle känna sig 

trygga och förlita sig på att det som sades inte skulle upprepas i fel sammanhang.  



13 

 

3.4. FÖRBEREDELSE OCH PLANERING INFÖR INTERVJUERNA  

Till att börja med kontaktade vi personligen de utvalda respondenterna individuellt och erbjöd 

dem att medverka i en intervju. Alla tillfrågade tackade ja vid första kontakten. Vi förklarade 

redan från första kontakten vad intervjun syftade till och förklarade för personerna ifråga hur 

den skulle gå till. Vi bokade in ett datum då de första fyra respondenterna hade möjlighet och 

förklarade även för alla att vi skulle genomföra intervjuer med flera från deras arbetsplats. 

Vi anser att det var viktigt att presentera sig för respondenterna innan intervjun skedde så 

därför gick vi runt till de anställda innan och förklarade vad vi skulle göra där och vilka vi 

var. Detta gjordes för att de anställda inte skulle känna osäkerhet kring vår närvaro. Innan vi 

påbörjade intervjun förklarade vi för respondenten att denne när som helst fick avbryta och att 

det inte var tvunget att svara på alla frågor. Något som var viktigt att belysa för respondenten 

var att den information som insamlades skulle behandlas konfidentiellt och att vi tar kontakt 

med respondenterna innan något publiceras. (Patel & Davidson, 2003) Vi förklarade även 

upplägget av intervjun och vilka ämnesområden frågorna skulle beröra. Detta gjordes för att 

respondenterna skulle känna sig mer bekväma och öppna i sina svar så att vi intervjuare skulle 

få ett så brett informationsinsamlande som möjligt. 

Den planering som krävdes innan utförande av intervjuerna, var att vi som intervjuare skulle 

låta intervjun fortlöpa i ett lugnt tempo. Detta för att respondenterna inte skulle känna sig 

stressad på något vis och få tala till punkt. (Olsson & Sörensen, 2011) Vi valde att klä oss 

ledigt och avslappnat, på ett sätt som speglar de anställda på företaget, för att respondenterna 

skulle känna sig avslappnade. Vi hade även anpassat vårt val av språk och frågornas 

utformning för att de ska vara enkla att förstå och att respondenterna inte ska känna sig osäkra 

på frågorna. (Olsson & Sörensen, 2011) 

I den mån det går har vi utfört intervjuerna på respondenternas egna kontor, för att personen i 

fråga ska känna sig så bekväm som möjligt. I vissa fall har intervjuerna ägt rum i 

konferensrummet på kontoret, då en del av respondenterna inte har tillgång till eget kontor. 

(Olsson & Sörensen, 2011)  

Vi har besökt Bolaget i fråga under två olika dagar. Dag ett bestod av fyra av totalt fem 

intervjuer och dag två av den sista intervjun som skedde med Vd:n på Bolaget. Efter att de 

fyra första intervjuerna genomförts transkriberades dessa. Vi har valt att göra detta så tätt inpå 

som möjligt då vi gärna vill att minnet av dem är så färskt som möjligt. Samma sak gällde den 

femte intervjun som utfördes under dag två. Vi beräknade att en intervju skulle ta ca 40-70 

min och har avsatt just denna tid. 

För att förbereda oss provade vi våra intervjufrågor på ett par bekanta. Dessa provintervjuer 

bidrog till vissa förändringar i frågorna till respondenterna och vi fick ett mer komplett 

frågeformulär. 
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3.4.1. URVAL AV RESPONDENTER 

Eftersom vi ville ha en sådan bred syn som möjligt över situationen valde vi att ta ut personer 

från olika områden och positioner. Efter den tredje intervjun uppnådde vi mättnad, det vill 

säga att nya intervjuer inte skulle bidra med nytt material. Vi valde dock att genomföra en 

fjärde och femte intervju för att försäkra oss om att ingen ny information skulle framkomma 

och det visade sig stämma. Målet var att intervjua de personer i Bolaget som var tillräckligt 

olika varandra, men samtidigt kunde bidra med olika uppfattningar till vår undersökning. 

Eftersom Bolaget i fråga är så pass litet samt att samtliga arbetat på Bolaget i minst några år 

finns det ingen som inte är insatt i Bolaget och dess situation. Därför behövde vi inte se till att 

en del av de anställda inte hade den information vi ville åt. (Olsson & Sörensen, 2011) 

3.4.2. UTFORMANDET AV FRÅGORNA 

Vi har utformat intervjufrågorna utifrån ett antal teman som togs fram efter att vi studerat 

intern marknadsföring i teorin. Vi valde dessa teman då vi ansåg att de var mest intressanta 

och relevanta för den här studien. Dessa teman är motivation, kundrelation, kommunikation, 

värderingar och övriga frågor angående arbetsplatsen. Vi har valt att börja med några 

generella inledande frågor för att göra respondenterna bekväma i intervjusituationen. De 

frågorna är sådana som vi ändå vill ha svar på, då de genererar en bättre förståelse för Bolaget 

som helhet. (Svenning, 2003) 

Målet i denna kvalitativa studie var att få en så bred verklighetsuppfattning som möjligt från 

olika håll i Bolaget. Därför har vi använt oss av låg grad av strukturering och en låg grad av 

standardisering. Frågorna är således utformade innan, men vi var öppna för följdfrågor och 

dessa utformades under intervjun. Detta för att inte hämma respondenten i sitt svar, men ändå 

ställa specifika frågor som vi vet att vi vill ha svar på samt att vi vill kunna utveckla de svar vi 

får med hjälp av dessa följdfrågor. (Patel & Davidson, 2003) 

Frågorna utformades med tanke på att de skulle vara så öppna som möjligt och icke ledande. 

Detta för att respondenten skulle bidra med ett svar som är utvecklat av respondenten och som 

vi intervjuare kan ställa följdfrågor till. Vi ansåg att det var viktigt att respondenterna skulle 

utveckla vad de menade, så mycket som möjligt utan att vi verkade ledande. Därför var målet 

att hjälpa respondenten på traven. (Olsson & Sörensen, 2011) 

Våra frågor utformades så att varje fråga måste ha en koppling till frågeställning och till syftet 

med frågeställningen. Vi utgick från befintlig teori (Bryman & Bell, 2011) när vi utformade 

frågorna, med tanke på sådant som bör undvikas.  

3.5. GENOMFÖRANDE AV INTERVJUERNA  

Dagen då vi utförde våra intervjuer träffades vi intervjuare på arbetsplatsen en halvtimme 

innan utsatt tid för den första intervjun, för att förbereda oss innan intervjuerna påbörjades. 

Under själva intervjun delade vi upp arbetet, en av oss ställde frågorna och den andra 

antecknade sådant som ansågs vara relevant för denna studie. Däremot var båda ansvariga för 

att ställa följdfrågor, för att respondenten skulle få intryck av att vi båda var insatta i 

intervjun. 
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3.5.1. AVVIKELSER UNDER GENOMFÖRANDE 

En av frågorna vi ställde angående ledord togs bort efter andra intervjun då vi insåg att denna 

fråga inte hade något syfte och inte skulle bidra till vår undersökning. Denna fråga löd; Vad 

betyder ordet ledord för dig? Denna fråga var tänkt att öppna upp för de andra frågorna som 

berörde ämnet, men vi insåg efter två intervjuer att denna fråga endast förvirrade 

respondenten och att frågan i sig inte hade någon betydelse. Därför valde vi att i återstående 

intervjuer ta bort denna fråga helt. Borttagandet av frågan innebar enligt oss inte någon 

skillnad i de utförda intervjuerna och de intervjuer som ännu inte utförts då denna inte hade 

någon betydelse för intervjun. 

3.6. EFTER INTERVJUERNA 

Efter att vi utfört de första fyra intervjuerna valde vi att transkribera dessa intervjuer följande 

dag. Det gjordes genom att vi med hjälp av vår ljudinspelare spelade upp intervjuerna och 

skrev ner frågorna och svaren. Med hjälp av verktyg i dokumentet på datorn kunde vi lätt 

urskilja vad som var frågor och vad som var svar, samt även andra tillägg såsom skratt eller 

pauser. Vi fick på så vis ett extra intryck av hur respondenten reagerade på frågorna. (Olsson 

& Sörensen, 2011) Då vi har valt att göra intervjuerna konfidentiella har vi inte lagt dessa i 

någon bilaga. Detta enligt överenskommelse med respondenterna. 

Efter att ha transkriberat insamlad data bearbetades denna genom att texten sammansattes till 

mindre och kortare meningar, för att lättare kunna selektera bearbetad text och få enklare 

meningar att bearbeta till ett senare resultat. 

I ett senare skede tog vi den bearbetade texten och selekterade ut den information vi ansåg var 

relevant i undersökningen. Denna text samt diskussion i gruppen bidrog till en analys av 

samtliga diskussioner. Den slutliga texten av analysen var sedan ett hjälpmedel i studien då vi 

använde denna sammanställning till senare rekommendationer.  

3.7. KÄLL- OCH METODKRITIK 

Validiteten i denna studie kan anses relativt hög då vi i undersökningen mäter det som vi 

avser att mäta. Vi avser att mäta om det finns någon intern marknadsföring på arbetsplatsen 

och hur Bolaget kan utforma den för att påverka kunderna. Detta gjordes genom att vi utförde 

de kvalitativa intervjuerna på personal samt VD i Bolaget. (Svenning, 2003) 

Vi utförde de flesta intervjuerna i samma miljö samt med samma förutsättningar. Valet av 

miljö bör inte ha påverkat intervjusituationerna och detta bidrar i sin tur till högre reliabilitet 

då resultatet av samtliga intervjuer bör vara likartad med en andra studier som syftar till 

samma sak som denna. Under intervjuerna var ett av målen att inte leda respondenten i dess 

svar på frågorna och detta ansåg vi fungerade. (Svenning, 2003) Vi valde att ha öppna frågor 

då vi ville undersöka hur respondenternas egna åsikter var. Detta ledde till att vi fick olika och 

mer omfattande svar vilket leder till en lägre reliabilitet, men desto större validitet. Därför kan 

vi se reliabiliteten som tillräcklig, men att validiteten är relativt hög. 

Enligt Thurén (2005) finns det fyra källkritiska principer att ta hänsyn till. Det gäller källans 

äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Vi har i vår studie tagit hänsyn till dessa 
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fyra principer dels genom att en av oss känner till verksamheten och dels genom att vi har 

prövat källornas trovärdighet mot varandra i vissa avseenden. Däremot är många av frågorna 

av sådan art att svaren blir respondentens egna åsikter och funderingar och där det ej går att 

styrka svaren med skriftlig dokumentation. 
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4. EMPIRI 

Detta avsnitt innehåller de intervjumaterial som samlats in från Bolagets anställda. Empirin 

användes sedan tillsammans med Teorin för att se verkligheten med ett vetenskapligt 

perspektiv. 

4.1. RESPONDENTERNA 

Totalt har det utförts fem intervjuer, tre med medarbetare och två med ledningen, varav en är 

VD i Bolaget. Tre respondenter arbetar som tekniska medarbetare och har alla olika 

kundkontakter dagligen. Dessa tre respondenter har besvarat varsin liknande intervju och 

deltagit i varsin liknande diskussion. De övriga två respondenterna från ledningen har deltagit 

i intervjuer med liknade intervjufrågor. Detta val av att använda två olika intervjuer till 

respondenterna gjordes då vi ville ha ett medarbetarperspektiv samt ett ledningsperspektiv, 

där frågorna till ledningen handlade om frågor som berörde de anställda samt tvärtom. 

4.2. SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUERNA 

Nedan följer en sammanställning av samtliga intervjuer indelat i medarbetarnas perspektiv 

samt ledningens perspektiv. Detta för att få ett tydligare perspektiv på ledningens samt de 

anställdas åsikter. 

4.2.1. MEDARBETARNAS PERSPEKTIV 

Vi har valt att inleda intervjuerna med några generella frågor för att göra respondenterna 

bekväma i intervjusituationen. Dessa frågor är sådana som vi ändå vill ha svar på, då de 

genererar en bättre förståelse för Bolaget som helhet. Dessa frågor är till exempel vad de 

heter, hur länge de har arbetat i det undersökta Bolaget och vad de har för titel. 

4.2.1.1. Inledande frågor 

Två av tre anställda kunde säga vad de hade för titel på Bolaget om än lite tveksamt. Det var 

inte tydligt uttalat vad som var deras huvudsakliga arbetsuppgifter, där rådde det lite 

förvirring. Två av respondenterna har arbetat på Bolaget i 7 år och den tredje har arbetat i 20 

år. 

Respondenterna hade olika syn på om de trivdes på arbetsplatsen eller inte. Det som kan göra 

att de anställda trivs är arbetskamraterna och utmanande arbetsuppgifter. Däremot kan 

mängden arbete som krävs av den anställde vara för mycket, vilket gör att de inte trivs. Det 

kan också vara att de inte får tillräcklig utbildning eller utveckling för att kunna hantera sina 

arbetsuppgifter. I ett tekniskt företag är det viktigt att följa med i utvecklingen och när de 

anställda känner att de kommer efter, rent kunskapsmässigt, försämras även deras trivsel i 

arbetet på Bolaget. 

Det viktigaste med trivseln är att ingen dag är den andra lik, och att det kan vara väldigt 

varierande arbetsuppgifter. Men det som kan vara frustrerande, enligt de anställda, är att det 

kan bli för många störande moment, som till exempel tar bort fokus från det den anställde 

håller på med vid ett specifikt tillfälle. 
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4.2.1.2.  Kundrelation 

Alla tre respondenterna berättade att de hade kundkontakt i sitt vardagliga arbete, däremot 

skiljde sig kundtyperna åt. Den ena hade mest kundkontakt med privatkunder via telefon, den 

andre hade mest kontakt med privatkunder via personliga möten och telefon och den tredje 

hade många möten via telefon, personliga möten samt via e-post. Vad respondenterna tyckte 

om kundrelationerna i det vardagliga arbetet skiljde sig åt. En tyckte att det var mindre 

givande med telefonkontakter än med det personliga bemötandet av kunden och de andra två 

uppskattade kundkontakterna som en viktig del i arbetet. 

Respondenterna hade olika synpunkter angående hur Bolaget uppfattades av kund, men kom 

även med en del förbättringsförslag till det som enligt dem är brister på arbetsplatsen. Det 

borde bli en högre kvalitetskänsla, ett större igenkännande av Bolaget och en bättre kontakt 

vid supportärenden ute hos kunderna. Detta kan göras genom att ha bättre kvalitet på bilarna 

och sätta logotyper på dessa samt arbetskläder med samma logotyper. Det borde kännas igen 

som ett företag som följer med i tiden. Idag kan det kanske inte upplevas på det sättet 

eftersom webbens många resurser inte utnyttjas fullt ut av Bolaget. Ett av de större misstagen 

är att hemsidan inte har uppdaterats i design och applikationer de senaste fem åren. Samtliga 

anställda som intervjuats anser att Bolaget borde ses som ett företag som levererar bra 

tjänster, är flexibla och ser till kundens bästa. 

Till skillnad från hur respondenterna anser att Bolaget uppfattas av kund, har vi även frågat 

hur de anställda tror att de själva uppfattas av kund. Här särskiljer sig svaren något. De 

menade att kunderna nog ser dem som seriösa, noggranna, ansvarstagande samt tillitsfulla. 

4.2.1.3. Motivation 

Två av respondenterna svarade på frågan: ”Vad anser du att motivation innebär?”. Svaren 

tydde sig lite olika, då den ena svarade; ”för att vara motiverade behöver man ett mål att 

sträva mot och som gör att man hela tiden utvecklar sig själv”. Den andra svarade att 

motivation innebar att man bidrog med någonting för att göra skillnad och gjorde ett bra jobb. 

Det som motiverar de anställda i Bolaget enligt dem är att göra bra affärer, att det sker 

framtida förändringar mot det bättre, att alltid prestera sitt bästa samt göra kunderna nöjda. 

Samtliga medarbetare hade olika syn på vad arbetsgivaren bör göra för ökad motivation. En 

respondent tyckte att motivationen skulle kunna öka om det sattes upp konkreta mål dels för 

de anställda individuellt, men även ett övergripande mål så att de anställda kan se helheten 

som organisationen består av. En annan ansåg att om chefen visade ett ökat engagemang för 

de anställda skulle motivationen kunna öka. Respondenten menade att detta skulle kunna ske 

genom till exempel veckomöten mellan den anställde och chefen. En tredje respondent ansåg 

att utvecklingsmöjligheter, utökade ansvarsområden och möjlighet till delägarskap var nog 

motiverande och redan finns i Bolaget idag. 

En respondent menade att Bolaget idag bara har en form av belöningssystem, nämligen de 

personalaktiviteter som sponsras av Bolaget. Respondenterna kände dock inte att 

motivationen höjdes, men menade på att sammanhållning eventuellt hade stärkts sedan 

införandet av dessa. 
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Personalvård, utveckling och utvecklingssamtal samt uppföljning av utvecklingssamtalen är 

sådana förbättringar som Bolaget skulle kunna göra för att öka motivationen enligt en av 

respondenterna. 

Att de anställda får någon form av belöning när de presterar, utöver det som förväntas av dem, 

är ingen självklarhet. Två av tre nämnde att de kan få muntliga belöningar i form av 

bekräftelse och uppmuntran, men även någon symbolisk gåva ibland som tack från ledningen. 

Den tredje hade inte upplevt någon form av belöning för extra prestationer. 

På frågan om deras motivation avspeglas i deras kundbemötande var de tre respondenterna 

helt överens. De ansåg att om man inte var motiverad, så var man heller inte engagerad. ”Det 

är viktigt med engagemang vid kundkontakter, oavsett om det är privatkunder eller 

företagskunder”. 

4.2.1.4. Intern kommunikation 

Respondenterna ansåg att kommunikation innebar att föra information från en person till en 

eller flera personer och sedan tillbaka igen. De menade också att det var ett sätt att 

dokumentera och meddela sig på. Alla respondenterna ansåg att muntlig kommunikation 

används mycket på arbetsplatsen och två av dem tyckte dessutom att e-post var ett bra sätt att 

kommunicera då de fick dokumentationen på köpet. I dagsläget tycker respondenterna att 

kommunikationen mellan medarbetarna fungerar relativt bra. Däremot är det svårt att 

kommunicera viktiga akuta meddelanden inom Bolaget, eftersom det inte finns några direkta 

rutiner för detta. 

Ledningen kommunicerar med sina anställda vid personalmöten som hålls en gång i månaden. 

Det sprids också mycket information vid fikabordet, som är mer informell, men ändå viktig 

för den anställdes arbetsuppgifter enligt en av respondenterna. Denna information sprids inte 

alltid vidare till övriga medarbetare då respondenterna anser att det kan vara otydligt vilken 

del av informationen som ska spridas. Respondenterna anser att det kan vara svårt att få svar 

via e-post från chefen, men upplever att de kan få svar direkt vid en dörrknackning hos 

chefen.  Kommunikationen på Bolaget skulle kunna förbättras enligt respondenterna. ”Det 

borde alltid finnas en förklaring till varför man gör saker. Man blir mer motiverad när man vet 

varför, hur och målet och hur det går i processen”, säger en av respondenterna. 

Ett intranät skulle kunna förbättra kommunikationen på arbetsplatsen och där skulle även akut 

information kunna läggas upp, så att alla på Bolaget kan ta del av informationen enligt en av 

respondenterna. 

På Bolaget anordnas personalmöten en gång i månaden. Det är en ordförandepost som 

fördelas bland de anställda, posten varar i ett år och det är ordföranden som kallar till mötena, 

enligt samtliga medarbetare som svarat på frågor angående personalmöten. Det skrivs 

protokoll av en sekreterare och detta skickas ut till alla anställda som dokumentation för vad 

som togs upp på mötet. Stående punkter som tas upp på mötena är nya projekt, pågående 

projekt och gamla projekt samt hur det har gått i dessa. Alla som medverkar får en chans att 

berätta lite mer om sina ansvarsområden och ta upp synpunkter och framföra idéer gällande 
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arbetet på Bolaget. Personalaktiviteterna är också en stående punkt, där de ansvariga för 

anordnandet av månadsaktiviteten berättar om den. 

Det finns inga uppstyrda, formella möten mellan chef och anställd, till exempel 

utvecklingssamtal. Det kan vara lite mer spontana möten istället. Det finns en önskan bland 

respondenterna om att ha regelbundna utvecklingssamtal som hålls av någon med 

personalansvar och lönefrågor. ”Det är viktigt att kunna få någon form av uppföljning på 

dessa möten också”. 

4.2.1.5. Värderingar 

Vi ställde frågan ”Vad har Bolaget för ledord?” till respondenterna och två av dem svarade 

direkt med en slogan: ”Allt från spade till BGP-routing”. Den tredje svarade däremot 

”kompetent, lokalnära och flexibelt företag”. Respondenterna berättar att ledorden inte är 

någonting som sprids bland de anställda och det är heller ingenting som Bolaget strävar efter 

att de anställda ska arbeta utifrån. En respondent ansåg att det var väldigt viktigt med ledord, 

då det är på det sättet man vill att Bolaget ska uppfattas. Det är också viktigt att alla försöker 

eftersträva en viss typ av kvalitet av tjänsten. Han menar vidare att det kanske inte är precis 

ledord som behövs, utan istället ett sätt att få kunderna att uppleva en positiv anknytning när 

de hör namnet. Respondenterna ansåg också att det var bra om värderingarna genomsyrade 

Bolaget så att kunden upplevde en skillnad till det bättre. Kundmedvetenhet och pålitlighet 

gällande tjänsterna samt att kundkommunikationen fungerar är viktiga delar i Bolaget som 

borde förbättras enligt respondenterna. 

4.2.1.6. Arbetsuppgifter/Övrigt 

Enligt respondenterna är det viktigt att administrativa verktyg som används i det dagliga 

arbetet fungerar som ett stöd i arbetet. I dagsläget är de ett hinder som de anställda försöker 

arbeta runt istället. De anser att dokumentation är viktig och att den finns tillgänglig för 

samtliga medarbetare. De förbättringsåtgärder som respondenterna berättade om lyder; ”Det 

skulle behövas en bättre struktur och rutiner för de dagliga arbetsuppgifterna”, ”Intern 

kommunikation är en stor brist i Bolaget idag och skulle kunna förbättras” och ”En ledning 

som ger klara och tydliga besked”. 
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4.2.2.  LEDNINGENS PERSPEKTIV 

Vi har valt att inleda intervjuerna med några generella frågor för att göra respondenterna 

bekväma i intervjusituation. Dessa frågor ställdes för att få en ökad förståelse, då de genererar 

en bättre förståelse för organisationen som helhet. Dessa frågor är exempelvis vad de heter, 

hur länge de har arbetat i det undersökta företaget och vad de har för titel. 

4.2.2.1. Inledande frågor 

Ingen av respondenterna hade en tydlig bild över vilken titel de har på Bolaget, men de var på 

det klara med vilka arbetsuppgifter som de skulle utföra. Respondenterna har arbetat på 

Bolaget i 27 respektive 31 år. Det var blandade svar på hur de verkar för att de anställda ska 

trivas på arbetsplatsen. Det var viktigt att lätta upp stämningen på arbetsplatsen, men även att 

ge personalen utmanande arbetsuppgifter för deras utveckling i arbetet. 

4.2.2.2. Kundrelation 

De ansåg att kundrelationerna på arbetsplatsen sköttes på ett relativt bra sätt. Det kan tänkas 

att det eventuellt skulle behövas en förändring på vissa punkter enligt VD:n. Båda tyckte att 

det var viktigt att Bolaget sågs som ett lokalnära företag som levererar bra tjänster och är lätta 

att komma i kontakt med för kunden, samt att Bolaget är bättre än konkurrenterna. I dagsläget 

upplevde båda respondenterna att detta var fallet, men att det ändå fanns förbättringar som 

skulle kunna göras i vissa delar av organisationen. Den största anledningen till att det inte 

riktigt är som de beskriver är att det saknas tid och resurser, vilket gör att de anställda får 

prioritera de ärenden som är av störst vikt för Bolaget. På frågan om hur de vill att de 

anställda ska uppfatta Bolaget svarar båda två att det är som kompetenta, ordentliga och 

professionella. Båda anser att detta förmodligen är fallet idag, men i dagsläget finns det ingen 

undersökning som stödjer denna uppfattning. 

4.2.2.3. Motivation 

Vi frågade båda respondenterna vad de ansåg att motivation var, svaren var väldigt olika. Den 

ena svarade att motivation innebar att man känner sig motiverad att gå till arbetet utan att må 

dåligt och att det är roligt. Den andra svarade att motivation är att ha en drivkraft att uppnå ett 

utsatt mål. Ibland kan motivationen vara själva målet och ibland är det själva vägen dit som är 

motiverande. 

När det gällde frågan vem, vad eller vilka det är som motiverar de anställda på Bolaget var det 

överensstämmande svaret de övriga medarbetarna. Därefter skiljde det sig lite och de övriga 

svaren blev motivation av sig själv och av VD:n, men att alla dessa tre kan vara 

motivationssänkande också. Det respondenterna gör för att motivera de anställda är att vara på 

gott humör, ge dem utmaningar i arbetet, att de får möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter 

samt möjlighet att bli delägare i Bolaget. Det finns både stora och små saker att göra för att 

motivera de anställda. De små sakerna kan till exempel vara att anordna företagsaktiviteter på 

fritiden för att skapa en bättre sammanhållning eller friskvårdsförmåner där de anställda får en 

viss summa pengar för att använda i friskvårdssyfte, enligt VD:n. När det gäller de utmanande 

arbetsuppgifterna är det bara medarbetare med en viss typ av personlighet som får möjlighet 

att få dessa enligt ledningen. Detta för att respondenten anser att anställda som inte har familj 
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eller fritid vid sidan av arbetet är de enda som har möjlighet att arbeta med den här typen av 

uppgifter eftersom det krävs mycket extra tid från medarbetaren. Enligt respondenten krävs 

det ett engagemang utöver det vanliga av den anställde, och att även fritiden används för att 

lösa dessa problem. De anställda som har barn och ofta är hemma med sjuka barn har inte 

samma möjlighet att klara av den här typen av utmanande arbetsuppgifter enligt respondenten. 

Vidare anser han att detta arbete inte är hälsosamt i längden, men för att kunna uppnå 

personlig utveckling i arbetsuppgifterna krävs ett intresse och engagemang som ligger utöver 

40 timmar i veckan. 

Belöningar bör först och främst ske muntligt enligt respondenterna, att prestationen 

uppmärksammas och uttalas bland de anställda på Bolaget är en viktig del av motivationen. 

Den ena respondenten ansåg även att det kan vara ekonomiska belöningar, till exempel en 

symbolisk gåva, engångslönetillägg eller alternativt löneförhöjning. ”De olika belöningarna 

beror till största delen på vilken typ av prestation som den anställde har utfört”, säger en av 

respondenterna. 

Den ena respondenten fick frågan om utbildning och kompetensutveckling var aktuellt på 

arbetsplatsen och svarade då att det beror lite på intresse från den anställde. Däremot är kurser 

och utbildningar inte aktuellt, men det finns inga hinder för att köpa in ”leksaker” för att 

prova på själv. Litteratur är också någonting som Bolaget kan tänka sig att sponsra med, men 

hävdar också att den mesta informationssökningen idag sker via Internet. 

Motivationen bland personalen kan påverka kunden och respondenterna svarade enigt att det 

var viktigt att ha motiverad och glad personal för att dessa ska bemöta kunden positivt. Detta 

varierar dock från person till person och det är väldigt olika vad de anställda är motiverade för 

enligt respondenten. ”Är de motiverade i sitt arbete, men inte ser helheten i organisationen 

och vet att det är viktigt med kunder, då kommer inte heller bemötandet av kunderna att bli 

positivt”. 

4.2.2.4. Intern kommunikation 

Enligt respondenterna sker informationsspridningen på arbetsplatsen via informella möten 

som till exempel när de anställda träffas i fikarummet, via formella möten som personalmöten 

där alla får deltaga. VD:n talar vidare om att det sprids mycket via skriftlig kommunikation, 

som e-post mellan alla på Bolaget samt vid personalmöten som sker en gång i månaden. Där 

tas det upp information om vad som pågår i organisationen, pågående projekt, avslutade 

projekt och vad som ska ske på månadens personalaktivitet. Det är inte några regelbundna 

individuella möten mellan ledning och anställda, men båda anser att det kan behövas mer 

formella och strukturerade möten. Respondenterna anser att Bolagets personalmöten är 

nödvändiga för att få en inblick i övriga anställdas arbetsområde, att helt enkelt få en 

överblick av Bolaget. 

Kommunikationen på arbetsplatsen upplevs idag bättre än för några år sedan enligt ledningen. 

Den ena tycker att det kommuniceras mest via e-post och anser att det är positivt eftersom han 

då har e-posten dokumenterad och kan gå tillbaka för att kontrollera vad som bestämts. Den 

andra tyckte att kommunikation borde bli mer skriftlig för att få dokumentation över 



23 

 

informationen som finns i Bolaget. Det finns inga riktlinjer för hur information ska spridas i 

Bolaget, men det upplevs inte som något hinder enligt respondenterna. Däremot kunde det 

vara bra om informationen minskades något. Idag kan det bli information vara svårhanterlig 

på grund av för mycket detaljer i all information som sprids enligt respondenterna. 

Strukturerad dokumentation på ett samlat ställe är något som i dagsläget saknas på Bolaget, 

men det är ett arbete som pågår enligt VD:n. 

4.2.2.5. Värderingar 

Enligt båda respondenterna är ledord ingenting som behövs på Bolaget. De menar på att det 

kan bli klyschor som inte har någon egentlig betydelse. ”Det finns ledord i Bolaget, men det 

är inget som Bolaget strävar efter att arbeta utifrån och det heller ingenting som sprids till de 

anställda i Bolaget”. På frågan hur respondenten skulle vilja att Bolaget uppfattas av kund en 

är svaret: ”Ett stabilt företag som levererar bra och prisvärda tjänster”.  

4.3. SAMMANFATTNING AV EMPIRI  

Enligt medarbetarna skulle arbetssituationen kunna förbättras genom mer möten, belöningar 

och motivation från ledningen. Enligt ledningen anser de att det alltid finns möjlighet till 

förbättringar, men att tid och resurser inte räcker till.  De anställda och ledningen ligger inte 

på samma nivå när det gäller medvetenheten i företagskulturen. De delar till exempel inte 

samma åsikter om vad som krävs för att göra de anställda mer motiverade. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION  
I detta avsnitt behandlar vi den datainsamling som vi utfört i form av teori samt empiri. Dessa 

två delar sammankopplar vi i vår analys för att kunna besvara uppsatsens frågeställning och 

syfte. 

5.1. INLEDANDE FRÅGOR 

Enligt majoriteten av respondenterna var det otydligt vilken titel de hade i Bolaget samt vilka 

arbetsuppgifter som ingick i deras tjänst. Här anser vi att det bör ske en förändring eftersom 

en del av de anställda är osäkra på vad som förväntas av dem och känner därmed en viss 

osäkerhet. Enligt Berry & Parasuraman (2000) så bör tydliga direktiv från ledningen finnas 

angående vad som förväntas av de anställda och därför anser vi att Bolaget borde bli tydligare 

med arbetsfördelningen. Detta för att de anställda ska känna trygghet i sina arbetsuppgifter 

samt veta vad som förväntas av dem. Det är även viktigt att ledningen förespråkar 

företagsmålen och att dessa genomsyrar Bolaget. Detta för att de i ett senare skede påverkar 

kundrelationerna (Gummesson, 1987). Grönroos (2008) menar även att de anställda bör få 

tydliga direktiv gällande deras befogenheter och ansvarsområden i syfte att skapa motivation 

och trivsel. Genom tydlig kommunikation kan de anställda få tydliga direktiv gällande deras 

arbetsuppgifter som i sin tur leder till motivation (Robbins, 2010). Vi anser att de anställda i 

Bolaget är i behov av mer kunskap kring Bolagets mål och vad som förväntas av dem i deras 

insatser, bl.a. för att minska mängden missförstånd mellan ledningen och de anställda.  

Respondenterna hade olika uppfattning kring deras trivsel, men samtliga medarbetare ansåg 

att de hade en bra gemenskap med övriga kollegor. Vi upplever gemenskapen som bra då 

samtliga respondenter gav intrycket av att de gick bra ihop med varandra. Gemenskapen anser 

vi har stor betydelse för trivseln och detta tillsammans med åtgärder gällande tydlighet i 

arbetsuppgifterana tror vi kan skapa högre grad av motivation. Dock var den största 

anledningen till vantrivsel, mängden av arbetsuppgifter samt störningsmoment i det egna 

arbetet. Ytterligare en anledning till vantrivsel på Bolaget, ansåg ett par medarbetare, berodde 

på att de hämmades i sitt arbete på grund av att det inte finns någon möjlighet till utbildning 

eller kompetensutveckling. Här anser vi att medarbetarna måste vara tydligare med vad de vill 

i sitt arbete och föra fram denna begäran till ledningen för att få en mer trivsam arbetsplats. 

Enligt Berry & Parasuraman (2000) skapas gemenskapen och motivationen i de anställdas 

arbete när de arbetar utefter Bolagets vision. Som Ahmed & Rafiq (2003) skriver är det inte 

enbart ledningen som har ansvar för att skapa intern marknadsföring utan det är allas ansvar 

på arbetsplatsen. 

5.2. KUNDRELATION 

Samtliga medarbetare på Bolaget har en kundkontakt i sitt arbete genom såväl skriftlig som 

verbal kommunikation med kunden. De flesta uppskattar kundkontakten, dock finns det de 

som anser att kundkontakten kan bli ett störande moment i arbetet. Denne person anser vi kan 

behöva tydligare riktlinjer i sitt arbete för att förvirringen samt oviljan till kundkontakt 

minskar. Samtliga medarbetarrespondenter gav förslag på förbättringar till hur Bolaget i 
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framtiden ska uppfattas av kund. Enligt medarbetarna bör Bolaget bör uppfattas som 

leveranssäkra, flexibla och att Bolaget ser till kundens bästa. Ledningen ansåg att 

kundrelationerna i Bolaget fungerade relativt bra, dock ansåg de att det alltid kan bli bättre. 

Båda tyckte att det var viktigt att Bolaget sågs som ett lokalnära företag som levererar bra 

tjänster och är lätta att komma i kontakt med för kunden samt att Bolaget är bättre än de 

befintliga konkurrenterna. De säger även att de upplever att det ser ut så i dagsläget, men att 

det kan förbättras. Ledningen anser att de anställda bör uppfattas som kompetenta, ordentliga 

och professionella av kunden och detta tycker de är fallet i dagsläget. För att åstadkomma 

dessa förbättringar menar Payne (1995) att det finns fyra viktiga delar att ta hänsyn till, dessa 

delar bör ses som en helhet för att leda till en bra kundrelation. De fyra delarna innebär att 

Bolaget måste ta hänsyn till miljön där kundkontakten sker, se över arbetskvaliteten, Bolagets 

rykte och leveranssäkerhet samt anställa rätt typ av personal och ge dessa chanser till 

utbildning och kompetensutveckling. Arbetsmiljö som finns på Bolaget idag är relativt 

uppdelad i olika delar av fastigheten. Ledningen sitter i en del, teknikerna i en annan del och 

övrig personal i en tredje del. Ingen av dessa sitter på ett sådant sätt att den kan vara till hjälp 

för kunden och det finns ingen naturlig miljö för ett kundmöte, då första kundmötet sker i 

entrén av olika personer varje gång. För att skapa en bättre kundrelation i den miljön anser vi 

att det behövs ett tydligare kundbemötande och att samtliga anställda vet vems ansvar det är 

att se till att kunden bemöts på ett korrekt sätt av lämplig personal och därmed kan erhålla den 

kvalitet i tjänsten som behövs. Genom att kunden erhåller den förväntade kvaliteten, 

förbättras även kundupplevelsen och främjar även Bolagets rykte. Ett av våra förslag är att en 

anställd blir placerad vid entrén för att kunna bemöta kunden på ett bra sätt och att den vet 

vem som har vilka ansvarsområden och därmed kan hänvisa kunden direkt till den som är 

ansvarig. Detta skulle kunna underlätta för de anställda genom att de får mindre 

störningsmoment i sitt dagliga arbete och bara blir avbrutna när det är ärenden som de själva 

är ansvariga för. 

5.3. MOTIVATION 

Enligt medarbetarrespondenterna innebär begreppet motivation, att man har ett mål, bidrar 

med en skillnad i arbetet och gör ett bra jobb. Det som motiverar medarbetarna är att göra bra 

affärer, se positivt på framtiden och alltid prestera för att göra kunden nöjd. Det som 

respondenterna trivs med i sitt arbete på Bolaget idag, är att det är varierade arbetsuppgifter, 

detta innebär att de aldrig känner sig uttråkade och att detta bidrar till en högre grad av 

motivation. De anställda är säkra på vad motivation innebär och har tydliga exempel på vad 

som gör dem motiverade. Vi vill gärna att detta framförs till ledningen för att göra det möjligt 

att implementera sådant som de anser motiverar. Eftersom samtliga medarbetare anser att det 

är givande med varierande arbetsuppgifter, anser vi att nya titlar och arbetsuppgifter bör 

struktureras upp och att medarbetarna bör få vara med och utforma sitt egna arbete i den mån 

det går.   

VD:n anser inte att utbildningar och kompetensutveckling bör användas som ett medel för att 

öka motivationen, däremot finns det inte några hinder för de anställda att ta egna initiativ till 

att köpa in hjälpmedel och tekniska produkter för självlärande. Bruzelius & Skärvad (2004) 
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menar att immateriella belöningar så som till exempel utbildningar och befordringar också är 

viktigt och att det inte endast är de ekonomiska belöningarna som bör övervägas för att 

motivera de anställda. Enligt Payne (1995) kan utbildning och medbestämmande vara en stor 

del av skapande av motivation och tillfredställelse, vilket dessutom leder till kundretention. 

Två av tre i personalen anser att det finns ett belöningssystem i form av uppmuntran och 

bekräftelse från ledningen. Det sker även materiella belöningar vid särskilda tillfällen, dock 

inte tillräckligt ofta enligt medarbetarna. Enligt ledningen arbetar de för ökad trivsel genom 

att skapa en gemytlig stämning på arbetsplatsen samt ge de anställda utmanande 

arbetsuppgifter i vardagen. De anställda vill öka motivationen genom att få personalvård samt 

möjlighet till utveckling från ledningen. Förslagen till ökad motivation var till exempel 

utvecklingssamtal och uppföljning av dessa. Prestationer bör belönas för att öka motivationen, 

men det bör först och främst ske muntligt, enligt ledningen. Vid speciella tillfällen anser 

ledningen även att det kan handla om ekonomiska belöningar. Bruzelius & Skärvad (2004) 

menar att motivation uppstår när det finns ett mål att nå. De har även tolkat Thompson & 

Stricklands synsätt för ett bra belöningssystem. Det innebär att belöningarna bör vara knutna 

till prestationen och det bör även vara realistiskt och genomtänkt. Det är viktigt att 

medarbetaren själv kan påverka resultatet och att denne förstår betydelsen av belöningen.   

Enligt de anställda anser samtliga att om de inte är motiverade så visas det genom ett 

oengagerat kundbemötande. De är medvetna om att det är deras egen inställning och 

bemötande som påverkar kundrelationen. Ledningen ser ett samband mellan de anställdas 

motivation och deras kundbemötande, dock menade VD:n att det även kan bero på vad den 

anställde är motiverad för. Om personalen inte ser helheten av organisationen och vikten av 

kundbemötandet kommer inte heller kundkontakten att resultera i något positivt. Schneider 

(1973) menar att det finns en direkt koppling mellan ett trevligt servicebemötande, kundens 

nöjdhet och de anställdas nöjdhet. Vi anser att om de anställda är nöjda visas detta i deras 

beteende och bemötande samt att det avspeglas i hur kunden upplever den service som 

levereras. Enligt Robbins et. al. (2010) finns det tre definitioner som är relevanta för att skapa 

motivation i arbetet. Dessa är intensitet, riktning samt uthållighet. Det innebär att man ska 

arbeta för organisationens bästa och därför bör dessa tre definitioner ses som en helhet för att 

erhålla motiverad personal. I det här fallet anser vi att det är viktigt för ledningen att 

kommunicera ut Bolagets värderingar och få de anställda att förstå helheten mellan kunden 

och Bolagets framgång. Det är viktigt att de anställda arbetar för Bolaget och ser att de själva 

är en del i det stora navet. Kundbemötandet i dagsläget skulle kunna förbättras markant, då vi 

upplever att personalen har vissa brister i kunskapen om hur kundrelationer ska hanteras. I 

dagsläget sker en viss kundkontakt på kontoret där samtliga medarbetare arbetar. Dock finns 

det ingen riktig kundmottagning där kunden får ett professionellt bemötande. Därför anser vi 

att det skulle innebära mycket för hela Bolaget om de anställda var medvetna om hur kund-

kontakten borde ske samt vems ansvar det är att detta sker. I dagsläget tas inkommande 

kunder emot av den personal som är ledig för tillfället och eftersom ingen egentligen har det 

primära ansvaret uppstår lätt en förvirring kring kundbemötandet. Genom att ha en specifik 

ansvarig skulle detta leda till en tydligare och mer effektiv kundkontakt där kunden känner av 

ett bättre servicebemötande, vilket leder det till en nöjdare kund. Payne (1995) förespråkar 



27 

 

också att det är viktigt att känna till Bolagets mål för att medarbetaren ska kunna påverka sin 

prestation positivt. Detta är viktigt i kundrelationen eftersom motiverad personal bidrar till 

god service. Vi anser att ledningen kan vara tydligare med vilka mål som behöver uppnås, för 

att göra alla anställda medvetna om hur situationen ser ut. Alla företag behöver kunder, men 

det är inte alltid självklart att den enskilde anställde ser kundens betydelse som något som kan 

påverka dennes egen arbetssituation. Finns det inga kunder, finns det heller inget företag. 

I ledningen finns det olika åsikter om vad motivation är. Den ena tyckte att det var en 

drivkraft till att nå ett mål och den andra ansåg att det var att gå till arbetet utan att må dåligt. 

Det ledningen gör för att motivera de anställda är att ge dem utmaningar i arbetet, varierade 

arbetsuppgifter samt möjlighet till delägarskap. Mindre motivationsåtgärder som finns idag 

från ledningen till de anställda är till exempel företagsaktiviteter, friskvårdsförmåner och vara 

på gott humör. Gummesson (1999) menar att det är viktigt att förbättra den sociala 

gemenskapen på arbetsplatsen för att bidra till en bättre intern marknadsföring. Berry & 

Parasuraman (2000) förespråkar gemensamma aktiviteter på arbetsplatsen för att skapa en 

sammanhållning bland de anställda som i sin tur främjar den interna marknadsföringen. 

VD:n anser att det endast är vissa personligheter som klarar av de utmanande arbets-

uppgifterna och att dessa personer måste ägna mycket av sin fritid till sitt arbete för att ha 

möjlighet till att utvecklas i arbetet. Berry & Parasuraman (2000) skriver att det är viktigt att 

ge personalen frihet i sitt arbete då detta gynnar deras motivation. Här anser vi att VD:n bör 

fundera på om hans idéer är överensstämmande med verkligheten. Enligt oss är det inte 

realistiskt att tänka sig att de anställda ska arbeta dygnet runt med olika problem, men bara få 

lön för de vanliga timmarna på arbetsplatsen. Detta är heller inte hälsosamt för de anställda i 

längden, vilket bidrar till sämre hälsa, lägre motivation och till slut eventuellt även 

uppsägning från den anställdes sida. Detta främjar inte Bolaget långsiktigt och därför anser vi 

att det borde finnas utmanande projekt som de anställda kan arbeta med som är mer realistiska 

rent arbetstidsmässigt.  

5.4. INTERN KOMMUNIKATION 

Enligt samtliga respondenter på Bolaget sker informationsspridningen via såväl formella som 

informella möten på arbetsplatsen. Det sker även skriftlig kommunikation i form av e-post. 

Dock anser några respondenter att kommunikationen och informationsspridningen bör 

förbättras inom hela Bolaget. En av respondenterna ansåg även att ett intranät skulle kunna 

förbättra situationen. Enligt Cahill (1995) är det viktigt att skapa en tydlig kommunikation 

som genomsyrar hela företaget för att skapa en större medvetenhet bland personalen. Detta 

leder vidare till att det skapas effektivitet. Erikson (2011) menar att den interna 

kommunikationen påverkar medarbetaren till att få en bättre förståelse till företagets mål. 

Personalmöten förekommer enligt samtliga respondenter, dock innehåller dessa möten inte 

några personalfrågor utan inriktar sig mer på hur läget ser ut på Bolaget. Medarbetarna 

upplever inte att det finns några regelbundna utvecklingssamtal, vilket de saknar. Ledningen 

anser att personalmötena är nödvändiga, dock anser de att dessa möten främst är ämnade för 

information av pågående projekt inom Bolaget. Enligt Robbins et. al. (2010) är muntlig 
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kommunikation den vanligaste och mest effektiva kommunikationsformen då denna ger direkt 

respons från mottagarna. Denna form medför även att det kan bli missförstånd i 

kommunikationsleden på grund av att alla individer tolkar information olika. Detta gäller då 

informationen ska sprida sig vidare till flera olika mottagare. För att undvika detta 

misstolkande mellan mottagarna och sändaren så är det viktigt att alla berörda deltar aktivt i 

denna kommunikation. Vi anser att dessa möten bör främja personalens frågor och 

funderingar i och kring arbetsplatsen. Att ge de anställda en möjlighet att försöka lösa 

problem som uppkommer i olika situationer på arbetsplatsen samt ta upp frågor som rör hälsa, 

trivsel och gemenskap. Genom att ge de anställda möjligheterna till detta ger man dem även 

möjlighet till att ta initiativ till förbättringar på Bolaget. Detta gynnar ledningen genom att de 

anställda får en ökad trivsel, en ökad motivation och att detta beteende då kan avspeglas i 

kundrelationerna, vilket ger Bolaget ett bättre anseende bland konsumenterna. 

Den informella informationen på Bolaget kan bli otydlig, vilket gör de anställdas arbets-

uppgifter svårhanterliga. Medarbetarna anser även att det kan vara svårt att få svar från 

ledningen via e-post och att detta medför att informationen inte dokumenteras. De menar att 

detta kopplas till att det kan vara svårt att veta sina arbetsuppgifter. Enligt ledningen sker den 

mesta kommunikationen via informella möten, men även via de månatliga personalmötena 

och e-postkommunikation. Den ena i ledningen använder sig mycket av e-post-

kommunikation, medan den andre föredrar muntlig kommunikation. Den person som 

använder sig av muntlig kommunikation ansåg själv att kommunikationen lätt kunde brista 

genom att informationsspridningen blev otillräcklig. Enligt Robbins et. al. (2010) så finns det 

oftast en baktanke med varför en person väljer skriftlig kommunikation, då detta bidrar till att 

informationen blir dokumenterad. En stor fördel med skriftlig kommunikation är även att 

människor tenderar att vara mer försiktiga i sitt språkbruk, vilket bidrar till en tydligare 

kommunikation. Robbins et. al. (2010) menar dock att just denna metod kan vara tids-

krävande då det tar längre tid att formulera ett dokument än att föra en muntlig dialog. 

Robbins et. al. (2010) menar också att e-postanvändning är resurssparande samt har 

tidseffektiva fördelar. Beroende på tillfälle och på vilka som ska informeras är det viktigt att 

välja rätt kommunikationskanal.  

5.5. VÄRDERINGAR 

Enligt majoriteten av respondenterna var ledord i Bolaget ett okänt begrepp som de inte ansåg 

var relevant för dem i deras arbete. Ledord var inte heller någonting som förespråkades i 

ledarskapet. En del av respondenterna ansåg att det var viktigt att samtliga i Bolaget 

eftersträvade en viss typ av kvalitet gentemot kunden för att denna ska uppleva ett bättre 

kundbemötande. Ledningens ansvar ligger i att skapa en gemensam medvetenhet hos de 

anställda och få samtliga att uppnå samma värderingar. Detta för att skapa en positiv 

kundrelation. Alla i Bolaget bör följa dessa värderingar och värderingarna bör genomsyra hela 

personalstyrkan för att gynna kunden. (Gummesson, 1987) Vi tycker att ledord har stor 

betydelse för det vardagliga arbetet och kan främja servicekvaliteten i Bolaget om ledningen 

förespråkar en viss typ av värderingar. Vi finner inte att Bolaget är för litet för att använda sig 

av dessa. Genom ledord och värderingar kan man skapa en enhetlighet i Bolaget som bidrar 
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till en starkare kundrelation. Värderingar som används externt mot kunderna kan underlätta 

relationsbyggandet, då dessa lättare kan relatera sina egna värderingar gentemot Bolagets. 

Givetvis bör detta arbete med såväl ledord som värderingar vara väl genomtänkt och ses som 

någonting långsiktigt som ska utvärderas samt följas upp genom både personal- och 

kundundersökningar. 

Vi har fått uppfattningen att de anställdas sammanhållning och förståelse för mål och 

värderingar kan förbättras, därför kan ledord leda till att implementeringen underlättas av 

intern marknadsföring i Bolaget. 
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6. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

I denna del kommer vi att ta upp de slutsatser som vi anser att Bolaget bör använda sig av för 

att främja den interna marknadsföringen på arbetsplatsen. Bolaget bör sträva efter att använda 

sig av de rekommendationer som vi har tagit upp nedan. Detta för att åstadkomma en 

arbetsstyrka som är motiverad, engagerad, involverad, trivs samt aktivt arbetar för att 

åstadkomma en högre kundretention. Alla dessa faktorer inom intern marknadsföring bidrar 

till en bättre helhetsförståelse för Bolaget och betydelsen av nöjda kunder, vilket leder till 

kundretention om implementering sker enligt våra instruktioner. 

6.1. KUNDRELATION 

Bolaget bör införa en ansvarig för de kundkontakter som sker på kontoret. Här bör det ske en 

tydlig kommunikation mellan ledning och de anställda för att tydliggöra vem och vilket 

ansvar denne har samt hur det skall genomföras. Information om detta kan exempelvis 

genomföras på det gemensamma personalmötet.  

6.2. KOMMUNIKATION 

Individuella möten kan användas till att tydliggöra för personalen vad som förväntas av dem 

och sen låta personalen berätta vad de vill ska ingå i deras arbetsuppgifter och låta dem delta i 

utformandet av dessa. 

De befintliga personalmötena som inträffar en gång i månaden borde utvecklas. Genom att 

förlänga mötet och endast inrikta sig på personalfrågor. Under denna tid borde frågor om 

personalens trivsel samt vantrivsel tas upp. Om detta inte ämnar sig för att tas i grupp kan 

tillfälle efteråt finnas för att ha individuella möten.  

Individuella utvecklingssamtal med uppföljning av tidigare utvecklingssamtal bör genomföras 

regelbundet, förslagsvis en gång per kvartal. Det bör vara såväl ledningens som den anställdes 

ansvar att dessa möten genomförs. 

Någonting som bör införas i Bolaget är även fler personalaktiviteter samt utbildningar, 

syftande till att främja gemenskapen och kompetensutvecklingen ytterligare. 

6.3. MOTIVATION  

För att öka motivationen hos de anställda bör det finnas ett tydligt belöningssystem som 

innehåller både vardagliga samt mer omfattande belöningar. Detta system bör vara igenkänt 

av samtliga och ha som syfte att öka den faktiska motivationen på arbetsplatsen. 

Utformningen av belöningssystemet bör tas fram av ledningen tillsammans med 

medarbetarna, detta för att göra dem mer involverade samt engagerade i att vilja bli mer 

motiverade. Utformningen bör även ske under personalmötet då alla är samlade, men det kan 

även utformas under utvecklingssamtal om det är individuella mål som ska sättas upp för de 

anställda. Ledningens ansvar ligger i att sätta upp tydliga mål som de anställda ska vara 

medvetna om. 
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6.4. VÄRDERINGAR 

Ledningens ansvar ligger i att samtlig personal är medveten om vad Bolaget har för mål och 

ledord. Därför är det viktigt att det sprids inom organisationen och genomsyrar alla befintliga 

delar. Genom att använda personalmötena till att sprida Bolagets mål och utbilda personalen i 

Bolagets struktur kan det leda till tydlighet samt att personalen blir mer medveten om vad 

Bolaget står för. Det är viktigt att samtliga anställda är involverade i utformandet av de 

värderingar som Bolaget ska arbeta efter. Detta är ett långsiktigt projekt som bör utvärderas 

kontinuerligt. 

6.5. KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV REKOMMENDATIONER 

Dessa punkter är framtagna utifrån slutsatserna i arbetet och är åtgärder som Bolaget bör 

utföra för att implementera intern marknadsföring. Modellen visar hur ledarskapet samt 

personalen bör arbeta. Utifrån dessa förslag skapas intern marknadsföring inom Bolaget som 

bör leda till retention. 

 

 

 

  

Figur 2 Egendesignad modell, för intern marknadsföring i Bolaget 
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6.6. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det skulle vara intressant att se hur kunderna uppfattar Bolaget och hur deras uppfattningar 

överensstämmer alternativt skiljer sig från de anställdas uppfattning. Eftersom det vore för 

omfattande att även mäta kundens perspektiv på Bolaget anser vi att just detta vore mycket 

intressant att forska vidare på, dels för Bolagets del men även för oss i vår studie då denna 

handlar om hur kunden påverkas. Genom att se hur kunden påverkas av den interna 

marknadsföringen inom Bolaget skulle vi kunna mäta detta och få fram ett tydligare resultat 

på vår forskning. 
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8. BILAGOR 

8.1. BILAGA 1 

8.1.1. INTERVJUFRÅGOR TILL DE ANSTÄLLDA 
Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat på Bolaget? 

2. Trivs du på din arbetsplats? Motivera! 

3. Vad är det som göra att du trivs eller inte? 

4. Vad gör Bolaget för att du ska trivas bättre? 

Kundrelation 

1. Har du någon kundkontakt i ditt dagliga arbete? 

2. Om, ja, vad tycker du om att arbete med kundkontakt? 

3. Hur sker kundkontakten? Via tele, F2F? 

4. Hur skulle du vilja att Bolaget uppfattas av kund? 

5. Hur skulle du vilja att kunden uppfattar dig och Bolaget när du gör ett kundbesök? 

Motivation 

1. Vad anser du att motivation innebär? 

2. Vem, vilka eller vad är det som motiverar dig på ditt arbete? 

3. Vad anser du att din arbetsgivare gör för att motivera de anställda? 

4. Vad skulle bidra till att du blir mer motiverad på ditt arbete? 

5. Vad motiverar dig på din arbetsplats? 

6. Anser du att du blir belönad när du presterar? 

 7. Om svaret är ja på fråga 6, anser du att du blir motiverad i ditt arbete av att du 

 belönas för dina prestationer? 

 8. Om svaret är nej, Hur skulle din arbetsgivare kunna göra detta bättre? 

9. Vilken/vilka belöningar anser du är motiverande? 

10. Tror du att kunden upplever en skillnad i ditt bemötande beroende på om du är motiverad 

i ditt arbete eller inte? 

Kommunikation internt 

1. Vad innebär kommunikation för dig? 

2. Vad innebär kommunikation på arbetsplatsen för dig? 

3. Hur kommunicerar ni medarbetare emellan? 

4. Hur kommunicerar ledningen med er anställda? 

5. Hur skulle du vilja att kommunikationen fungerade på arbetsplatsen? 

6. Påverkar kommunikationen på arbetsplasten ditt sätt att bemöta kunden? 

7. Anser du att kommunikationen på din arbetsplats fungerar? 

8. Känner du att du kan säga vad du tycker till dina medarbetare respektive chefer? 

9. Blir du hörd när du framför något till dina medarbetare och chefer? 

10. Om nej, vad beror detta på? 

11. Om ja, vad beror detta på? 

12. Genomförs det personalmöten på din arbetsplats? 

13. Anser du att det behövs personalmöten? 
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14. Genomförs det individuella möten mellan dig och din chef? (Utvecklingssamtal och 

övriga individuella möten) 

15. Anser du att det är nödvändigt med dessa möten? 

Värderingar 

1. Vad innebär begreppet ledord, för dig? 

2. Vad har Bolaget för ledord? 

3. Vad betyder Bolaget ledord för dig? 

4. Om du inte vet, nämn tre ord som du relaterar till Bolaget. 

5. Vad har ledorden inom en organisation för betydelse för dig som medarbetare? 

6. Hur skulle du vilja att Bolagets värderingar uppfattas av kunden? 
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8.1.2. INTERVJUFRÅGOR TILL LEDNINGEN 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat på Bolaget? 

2. Hur gör du för att dina anställda ska trivas? Motivera! 

Kundrelation 

1. Är du medveten om hur möten mellan anställda och kund ser ut? 

3. Hur sker kundkontakten av de anställda? Via tele, F2F? 

4. Hur skulle du vilja att Bolaget uppfattas av kund? 

5. Hur skulle du vilja att kunden uppfattar de anställda och Bolaget när dem gör ett 

kundbesök? 

Motivation 

1. Vad anser du att motivation innebär? 

2. Vem, vilka eller vad är det som motiverar de anställda på Bolaget? 

3. Vad anser du som chef för att motivera de anställda? 

4. Hur anser du att man ska hantera positiva prestationer som de anställda utför? 

 5. Tror du att detta motiverar dina anställda? Motivera! 

6. Hur tror du att kunden uppfattar de anställda utifrån det vi har pratat om tidigare? 

7. Hur mycket av detta tror du påverkar kunden i slutändan? 

Kommunikation internt 
1. Hur sprids information på arbetsplatsen? 

(extra fråga: förekommer personalmöten, individuella möten, fokus under dessa möten? 

Regelbundenhet?) 

3. Hur kommunicerar du med dina anställda? 

4. Hur skulle du vilja att kommunikationen fungerade på arbetsplatsen? 

5. Är nöjd med hur utbytet mellan dig och dina anställda fungerar? 

6. Anser du att det du framför till de anställda tas emot av de anställda? (Blir du hörd när du 

pratar med de anställda?) 

7. Genomförs det personalmöten på din arbetsplats? 

8. Anser du att det behövs personalmöten? 

9. Genomförs det individuella möten mellan dig och din anställda? (Både utvecklingssamtal 

och övriga individuella möten) 

10. Anser du att det är nödvändigt med dessa möten? 

Värderingar 

1. Vad innebär begreppet ledord, för dig? 

2. Vad har Bolaget för ledord? 

3. Hur skulle du vilja att Bolagets värderingar uppfattas av kunden? 

 


