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Research questions:   

- Does management consider corporate visions and goals to be important strategical 

tools in the corporate’s internal work with making sure that the co-worker closest 

to the customer, can succeed in its duties? (Marketing-like Approach) 

- In what way are corporate visions and goals communicated internally to the co-

workers? (Inter-functional Co-ordination) 

- In what way has the co-worker acquired knowledge regarding visions & goals, 

communicated internally and how much knowledge does the co-worker have 

regarding the purpose and background of the visions & goals? (Employee 

Motivation) 

 

Purpose:  By using the terms Inter- functional Co-ordination and Integration, Marketing-

like Approach and Employee Motivation, we shall analyze how service 

companies use internal marketing to internally communicate the corporate 

vision and goals. 

 

Method:  The study is a comparative case study of two service companies, the study is 
of a qualitative nature, with a deductive approach that applies a hermeneutic 
view. Both primary and secondary data were utilized in the study. The 
secondary data was collected through published articles and through each 
companies own website. The studies primary data was collected through 
interviews with three co-workers at each company and one manager per 
company. 

 

Conclusions: Despite the fact that both companies have the intention of reaching their 

employees in a relevant way and are using multiple channels when doing so, 

there still is a gap between the information that is sent out by management 

and the information received by the employee. Nor is there a consistent 



 
 

perception amongst the employees from both companies on what the visions 

and goals are for each company.  

 

 Regarding the theoretical conclusions the position of Marketing-like 

Approach as central in Mohammed och Pervaiz ‘s (2000) model, is 

questioned since the study shows that Marketing-like Approach is too general 

of a term and therefore the employee does not acknowledge the information 

appropriately. The study has shown that the employee instead is more 

motivated and acknowledges information and gains knowledge when it 

concerns the department he or she belongs to.  
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Frågeställning: 

- Anser ledningen att uttalade visioner & mål är viktiga strategiska verktyg i 

företagets interna arbete för att medarbetaren närmast kunden skall kunna lyckas i 

sitt arbete? (Marketing-like Approach) 

- På vilket sätt kommuniceras visioner & mål internt till medarbetarna? (Inter- 

functional Co-ordination) 

- Hur har medarbetarna tillgodosett sig de internt förmedlade visioner & mål och hur 

pass insatta är medarbetaren i dess syfte och bakgrund? (Employee Motivation) 

 

Syfte:  Genom att utgå från begreppen Inter-functional Co-ordination and 

Intergration, Marketing-like Approach och Employee Motivation, analysera 

hur tjänsteföretag internt förmedlar visioner & mål i organisationen ner till 

medarbetaren med hjälp av Intern Marknadsföring. 

 

Metod: Studien tillämpar en kvalitativ forskningsmetod med stöd i en hermeneutisk 

syn och med en deduktiv ansats har en komparativ fallstudie av två 

tjänsteföretag utförts. I studien användes både sekundär- och primärdata. 

Sekundärdata har inhämtats via publicerade artiklar och respektive företags 

hemsida. Studiens primärdata inhämtades vid åtta intervjutillfällen med tre 

medarbetare hos respektive företag samt en person med ledningsansvar per 

företag. 

 

Slutsatser: Trots att båda företagen har för avsikt att nå sina medarbetare på ett 

relevant sätt och använder flertalet kanaler med olika fokus för att 

meddelandet ska nå fram, uppstår ett gap mellan den information som 

skickas ut av ledningen och den information som mottas av medarbetaren 



 
 

närmast kunden. Inte heller bland medarbetarna från de båda företagen 

finns det en gemensam bild av vad som är respektive företags visioner & mål.  

 

Då studien visat att Marketing-like Approach blir för övergripande, vilket gör 

att medarbetaren inte tar till sig kunskapen, ifrågasätts Marketing-like 

Approach och dess position som central i Mohammed och Pervaizs (2000) 

modell. Detta då studien även har visat att medarbetaren i stället motiveras 

mer och därmed tar till sig kunskap och information som berör den egna 

avdelningen till en högre grad. 
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Disposition 
Nedan följer en disposition som övergripande beskriver arbetets upplägg från inledning till 

slutsats. 

 

 

 

 

 

                         

Inledning

• I inledningen presenteras studiens bakgrund, 
problemformulering samt frågeställning och syfte.

Teori

• I det teoretiska avsnittet presenteras studiens teoretiska 
referensram som ämnar att ge läsaren bättre förståelse för 
ämnet, samt har relevans för studiens undersökning.

Metod

• I metodavsnittet presenteras studiens vetenskapliga 
utgångspunkter samt studiens tillvägagångssätt.

Empiri
• I studiens empiriavsnitt redovisas insamlad data.

Analys

• I analysavsnittet ställs insamlad data mot den teoretiska 
referensramen.

Slutsats

• Här presenteras slutsatserna baserade på studiens 
frågeställning och analys. Slutsatserna delas in i praktiska- & 
teoretiska slutsatser.
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Kapitel 1 

1.1 Inledning 
I Sverige bor idag drygt 9,7 miljoner människor (Statistiska Centralbyrån, 2014) som alla 

förr eller senare kommer konsumera, spritt över olika marknader och branscher. Det har 

aldrig förr varit så enkelt för kunder att välja mellan olika företag, vare sig kunden vill ha 

en ny telefon eller få sitt läckande rör fixat. Under det andra kvartalet 2014 ökade antalet 

nystartade bolag med 1101 företag jämfört med samma period året innan. Vilket tyder på 

att fler och fler företag är på väg att konkurrera i olika branscher (Tillväxtanalys, 2014). 

Enligt konkurrensverket är meningen bakom konkurrens att; gynna konsumenterna 

genom pressade priser, högre kvalitet samt bredare utbud av varor och tjänster 

(Konkurrensverket, 2014). Som konsumenter ses denna konkurrens i form av bland annat 

kampanjer, erbjudanden på produkter och tjänster samt produkter med snarlika 

funktioner. För att överleva på marknaden krävs det därför att ett företag kan anpassa sig 

efter hur marknaden ser ut (Kotler, 1986). Vilket betyder att ett företags produkter 

ständigt måste förbättras och förändras för att kunna möta efterfrågan och kraven från 

marknaden (Gezelius och Wildenstam, 2009). 

  

Cooper och Edvardsson (1998) menar att chefer inom tjänsteföretag måste se till att 

medarbetare väl känner till företagets tjänsteerbjudanden och tror på dess kvalitet och 

värde. Vidare menar de att eventuella externa marknadsföringsaktiviteter som lockar till 

sig kunder inte har någon betydelse om den anställde inte kan leverera den förväntade 

tjänsten. Om ett företag då vill kunna prestera så effektivt som möjligt på de evigt skiftande 

externa marknaderna, bör företagen inse att effektiviteten börjar internt hos företaget i ett 

marknads- och organisationstänk som kallas intern marknadsföring (Grönroos, 2008). 

 

1.2 Bakgrund 
Intern marknadsföring har sin grund i tjänstemarknadsföringen på 1970-talet där det 

talades om olika aktiviteter företag ägnar sig åt internt, för att bland annat öka 

arbetsmoralen och motivationen (Grönroos, 2008). Cooper och Edvardsson (1998), påstår 

att även om behovet för intern marknadsföring vuxit fram hos tjänsteföretag då de har 

medarbetare som träffar och interagerar med kunder, finns behovet för intern 

marknadsföring hos alla företag oavsett strategisk inriktning. Under 1990-talet fick intern 

marknadsföring som ämne ett förnyat intresse där befintliga teorier kompletterades med 

perspektiv som inkluderade relationsteorier och nätverksperspektiv (Grönroos, 2008). 

Detta kan förmodligen ses som en effekt av den “nya” marknaden och tillhörande ekonomi 

som vuxit fram under 80-talet (Martinez, Jon I., och J. Carlos Jarillo 1989).  En av 

relationsteorierna som har stor betydelse för det interna marknadsföringsperspektivet är 

relationsmarknadsföring. I relationsmarknadsföring är kunden i centrum för företagets 
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strategier, något som allt fler företag idag använder sig av. Det har visat sig att en långvarig 

relation till en kund, innebär en lägre kostnad för företaget än att ständigt förlora och knyta 

an nya kunder, vilket i sin tur betyder ökad lönsamhet för företaget (Gummesson, 2002).  

 

Utgångspunkten för intern marknadsföring är att företaget bör betrakta de anställda i ett 

företag som företagets interna marknad. Det är den interna marknaden som först måste 

acceptera det företaget ämnar sälja eller producera innan det kan introduceras på den 

externa marknaden. Genom att personalen förstår och accepterar de värderingar företaget 

står för och den produkt företaget erbjuder, kan personalen förmedla dessa vidare på ett 

serviceinriktat sätt till kunden på den externa marknaden (Grönroos, 2008).  

 

Intern marknadsföring anses vara ett paraplybegrepp för olika interna processer och 

aktiviteter som tillsammans skall verka för att få med sig personalen gällande attityder, 

arbetsmoral och motivation med slutmål att leverera en hög service till den externa 

kunden. (Grönroos, 2008). Detta stärks av Lindmark och Önnevik (2011) som anser att 

motivation hos personalen resulterar i god extern service, vilket bör leda till ökad 

lönsamhet. Vidare menar Lindmark och Önnevik (2011) att det krävs att ledare på 

strategisk nivå i organisationen även fattar strategiska beslut rörande personal precis som 

i frågor kring ekonomi, produktion och marknadsföring etcetera. Övriga verktyg inom 

intern marknadsföring är till exempel utbildning som kan ha till syfte att förstärka 

attityden i olika avseenden såsom till exempel kundservice eller attityden gentemot 

företaget. Utbildningen kan också ha till uppgift att förse personalen med praktiska verktyg 

såsom försäljningsstrategier etcetera (Grönroos, 2008).  

 

I flera studier påpekas det enligt Bansal, Medelson och Sharma (2001) att företag gynnas av 

att använda intern marknadsföring för att på så sätt sträva efter att uppnå ett väloljat 

maskineri av personal och intern organisation, som sedan kan fokusera på att prestera och 

leverera det önskade externa resultatet. Intern marknadsföring anses vara en 

ledningsstrategi då det är något som kommer ovanifrån, från ledningen och implementeras 

sedan ner i organisationen till medarbetaren närmast kund på den externa marknaden 

(Grönroos, 2008). Det är därför medarbetaren som tydligt måste veta vilka mål, direktiv 

och befogenheter hen har att agera utifrån för att på bästa sätt kunna hjälpa kunden inom 

ramarna för dessa. Därför är det kritiskt att den interna marknadsföringen har nått hela 

vägen hit i organisationen (Grönroos, 2008). Genom att undersöka huruvida medarbetaren 

anser att denne har fått tydliga mål och visioner för både verksamheten i stort men även 

mindre mål gällande sin egen roll, kan vi se om den interna marknadsföringen har använts, 

samt på vilket sätt den har använts för att därmed kunna utröna hur pass vedertaget det är 

bland företag att använda intern marknadsföring som ett strategiskt verktyg. 
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1.3 Problemformulering 
Det har tidigare nämnts hur viktigt det är att ett företag ständigt ändrar sina produkter och 

tjänster utefter vad marknaden efterfrågar. Detta ställer även krav på att medarbetaren 

känner till dessa förändringar och vet hur företaget arbetar strategiskt och operativt med 

dessa förändringar. Om företaget inte informerar medarbetaren ordentligt riskerar 

företaget att tappa sin konkurrenskraft, då medarbetaren ofta är länken mellan företaget 

och kunden. Det är i utbytet mellan företag och kund som ett värde uppstår för kunden och 

ett företag har sin lönsamhet (Grönroos, 2008). Studien ämnar därför att skapa förståelse 

för hur företag arbetar med intern marknadsföring strategiskt. Därför kommer fokus ligga 

på hur intern marknadsföring upplevs och förmedlas av ledningen samt hur det har 

mottagits av medarbetaren. Som teoretiskt underlag kommer Mohammed och Pervaizs 

modell (2000) för intern marknadsföring att användas där huvudfokus kommer att ligga på 

de tre begreppen Inter-functional Co-ordination and Intergration, Marketing-like Approach 

och Employee Motivation. 

1.4 Frågeställning 
 Anser ledningen att uttalade visioner & mål är viktiga strategiska verktyg i 

företagets interna arbete för att medarbetaren närmast kunden skall kunna lyckas i 

sitt arbete? (Marketing-like Approach)? 

 På vilket sätt kommuniceras visioner & mål internt till medarbetarna? (Inter-

functional Co-ordination and Integration) 

 Hur har medarbetarna tillgodosett sig de internt förmedlade visioner & mål och hur 

pass insatta är medarbetaren i dess syfte och bakgrund? (Employee Motivation) 

1.5 Syfte 
Genom att utgå från begreppen Inter-functional Co-ordination and Intergration, Marketing-

like Approach och Employee Motivation, analysera hur tjänsteföretag internt förmedlar 

visioner & mål i organisationen ner till medarbetaren med hjälp av Intern Marknadsföring. 

1.6 Avgränsning 
Det centrala för studien är att undersöka den interna marknadsföringens väg från 

ledningen till medarbetaren närmast kunden. Studien har inte tagit hänsyn till inom vilken 

bransch eller på vilken marknad de undersökta företagen verkar. Vikt har i stället lagts vid 

att företagens storlek, då studien fodrar att det finns flertalet nivåer inom organisationen 

mellan ledningen och medarbetaren närmst kund, samt att företagen är verksamma inom 

tjänstesektorn. Företagen skulle även ha sina huvudkontor inom Mälarregionen för att en 

eventuell fysisk intervju skulle vara praktiskt genomförbar. 
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Kapitel 2, Teori & Litteraturgenomgång 
Nedan följer ett urval av teorier inom intern marknadsföring som skall ligga till grund för 

undersökningen och dess avgränsning. 

 

2.1 Intern Marknadsföring, en definition 
Enligt Grönroos (2002) är intern marknadsföring att betrakta de anställda inom 

organisationen som en intern marknad som först måste acceptera det som företaget vill 

förmedla till den externa slutkunden. Företag har därför enligt Gummesson (1987) 

implementerat ett organisatoriskt tänk som inkluderar externa marknadsmekaniker där 

enheter i bolaget blir mer självständiga och agerar på samma sätt mot de interna parterna 

som de gör mot de externa kunderna. Detta tänk och agerande där respektive avdelning 

agerar separat utefter eget huvud mot kunden utan att ha ett gemensamt tillvägagångssätt, 

har fått som resultat att de olika självständiga enheterna inom samma företag har svårt att 

veta hur de skall agera mellan parterna inom bolaget (Gummesson, 1987). 

 

Säljpersonalen är de professionella ”kontaktpersonerna” som bygger relationer. Men de kan 

aldrig göra det på egen hand. Även om marknadsföringen är misslyckad på en industri eller 

hos ett serviceföretag, är det inte marknadsavdelningens fel utan hela marknadsfunktionen 

och dess integration med andra funktioner (Gummesson 1987, 16). 

 

Anställda i ett företag anses vara en intern marknad då företaget måste lägga lika stor vikt 

vid att sälja in och marknadsföra varor, tjänster och värderingar till dem, som företaget gör 

till slutkunden för att de skall lyckas göra med samma bedrift på den externa marknaden. 

Syftet med intern marknadsföring är att ge medarbetaren närmst kunden de verktyg hen 

behöver för att på bästa möjliga sätt vara beredd att hjälpa kunden och samtidigt 

representera företaget i form av produkter och värderingar etcetera. (Grönroos, 2008) 

Dessa verktyg kommer i olika former som till exempel interna utbildningar inom 

försäljningsteknik, kundservice men även utbildningar för att utbilda den anställde i 

företagets mål, visioner och värderingar i syfte att skapa en gemensam riktning bland 

personalen oavsett funktionstillhörighet. Personalen kan också utbildas inom samverkan 

mellan funktionerna inom företaget då det är en förutsättning att den interna 

organisationen är i ordning för att det inte skall drabba slutkunden negativt. (Grönroos, 

2008) Dock skulle inget av ovanstående fungera om det inte fanns ett välorganiserat och 

tydligt stöd från chefer och ledning som balanserar och knyter ihop de olika insatserna. 

Intern marknadsföring betraktas som ett ledningsstrategiskt verktyg då det verkar 

uppifrån och ned inom organisationen och det är därför fundamentalt att den interna 

kommunikationen fungerar (Mohammed och Pervaiz, 2000) samt att det finns ett tydligt 

direktiv och stöd från cheferna inom organisationen (Grönroos, 2008). 
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2.2 Mohammed och Pervaizs modell för intern marknadsföring 
Som utgångspunkt för studien har de inringade delarna av Mohammed och Pervaizs (2000) 

modell för intern marknadsföring använts. Modellen i sin helhet ämnar att visa på 

sambanden mellan de olika funktionerna inom den interna marknadsföringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Mohammed och Pervaizs, modell för intern marknadsföring (2000). Egen 

bearbetning. 

 

 

I studien antas att tjänsteföretag vill uppnå Customer Satisfaction som enligt Mohammed 

och Pervaiz (2000) är det slutliga målet med intern marknadsföring. Detta stärks av 

Gummesson (2002) som menar att det är genom Customer Satisfaction som ett 

tjänsteföretag uppnår lönsamhet. För att uppnå Customer Satisfaction måste företag enligt 
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Mohammed och Pervaizs modell (2000), först utgå ifrån de tre centrala begreppen Inter-

functional Co-ordination and Integration, Employee Motivation och Marketing-like Approach. 

Resterande begrepp i modellen uppstår snarare som ett resultat av ett välfungerande 

förhållande mellan de tre centrala begreppen. Studien har därför valt att fokuserat på 

förhållandet mellan Marketing-like Approach, Inter-functional Co-ordination and Integration 

och Employee Motivation. Dessa begrepp förklaras närmare i resterande teorikapitel.  

 

2.3 Marketing-like Approach 
I det här kapitlet kommer teorier gällande Marketing-like approach tas upp i enlighet med 

figur 1.  

 

Med Marketing-like approach menas att betrakta de anställda i organisationen som en 

intern marknad. (Grönroos, 2002) Syftet med intern marknadsföring är att de anställda 

tillsammans mellan avdelningarna skall verka på ett välorganiserat sätt med fokus på 

kunden. (Mohammed och Pervaiz, 2000) För att det skall vara möjligt att driva företaget i 

en gemensam riktning behövs styrmedel såsom en marknadsplan. (Gezelius och 

Wildenstam 2009) 

2.3.1  Visioner & Mål utformas i en marknadsplan 

Företag konstrueras för att fylla en funktion och för att få styrning på vad företaget skall 

göra, hur det skall utföras och när, formuleras en marknadsplan. Marknadsplanen verkar 

som en av företagets hörnstenar då den överblickar möjligheter, hinder, efterfrågan och 

konkurrensen på marknaden. Genom att ha en välgjord marknadsplan kan företaget 

därmed anpassa sina produkter efter kundbehoven och marknaden på ett 

kostnadseffektivt sätt genom koordinering av resurser inom företaget (Gezelius och 

Wildenstam, 2009). På så vis kan företaget fokusera på den mest lönsamma produkten och 

marknaden. En förutsättning för att koordineringen och produktfokuseringen skall fungera 

är att den interna organisationen är i ordning och att alla medarbetare vet vad som 

förväntas av dem. Därför formas en marknadsplan som bland annat innehåller företagets 

existensorsak (syfte), dess vision, affärsidé och långsiktiga mål (Gezelius och Wildenstam, 

2009). Marknadsplanen har som huvudsakligt syfte att se till att företaget håller sig på den 

utstakade banan inom den givna tidsplanen och fungerar därmed som ett strategiskt 

styrmedel (Best, 2013). Marknadsplanen är förvisso att betrakta som ett internt dokument, 

främst riktat till all personal men dess egentliga syfte är att styra företaget utefter 

kundernas behov (Gezelius och Wildenstam 2009). Hur målen föds ur syftet, via visionen 

och sedan delas in i olika grupper av mål blir tydligt i målhierarkin se figur 2 (Jacobsen och 

Thorsvik 2014)  
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Figur 2, Jacobsen och Thorsviks modell Målhierarki (2014). Egen bearbetning.  

   

Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att mål och visioner har flera syften:  

 att motivera de anställda att arbeta hårt 

 att verka som en styrande funktion genom att ge ramar och riktlinjer för arbetet  

 mål & visioner kan också verka som en legitimerande faktor där företaget visar vad 

de representerar och står för, i strävan om legitimitet från omvärlden  

 mål verkar också för en ökad mätbarhet gällande hur pass effektivt ett företag är i 

att uppnå de satta målen. 

 

2.3.2 Visioner 

Visionen för ett företag är baserat på dess syfte och är en beskrivning av en idealsituation 

längre fram i tiden (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Baum och Locke (1998) definierar 

visionen som den projekterade mentala bilden av de; produkter, service och organisation 

som ledare vill uppnå. Detta styrks av Jacobsen och Thorsvik som beskriver visioner som 

något som skall beskriva vad företaget vill åstadkomma och vara, gärna med värdeord och 

ett bildspråk som skall verka inspirerande. (Jacobsen och Thorsvik, 2014) Till exempel är 

IKEAs vision: Att skapa en bättre vardag för de många människorna (IKEA 1, 2014). 

Visionen säger inte så mycket om vad som skall ske idag eller hur det skall gå till utan skall 

snarare förmedla företagets gemensamma ambition (Jacobsen och Thorsvik, 2014).  

 

Visionen skall uttala den gemensamma riktningen för företaget på ett inspirerande och 

vägledande sätt som skall verka för att alla individer och funktioner inom organisationen 

skall kunna ta den till sig, applicera den på sitt eget arbete och forma ens egen insats mot 

den gemensamma visionen och önskade framtidssituationen (Gezelius och Wildenstam, 
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2009). Baum och Locke (1998) fann i en studie om 187 företag inom 

trädbearbetningsindustrin att det fanns ett samband mellan kommunicerad vision och 

expansionen av företag. En av de viktigaste faktorerna i detta var chefers förmåga att 

kommunicera visionen klart och tydligt inte bara verbalt utan med gester och tydliga 

riktlinjer i hur företaget satsar på medarbetare i exempelvis internutbildning. De företag 

som lyckats väl med det ovanstående upplever en positiv expansionseffekt på 

organisationsnivå (Baum och Locke, 1998).  

 

2.3.3 Mål 

Enligt Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, 2014) och Gezelius och Wildenstam 

(2009) definieras mål som: Strategisk ledning är ett centralt begrepp inom 

företagsekonomin för en företagslednings samlade ambitioner och ansträngningar att 

etablera och kommunicera en gemensam långsiktig färdriktning för en hel organisation. 

 

Mål har som syfte att verka för att visionen ska bli verklighet och för att detta skall vara 

genomförbart behövs tydliga och konkreta mål för hela organisationen att arbeta efter. 

Enligt Gezelius och Wildenstam (2009) skall mål vara: 

 Tydligt 

 Utmanande, inom rimliga gränser 

 Realiserbart, annars riskerar målet att vara nedbrytande och avmotiverande 

 Mätbart, är viktigt ur en uppföljningsaspekt- Hur gick det egentligen? 

 Kommunicerbart, det skall gå att förmedla och det får inte finnas för mycket 

utrymme för tolkning  

 

Mål kan delas in i relevanta mål för de respektive grenarna inom organisationen samt 

gemensamma mål för organisationen. Vid planering av målen är det viktigt att beakta att 

summan av alla målen ger det önskade resultatet så att ett enskilt mål inte gör att företaget 

tappar fokus från sitt övergripande mål och vision. (Gezelius och Wildenstam 2009)  

 

Jacobsen och Thorsvik (2014) menar också på att beakta skillnaden mellan ett företags 

offentliga eller symboliska mål, som skall verka för att förmedla en bild av företaget 

snarare än de faktiska reella målen, som konkret definierar vad företaget vill uppnå. Att 

företaget har både offentliga och reella mål kan ha en negativ effekt på legitimiteten om 

dessa mål inte i hög grad överensstämmer med varandra.  

 

2.4 Inter-functional Co-ordination and Integration. 
I nedanstående kapitel redovisas teorier gällande Inter-functional Co-ordination and 

Intergration.  
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För att uppnå ett mervärde hos kund behöver ett företag först rikta resurser åt möjligheter 

som finns till adderat mervärde. Hur ett företag använder sina resurser i ett försök att 

uppnå adderat mervärde kallas Inter-functional Co-ordination and Intergration (Narver och 

Slater, 1990). Kohli, Jaworski och Kumar (1993) menar att det finns tre huvudsakliga 

faktorer att koordinera och integrera internt i ett företag: Intelligence Generation, 

Intelligence Dissemation och Responsiveness. Dessa avser i fallande ordning att beskriva 

och mäta hur ett företag skaffar information angående kunders behov och hur de sedan 

formulerar och sprider marknadsinformationen internt i företaget samt hur företaget 

sedan agerar utifrån informationen (Kohli, Jaworski och Kumar, 1993). Inter-functional Co-

ordination and Integration som begrepp har sin grund i kommunikationsstyrning där 

chefer, arbetsledare etcetera behöver information om interna och externa kunder, tjänster, 

varor för att kunna utföra sitt arbete (Grönroos, 2002). 

 

Enligt figur 1 är förhållandet mellan Inter-functional Co-ordination and Intergration och 

Employee Motivation ett tvåvägsförhållande där parterna är mer eller mindre beroende av 

varandra och detta förhållande skapar ett behov av god intern kommunikation. Mohammed 

och Pervaiz (2000) uttrycker att chefer måste förstå vikten av kommunikativa verktyg om 

de vill få medarbetare att förstå de interna marknadsföringsaktiviteternas vikt. Det är 

väsentligt att ett företag koordinerar sina externa och interna strategier för att en 

medarbetare ska förstå vad företaget kan erbjuda både dem och de externa kunderna. Om 

medarbetaren sedan accepterar de interna marknadsföringsaktiviteterna, kan de bättre 

acceptera de externa marknadsaktiviteter och det är bara då som medarbetaren blir en 

viktig resurs för företaget i form av deltidsmarknadsförare. (Grönroos, 2002; Proctor och 

Doukakis, 2003; Gezelius och Wildenstam 2009) Det är alltså viktigt med väl fungerande 

intern kommunikation, inte minst då medarbetaren i tjänsteföretag har en avgörande roll i 

hur ett mervärde upplevs av en kund (Gummesson, 1987). 

 

2.4.1 Kommunikation internt 

Oxfords onlineordbok (2014) definierar kommunikation som; det framgångsrika 

förmedlandet eller delandet av idéer och känslor. Proctor och Doukakis (2003) beskriver 

kommunikation som något som sker mellan individer. En effektiv intern kommunikation 

har som syfte att uppmuntra motivation och engagemang bland medarbetare genom att 

skapa en klar förståelse för företagets mål (Ibid).  

 

Enligt Fiske (2003) finns det två skolor av kommunikation; Processkolan och den 

Semiotiska skolan. Processkolan ser kommunikation som överföring av meddelanden och 

riktar in sig på hur sändare och mottagare kodar och avkodar och hur de använder olika 

kanaler för att göra det. Syftet med kommunikationen enligt processkolan är att påverka 
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någons beteende eller sinnesstämning. Den Semiotiska skolan ser på kommunikation som 

ett skapande och utbytande av betydelser där kulturella aspekter är viktiga att ta i 

beaktning (Fiske, 2003). 

2.4.1.1 Processkolan 

Processkolan har sitt stöd i samhällsvetenskapliga ämnen, då främst i psykologi och 

sociologi och inriktar sig på kommunikationshandlingar. Ett meddelande är enligt 

processkolan något som överförs av en kommunikationsprocess. Många inom processkolan 

anser att avsikten är en avgörande faktor för bestämmandet av vad som faktiskt utgör ett 

meddelande, exempelvis kan inte ”att dra i örsnibben” tolkas som ett meddelande om inte 

mottagaren är införstådd med syftet bakom (Fiske, 2003). 

 

En populär modell som fått stor betydelse för processkolan är Shannon & Weavers 

Mathematical Theory of Communication, där kommunikationen i modellen presenteras 

som en enkel linjär process från sändaren till mottagaren. Informationskällan det vill säga 

sändaren ses som beslutsfattaren, den som beslutar vilken information som ska sändas. 

Meddelandet med informationen omvandlas sedan av sändaren till en signal till exempel 

ljudvågor som sänds via en kanal till exempel en telefon till mottagaren. Ett annat exempel 

är vid ett vanligt samtal, ansikte mot ansikte. Där är munnen sändare, signalen är 

ljudvågorna som sänds i luftens kanal, örat på den som pratas till blir därför mottagare av 

informationen, likaså vid en föreläsning där en person talar inför en samling människor 

(Fiske, 2003) Något som kan hindra mottagaren att mottaga informationen i sin helhet är 

brus, något som Fiske beskriver som “allt som gör den avsedda signalen svårare att avkoda 

på korrekt sätt”. Det kan handla om dålig mottagning för telefonerna eller att åhöraren på 

föreläsningen blir distraherad av en trasig stol eller ett dåligt fungerande ljudsystem 

försvårar för åhöraren att motta meddelandet (Ibid). 

 
 

Figur 3, Shannon och Weavers Kommunikationsmodell, (Fiske, 2003). Egen bearbetning. 
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2.4.1.2 Semiotiska skolan 

Till skillnad från processkolan ser den Semiotiska skolan inte kommunikation som en 

process utan snarare en konstruktion tecken som skapar betydelse. Här ligger vikten av 

kommunikationen inte vid sändaren, utan snarare i hur informationen tolkas av 

mottagaren (Fiske, 2003). För att kommunikation ska kunna uppstå måste förmedlaren 

skapa ett meddelande av tecken eller symboler. Detta meddelande stimulerar sedan 

mottagaren att på egen hand skapa en betydelse som står i relation till betydelsen 

förmedlaren hade i sitt meddelande (Ibid).  

 

Enligt Fiske (2003) är C.S. Peirce känd som den amerikanska semiotikens grundare som 

har utvecklat en betydelsemodell som består av tre delar i ett triangulärt förhållande. 

Dessa tre delar: Tecken, Interpretant och Objekt har alla en nära relation till varandra och 

fungerar genom att alla delar har betydelse för utkomsten av kommunikationen. Tecknet 

enligt Peirce betecknar något annat än sig självt, nämligen objektet som i sin tur har en 

extern betydelse. Ett objekt kan exempelvis vara en oxe, objektet oxe kan i sin tur ha olika 

betydelse för olika människor beroende på exempelvis bakgrund och kontext: en ung 

person uppvuxen och bosatt i centrum av en storstad relaterar med stor sannolikhet 

annorlunda mot en äldre person uppvuxen och bosatt på landsbygden. Interpretanten är 

sedan den som genom tecknet som exempelvis utgörs av det kommunicerade ordet och sitt 

eget förhållande till objektet, oxen och skapar sig en mental föreställning av det som 

kommuniceras; vad är en oxe för mig? På så vis kan alltså individer skapa sig vilt skilda 

uppfattningar om samma kommunicerade tecken (Fiske, 2003). 

 
 

 

Figur 4, Semiotiska triangeln. (Fiske, 2003). Egen bearbetning. 
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2.5 Employee Motivation 
I nedanstående kapitel redovisas teorier gällande Employee Motivation. 

 

Enligt Grönroos (2009) bör personal betraktas som företagets strategiska resurs för att 

kunna vara framgångsrikt på den externa marknaden. Det påståendet stärks av Boyd och 

Sutherland (2005) som menar på att en välskött intern marknadsföring kan leda till högre 

lojalitet från medarbetarna vilket i sin tur leder till ökad försäljning samtidigt som det 

bidrar med en differentierande aspekt mot konkurrenterna. Wilson et al. (2008) skriver i 

Services Marketing- Integrating Customer Focus Across the Firm, att:”…the best companies 

know that people are the source of greatness”.  Det är därför av stor vikt att företaget 

prioriterar att personalen har tillräckligt med utbildning, får det stöd de behöver från 

system, teknologi, chefer och kringfunktioner för att personalen ska få de förutsättningar 

de behöver för att lyckas med sina uppgifter och undvika att få en negativ attityd till 

arbetet. Då personalens välbefinnande ligger till grund för företagets framgång anser 

Grönroos (2009) att intern marknadsföring är en ledningsstrategi. 

 

I en tid där allt fler arbetsuppgifter sker i projektform med outsourcing och 

projektanställda blir allt mer vanligt förekommande blir det ännu viktigare att arbeta med 

intern marknadsföring som ett verktyg för internt varumärkesbyggande.  Syftet är att 

implementera företagets värderingar och tillvägagångssätt på alla som arbetar i företagets 

namn, oavsett arbetsform eller konstellation. (Axelsson och Agndal, 2012) Innebörden med 

intern marknadsföring summeras på ett koncist sätt av Grönroos (2009): 

 

Det bästa sättet att motivera företagets interna marknad av anställda är att utveckla ett 

serviceinriktat tankesätt och att förbereda dem för kundfokuserade prestationer genom att 

använda sig av ett aktivt och målinriktat angreppssätt som innebär en mängd olika aktiva, 

marknadsmässiga och samordnade aktiviteter och processer. Det är på detta sätt som man 

bäst utvecklar de interna relationerna mellan individer inom olika avdelningar och processer 

(kundkontaktpersonal, intern stödpersonal, teamledare, arbetsledare och chefer) och 

anpassar dem till ett serviceinriktat ledningssätt och till implementeringen av externa 

relationer med kunder och andra parter. (Grönroos 2008, 368) 

 

Medarbetarens roll är att ge kunden bästa möjliga service oavsett om det gäller försäljning 

av en produkt eller teknisk support. Medarbetaren skall samtidigt ha företagets 

värderingar, visioner och mål i ryggmärgen för att utefter dessa agera på ett sätt som är i 

linje med företaget. Medarbetarens roll utöver sina uttalade arbetsuppgifter är också att 

verka som budskapsbärare både gentemot konsumenterna men även internt mellan 

kollegor och avdelningar (Grönroos, 2009). Det måste ligga i medarbetarens intresse att 

förstå att hela organisationen är ett nätverk sammanvävt av olika funktioner. Dessa 

funktioner är beroende av varandra och därför måste medarbetarna möjliggöra för 
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varandra så att de kan utföra sina arbeten på ett bra sätt (Ibid). För att tydliggöra denna 

förståelse och strävan bland medarbetarna, är det chefernas uppgift att hålla medarbetarna 

på banan i en gemensam riktning (Jacobsen och Thorsvik, 2014). 

 

Tidigare forskning inom intern marknadsföring har fokuserat på att medarbetaren ska 

trivas med sitt jobb med syftet att trivseln ska återspegla sig i medarbetarens interaktion 

med kunden (Berry, 1995 och Schmalensee, 1991). En studie av Kelley (1990) visar dock 

att det inte nödvändigtvis är hur nöjd en medarbetare är med sitt jobb som påverkar 

kundinteraktionen. Bättre indikatorer på ett bra kundbemötande i Kelleys studie var 

motivation och en klar arbetsroll. Forslund (2009) nämner Skinners råd från 1973 där 

syftet är att uppmuntra och motivera en person att göra mer av samma sak vilket ur ett 

internt marknadsföringsperspektiv skulle innebära att ge kunden bra service. Skinners råd 

för chefer är därför att: 

1) Var specifik- Ge tydlig information gällande specifika prestationer 

2) Var omedelbar- ge direkt positiv feedback till medarbetaren i anslutning till den 

positiva händelsen. 

3) Gör målet uppnåbart- Delmål ger positivare effekt än stora mål. 

4) Uppmärksamhet i ickefysisk form- belöna inte bara i form av bonus/pengar utan 

med beröm och uppmärksamhet  

5) Var oförutsägbar- Uppskattning som inte är förutsägbar uppskattas mer. 

 

Genom att beakta Skinners mål, betonas vikten av att det finns en fungerande intern 

kommunikation inom organisationen där ledningen tydligt förmedlar mål och visioner till 

medarbetarna (Forslund, 2009). Det finns annars en risk att chefer inom företaget 

förmedlar olika visioner och mål till de anställda vilket kan resultera i en förvirring 

angående den anställdas roll i bolaget (Yukl, 1999). Wilson et al. (2008) bekräftar vikten av 

tydlighet i förväntningarna av medarbetaren för att undvika att medarbetaren i en 

situation med kunden, slits mellan förväntningarna från arbetet och den förväntade 

servicen gentemot kunden. De betonar också vikten av att medarbetaren har de 

befogenheter de behöver för att kunna uträtta sina arbetsuppgifter på ett service-effektivt 

sätt (Ibid). 
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Kapitel 3, Metod 
I det här avsnittet presenteras val av forskningsdesign och metod som har legat till grund för 

undersökningen. 

 

3.1 Forskningsdesign 
Studiens forskningsdesign är av en hermaneutisk design (Lincoln och Guba, 1987), vilket 

innebär att studien ämnar förbli trogen den natur som företeelsen som studeras, uppvisar. 

Snarare än att söka en generaliserbar sanning, menar den hermaneutiska designen att 

sociala interaktionen ger upphov till olika sociala verkligheter (Bryman och Bell 2013). 

Lincoln och Guba (1987) menar att det inte finns något syfte i att undersöka ett fenomen 

om den verklighet som omger fenomenet redan är utforskat. Med den hermaneutiska 

forskningsdesignen söker därför inte den här studien att utforska en generaliserbar 

sanning utan syftar snarare till att undersöka, beskriva och analysera den sanning som det 

undersökta fenomenet befinner sig i.  

 

3.2 Fallstudie 
För att skapa en förståelse för hur den interna marknadsföringen hanteras av 

tjänsteföretag har vi valt att genomföra en komparativ fallstudie hos två tjänsteföretag som 

undersökts utifrån samma metod, nämligen en intervjuguide för semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer tas upp mer djupgående i avsnitten 3.3 Insamling 

av data och 3.4 Intervjuer. Gemensamt för de båda tjänsteföretagen är att de har en stor 

kundgrupp och att båda är verksamma inom elhandelsbranschen. Dessa två företag är 

Mälarenergi AB och Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB [ESEM]. Eftersom det är i 

utbytet mellan kund och företag som ett värde uppstår för kunden och det är även i utbytet 

med kund som företag har sin lönsamhet (Gummesson, 2002) ställer det höga krav på både 

Mälarenergi och ESEM. I synnerhet då Mälarenergi har ca 161 000 kunder bara inom 

elhandel och ESEM har 46 203 kunder inom samma område (Mälarenergi, 2014 och 

Eskilstuna 1, 2014). Insamlad data från båda företag jämförs sedan och resultaten av de 

båda fallen ställs mot varandra. När resultat från två fall ställs mot varandra menar Bryman 

och Bell (2013) att forskaren kan ta ställning till vad som är unikt och vad som är 

gemensamt i fallen i en teoretisk reflektion, något studien gör i avsnitt 5 Analys. Nedan 

kommer en djupare redovisning för studiens vetenskapliga ansats. 

 

3.3 Val av metod 
Studien ämnar undersöka fenomenet intern marknadsföring mer djupgående med 

huvudsakligt fokus på visioner & mål och dess interna förmedling. Därför ter sig en 

kvalitativ ansats vara mer lämplig för studie, eftersom den kvalitativa forskningen ser 
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problem utifrån en mer djupgående kontext (Bryman och Bell, 2013). Vidare menar 

Jacobsen (2000) att en kvalitativ ansats står för öppenhet, vilket han definierar som att den 

som undersöker redan på förhand har bestämt sig för vad som ska undersökas och vilket 

fenomen som är av intresse. Eftersom material har införskaffats på förhand har en 

frågeställning skapats utifrån det kring fenomenet, där vi anser att det tidigare funnits liten 

eller bristande forskning, vilket stämmer väl överens med Jacobsens (2000) bild av en 

kvalitativ ansats.  

 

Mycket av den tidigare bedrivna forskningen inom intern marknadsföring undersöker 

fenomenet på bredden, på konceptuell basis och ser inte till hur eller om företag applicerar 

fenomenet intern marknadsföring på ett sätt som påverkar medarbetaren (Grönroos, 

2008) Detta styrks ytterligare av Lincoln och Guba (1987) som menar att om den 

verklighet som ska undersökas redan är utforskad finns det ingen mening att utföra en 

studie för att klarlägga den. Därför menar Lincoln och Guba att för att kunna ta reda på 

verkligheten kring problemet behövs det formuleras ett förhållande som sedan testas i 

dess natur (Ibid). Detta stämmer väl överens med studiens val av fokus på begreppen; 

Marketing-like approach, Inter Functional Co-ordination and Integration och Employee 

Motivation som ämnar analysera mer djupgående hur företag använder intern 

marknadsföring. Då teorin styr studiens riktning och har hjälpt utformandet av studiens 

syfte är studien av en deduktiv karaktär, vilket innebär att studien ämnar undersöka ett 

fenomen utifrån redan förbestämda teoretiska begrepp och låta teoretiska begreppen 

sedan styra datainsamlingen för att till slut komma fram till ett resultat (Bryman och Bell, 

2013).  

 

Lincoln och Gubas (1987) syn på trovärdighet i kvalitativ forskning är att det inte går att 

generalisera en studie som utförs för första gången, eftersom det inte finns tillgång till data 

från mottagaren innan studien faktiskt är genomförd. Det är senare upp till andra forskare 

att applicera studiens tillvägagångssätt på andra miljöer för att se om det går att applicera 

tillvägagångssättet även där. Trots att resultatet inte är generaliserbart anser vi att det ger 

en viktig inblick i hur företag faktiskt agerar i sin interna marknadsföring och vilket 

resultat det har praktiskt för medarbetaren, snarare än att bara observera processen eller 

forma konceptuella tankar kring intern marknadsföring som ämne. För att en kvalitativ 

studie ska vara trovärdig menar Lincoln och Guba (1987) att den verklighet som företaget 

befinner sig i måste framgå tydligt. Det är sen viktigt för forskaren att återkoppla till 

individer som befinner sig i företaget och dess verklighet för att bekräfta att forskaren 

uppfattat informationen på rätt sätt, vi avser att göra detta genom att efter att intervjuerna 

genomförts återkoppla till de berörda individerna med det sammanställda resultatet. Detta 

bidrar enligt Lincoln och Guba till en ökad tillförlitlighet.  
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Vidare är det viktigt att det finns vad Lincoln och Guba refererar till som överförbarhet, 

vilket är en väl beskriven studie på djupet som ger en tät redogörelse för det som 

undersöks vilket ger transparens (Bryman och Bell 2013, 406). Detta för att underlätta för 

forskare att i framtiden kunna applicera det teoretiska tänket på andra miljöer för att 

kunna validera det. Vi anser att studiens fokus på två företag verksamma inom samma 

bransch ger analysen en djupare karaktär. Eftersom Lincoln och Guba menar att en 

kvalitativ studie inte kan generaliseras anser vi att det är av största vikt att utföra studien 

på ett så utförligt och välbeskrivet sätt som möjligt för att möjliggöra vidare studier av 

ämnet. Detta menar vi ska resultera i en ökad överförbarhet.  

 

Lincoln och Guba menar vidare att pålitlighet är viktigt för en kvalitativ studie och menar 

att pålitlighet uppnås genom att få andra att granska ens arbete, något som uppnås vid 

seminarietillfällen med opponering. På seminarierna och opponeringstillfällena ges 

möjligheten för andra att kritiskt granska den teoretiska infallsvinkeln såväl som den data 

som samlats in.  

                                                                                                                                  

3.4 Insamling av data 
För att samla in empiriskt material till undersökningen kommer intervjuer av 

respondenter inom utvalda företag att ske. Intervjuer inom den kvalitativa forskningen ger 

mer flexibilitet att hantera oväntade händelser i undersökningen (Jacobsen, 2000 och 

Bryman och Bell 2013) något som passar studien då tidigare forskning inom fenomenet 

intern marknadsföring på djupet, är begränsat. För att säkerställa den flexibilitet som 

fodras för att undersöka problemet men samtidigt besvara frågeställningen, skall data 

samlas in via semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2013) innehåller 

semistrukturerade intervjuer ofta en intervjuguide med specifika teman som ska beröras. 

Forskaren har ett förhållandevis tydligt fokus men intervjupersonen har stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt. Det betyder även att den som ställer frågor till 

respondenten kan påverka i en större grad vilket information som tas in (Bryman och Bell, 

2013). 

3.4.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen kring ämnet intern marknadsföring har omfattat publicerade artiklar 

och tryckt litteratur. Tack vare litteratursökningen har en uppfattning formats om vart 

större vikt behöver läggas i forskningen, vilket studien ämnar bidra till. 

Litteratursökningen har skett på databaserna; Google Scholar, ABI/INFORM Global, Liber 

Mälardalen och Emerald, där följande sökord har använts: Internal Marketing, Employee 

Motivation, Employee Commitment, Internal Communication, Internal Coordination, 

Customer Satisfaction, Internal Customer Satisfaction, Corporate Vision, Vision 
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Communication, Vision Growth, Tjänstemarknadsföring, Ledningsstrategier, Visioner, 

Företagsmål, Marknadsplan. 

3.4.2 Primärdata 

En viktig fråga i insamlingen av primärdata är urval- till vilka respondenter ska frågorna 

ställas (Bryman och Bell, 2013). Som tidigare nämnt är det enligt Lincoln och Guba (1987) 

inte möjligt att generalisera en studie som utförs för första gången då olika studier befinner 

sig i olika miljöer som alla har sin verklighet och forskaren bara kan veta kontexten av det 

som sänds, inte kontexten av hur det bli mottaget eller vilken data det kommer resultera i. 

Det är dock viktigt att undersökningen är så pass väl utförd att forskare som ämnar att göra 

om undersökningen får en bild av hur den här undersökningen har utförts, men även hur 

den mottagits hos de respondenter som har intervjuats samt vilken data som införskaffats, 

för att senare kunna fortsätta forskningen (Lincoln och Guba, 1987). Primärdata har 

samlats in via semistrukturerade intervjuer med respondenterna från de två företagen. 

3.4.3 Sekundärdata 

Information angående företaget har tagits från sekundära källor, då primärt källor hämtade 

online såsom hemsidor och artiklar. Informationen har använts i studiens 

företagsbeskrivning och påverkar inte utformningen av studiens intervjufrågor på något 

sätt.  

3.4.4 Val av respondenter 

Till underlag för studiens analys intervjuades två stycken ledningsmedlemmar, en från 

vardera företag. Respondent E4 från ESEM Fredrik Stake är Affärsområdeschef Marknad & 

Försäljning och respondent M4 från Mälarenergi Ove Fredriksson är Marknadsstrateg, 

övergripande ansvarig för kommunikation, marknadsföring och varumärkesbyggande 

och sitter med i VD-staben. Det utfördes även tre intervjuer på vardera företag med 

medarbetare som arbetar nära kund.  

 

I strävan att skapa förståelse och djup, snarare än en bred generell bild, kommer val av 

respondent baseras på ett bekvämlighetsurval där intervjuer av individer sker beroende på 

tillgång och lämplighet (Bryman och Bell, 2013). Det finns dock en strategisk tanke 

gällande urvalet där individer måste uppfylla ett av två kriterier; respondenterna måste 

endera vara medarbetare längre ner i organisationen och ha kundkontakt, eller ha en 

ledande strategisk position inom företaget. Detta är av vikt för studien för att kunna 

besvara och uppfylla studiens syfte. Därför behövs perspektivet ovanifrån ur en 

ledningsposition samt perspektivet nerifrån, från en medarbetare nära kund.  

 

Tre medarbetare per företag har intervjuats. Respondentantalet baserades på en strävan 

om att reducera den enskilda uppfattningsförmågan hos respondenterna, och på så vis 

snarare eftersträva en bild av vilken typ av intern marknadsföring som tillämpas samt hur 
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den har nått medarbetaren. Vad gäller ledningsperspektivet, fyller ett bredare urval inte 

någon funktion, då teorin om intern marknadsföring syftar till att de som har ett strategiskt 

ansvar måste förstå innebörden och vikten av intern marknadsföring för att den ska fylla 

en funktion (Grönroos, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenttabell. Egen bearbetning. 

 

3.4.5 Intervjuer 

Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer i studien. Alla intervjuer genomfördes med hjälp 

av intervjuguider (se bilaga 1 & 2) för underlätta bibehållet fokus och riktning i 

intervjuerna samtidigt som respondenterna tilläts addera ytterligare information (Bryman 

och Bell, 2013). Sju av åtta intervjuer skedde per telefon, undantaget var respondent M4 

som vi träffade på Mälarenergis huvudkontor och intervjun varade i en timme. 

Anledningen till att merparten av intervjuerna skedde per telefon var för att ge 

respondenterna chansen att medverka utan att känna att vi tog upp för mycket av deras 

arbetstid, upptagandet av arbetstid är något Bryman och Bell (2013) menar kan vara 

problematiskt för den anställde då denne under tiden för intervjun, temporärt tas ur 
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produktion. Vid telefonintervju kunde respondenterna istället direkt efter avslutad intervju 

återvända till sitt arbete. Vi anser att det resulterade i en mer avslappnad stämning och 

respondenterna därför kunde ge mer utförliga svar och själva resonera kring de frågor som 

ställdes. Samtliga intervjuer spelades in med tillåtelse från samtliga deltagare och 

transkriberades sedan för att säkerställa att ingen information gick förlorad.  

 

3.5 Operationalisering 
Eftersom att den interna marknadsföringen är beroende av så väl ledningens uppfattning 

som medarbetarens, kommer intervjufrågorna utformas i två versioner för att på så sätt 

kunna extrahera den mest relevanta informationen från respondenterna. En version av 

intervjuguiden har anpassats för respondenter från ledningen och en version av 

intervjuguiden har anpassats för medarbetarrespondenterna.     

 

Nedan följer intervjufrågorna med tillhörande bakgrund samt orsak till frågorna och deras 

utformning. För att se intervjuguidens utformning se bilaga 1 och 2. 

3.5.1 Intervjufrågor till medlemmar ur ledningen 

 

Fråga 1-4 
Teoretisk koppling: Ingen 

1. Namn på respondenten 
2. Position/titel/ansvarsområden 
3. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
4. Hur länge har du haft din nuvarande position? 
 
Dessa frågor ställs för att få reda på grundläggande information om respondentens 
position då den är avgörande för att kunna besvara syftet genom att styrka att 
respondenten är inom urvalsgruppen. Resterande frågor (3-4) ställs för att kunna se 
huruvida respondenten har haft tid nog att sätta sig in i företagets situation och fått 
möjlighet att ta del av intern information. Det finns en möjlighet att respondenten nyss 
tillträtt sin tjänst eller är helt ny på företaget likväl att respondenten har arbetat i 
många år på samma företag och position.  
Därmed kan dessa frågor vara en möjlighet för att kunna se om tidsperioden för 
anställningen är en faktor i om respondenten tillgodogjort sig intern information eller 
inte, snarare än att informationen verkligen når medarbetaren med hjälp av intern 
marknadsföring. 
 
Fråga 5-13 
Teoretisk koppling: 2.1 Intern marknadsföring, en definition 
5. Arbetar ni med intern marknadsföring? 
6. Om ja; Vad är er syn på intern marknadsföring? 
7. Hur ser ni på intern marknadsföring som ett ledningsverktyg? 
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8. Finns det en utarbetad strategi för den interna marknadsföringen och vad innehåller 
den i så fall? 
9. Vad baseras den på? 
10. Vad är syftet med den? 
11. Hur arbetar ni med den? 
12. Om nej; Har ni en motsvarande intern process istället? I så fall, berätta mer om den. 
13. Om nej; Varför inte? 
 
 
Enligt Grönroos (2008) är det viktigt att chefer förstår vikten av intern marknadsföring 
för att kunna förmedla det i alla led i företagen, enbart då kan den interna 
marknadsföringen få önskad effekt. Ovanstående frågor börjar därför att rikta in 
intervjun mer på intern marknadsföring på en generell och bred nivå för att på så vis 
kunna se huruvida inställningen till och kunskapen om ämnet finns hos respondenten, 
vilket tas upp i teorikapitel 2.1. Vidare ger frågorna en inblick i hur de arbetar med det 
på en övergripande nivå. Frågan: Om nej; Har ni en motsvarande intern process istället? I 
så fall, berätta mer om den, fungerar som en kontrollfråga för att utröna om 
respondenten till fullo förstått vad som i den här undersökningen avses med intern 
marknadsföring och om inte annat får respondenten möjlighet att redogöra för 
företagets interna process med egna ord.  

 

 

Fråga 14-21 
Teoretisk koppling: 2.3 Marketing-like Approach 
14. Känner ni till företagets övergripande visioner & mål? 
15. Om ja; Vad innehåller dem? 
16. Vad baseras företagets visioner och mål på? 
17. Vad har företagets visioner & mål för syfte? 
18. Vad betyder företagets visioner & mål för dig i din position? 
19. Kommuniceras visioner & mål ut inom organisationen? 
20. Om ja; Hur sker detta? 
21. Om nej; Varför inte?  
 
Eftersom visioner & mål för ett företag är baserat på dess syfte och ska projektera den 
mentala bild av de produkter, service och organisation som ledare vill uppnå (Baum 
och Locke, 1998), är det viktigt att den individ på en ledande position är väl insatt i sitt 
företags visioner & mål vilket nämns i teorikapitel 2.3. Det är förmedlandet av dessa 
visioner & mål som sedan hjälper medarbetaren att bättre utföra sina arbetsuppgifter 
och känna sig mer motiverad och trygg i sin arbetsroll (Kelley, 1990 och Yukl, 1999), se 
figur 2 av Jacobsen och Thorsvik 2014, egen bearbetning. Vi har därför ställt dessa 
frågor för att utröna huruvida respondenten är insatt i företagets visioner & mål samt 
för att se huruvida förståelsen för dessa visioner och mål kommuniceras ut internt i 
organisationen.  
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Fråga 22-25 
Teoretisk koppling: 2.4 Inter-functional Co-ordination and Intergration 
22. Hur kommunicerar ni internt i företaget? 
23. Har ni olika meddelanden i olika kanaler eller kommuniceras allt via samma kanal? 
24. Vem/Vilka ansvarar för det? 
25. Hur kommuniceras den interna marknadsföringen? 
 
Frågorna ovan fokuserar mer på innehållet i företags interna marknadsföring och hur 
den kommuniceras samt vem som driver processen, vilket tas upp i teorikapitel 2.4. 
Olika former av kommunikation kan vara olika effektiva i sitt förmedlande av ett 
meddelande, det är därför av intresse att identifiera hur det kommuniceras internt och 
om det finns några tankar kring olika kanalers betydelse för förmedlandet av olika 
meddelanden. Dessa frågor verkar som kontrollfrågor när svaren för de olika 
respondenterna ställs mot varandra. Här kommer undersökningen kunna utröna om 
det är samma budskap som skickas ut av ledningen som mottagas i andra änden av 
medarbetaren i enlighet med den kommunikativa Processkolan och den Semiotiska 
skolan om hur kommunikation uppfattas olika och utkomsten därför kan vara olika för 
olika mottagare. Shannons & Weavers kommunikationsmodell representerar 
Processkolan, se figur 3 och den Semiotiska kommunikationsskolan som gestaltas av 
C.S. Pierce genom Fiske (2003) se figur 4. 

 

 

Fråga 26-30 
Teoretisk koppling: 2.5 Employee Motivation 

26. Säkerställs det på något sätt att alla inom organisationen har tagit del av den interna 
marknadsföringen? 
27. Om ja; Hur? 
28. Vem ansvarar för det? 
29. Vad görs med den insamlade informationen från uppföljningen? 
30. Om nej på fråga 26; varför inte? 
 
De här frågorna ställs för att se om den interna marknadsföringen når alla i 
organisationen och om företaget är medvetet om hur långt informationen når inom 
organisationen, i enlighet med teorin i kapitel 2.5. Enligt Grönroos (2008) är 
kundkontaktpersonalen det naturliga målet för intern marknadsföring, men hur ska 
ledningen veta att informationen nått medarbetarna närmast kunden? Om ledningen 
enbart skulle följa upp den interna marknadsföringen genom att se till vad 
medarbetarna presterar i mätbara nyckeltal, skulle mycket av den värdebaserade 
interna marknadsföringen gå förlorad. (Ibid)  
Genom att följa upp att informationen nått den önskade interna målgruppen kan 
ledningen utröna om det är kanalvalet för meddelandet, utformningen av meddelandet 
eller om det är så att personalen till exempel inte har rätt förutsättningar för att 
omsätta meddelandet i praktiken (Ibid).   
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3.5.2 Intervjufrågor till medarbetarrespondenter 

 

Fråga 1-4 
Teoretisk koppling: Ingen 

1. Namn på respondenten 
2. Position/titel/ansvarsområden 
3. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
4. Hur länge har du haft din nuvarande position? 
 
På samma sätt som för respondenten ur ledningen ställs dessa frågor för att ta reda på 
grundläggande information om respondentens position inom företaget då positionen är 
avgörande för att kunna besvara studiens syfte. Genom dessa frågor säkerställs 
huruvida respondenten har haft tid nog på sig att sätta sig in i företagets situation och 
fått en möjlighet att ta del av intern information. Det kan också vara en möjlighet för att 
kunna se om det är tidsperioden för anställningen som har gjort att respondenten 
kunnat tillgodogöra sig intern information snarare än att informationen verkligen når 
medarbetaren med intern marknadsföring. 

 

 

Fråga 5-8 
Teoretisk koppling: 2.3 Marketing-like Approach  
2.4 Inter-functional Co-ordination and Intergration 
5. Känner ni till företagets övergripande visioner & mål? 
6. Om ja; Vad innehåller dem? 
7. Vad har företagets visioner & mål för syfte? 
8. Hur har du fått information om dem? 
 
Dessa frågor ställs för att utröna hur väl insatt medarbetaren är i företagets 
övergripande visioner & mål. Frågorna verkar även som kontrollfrågor för att se om 
budskapen begreppen står för, har nått medarbetaren i enlighet med tidigare nämnda 
kommunikationsmodeller, se figur 3 & 4.  

 

 

Fråga 9-13 
Teoretisk koppling: 2.3 Marketing-like Approach  
2.4 Inter-functional Co-ordination and Intergration   
2.5 Employee Motivation 

9. Har ni någon uttalad vision för just din avdelning/arbetsområde? 
10. Om ja; vad? 
11. Hur har du fått information om den? 
12. Om nej, varför inte tror du? 
13. Hur anser du att den uttalade visionen påverkar dig i din position? 
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Frågorna ovan ställs för att undersöka hur företagets vision påverkar medarbetaren i 
dess kontext.  
 
Fråga 14-18 
Teoretisk koppling: 2.3 Marketing-like Approach   
2.4 Inter-functional Co-ordination and Intergration  
2.5 Employee Motivation 
14. Har ni något uttalat mål av olika slag och tidsperspektiv för din avdelning/ditt 
arbetsområde? 
15. Om ja; Vad? 
16. Hur har du fått information om dessa? 
17. Om nej på fråga 14; Varför inte tror du? 
18. Hur anser du att uppsatta mål påverkar dig i din position? 
 
Eftersom visioner & mål för ett företag är baserat på dess syfte och ska projektera den 
mentala bild av de produkter, service och organisation som ledare vill uppnå (Baum 
och Locke 1998, 44), är det viktigt att den individ på en ledande position är väl insatt i 
sitt företags visioner & mål. Det är förmedlandet av dessa visioner & mål som sedan 
hjälper medarbetaren att bättre utföra sina arbetsuppgifter och känna sig mer 
motiverad och trygg i sin arbetsroll (Kelley, 1990 och Yukl 1999), se figur 2 av Jacobsen 
och Thorsvik 2014, egen bearbetning.  
 
Vi har därför ställt dessa frågor för att utröna huruvida respondenten är insatt i 
företagets visioner & mål samt för att se huruvida förståelsen för dessa visioner och mål 
kommuniceras ut internt i organisationen. 

 

 

3.6 Analysmetod 
I avsnittet operationalisering kan tematiska uppdelningar tydligt urskiljas av de frågor 

ställda till respondenterna baserat på den teoretiska referensramen. Dessa övergripande 

teman är frågor rörande de tre huvudbegreppen i undersökningen; Marketing-like 

Approach, Internal Co-ordination and Integration och Employee Motivation. Dessa teman 

användes sedan vid transkriberingen av data. Detta gjordes för att underlätta hanteringen 

av data som samlats in, samt för att säkerställa att ingen data gick förlorad under 

transkriberingen (Bryman och Bell 2013).  
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Kapitel 4, Empiri 
I empiriavsnittet som följer beskrivs de undersökta företagen samt materialet som samlats in 
vid intervjuerna av respondenterna.  
 

4.1 Företagsbeskrivning 

4.1.1 Mälarenergi 

Mälarenergi grundades år 1861 och har sedan dess försett människor i och kring Västerås 

med el. Idag uppgår kundantalet inom el/ energi till närmare 161 000 kunder (Mälarenergi 

1, 2014 och Mälarenergi 3, 2014). Mälarenergi är en koncern där Mälarenergi AB är 

moderbolag. Tillhörande dotterbolag i koncernen är; Mälarenergi Elnät AB, Mälarenergi 

Stadsnät AB, Mälarenergi Vattenkraft AB, Mälarenergi Försäljning AB, Mälarenergi 

Ångturbinen 16, Mälarenergi Fastighet AB, Stadsnät i Svealand AB (Mälarenergi 1 och 

Mälarenergi 2, 2014). Koncernen har idag 615 anställda spritt över organisationens alla 

positioner och bolag. Mälarenergi är ett kommunalägt bolag som ägs av Västerås Stad. 

Enligt årsredovisningen för år 2013 var Mälarenergis omsättning 2,8 miljarder kronor 

(Mälarenergi 1, 2014). Den officiella affärsidén för Mälarenergikoncernen är “Mälarenergi 

ska tillgodose kundernas efterfrågan av energi, vatten, IT-kommunikation och där 

tillhörande tjänster. Mälarenergi ska främst verka i regionen Mälardalen” (Mälarenergi 4, 

2014). Den tillhörande visionen är “Våra engagerade medarbetare skapar komfort som ger 

Mälarenergi regionens mest nöjda kunder” (Mälarenergi 4, 2014) 

4.1.2 Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM) 

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö grundades år 1993 med syftet att erbjuda boende i 

Eskilstuna med omnejd el, vatten & avlopp med mera (Eskilstuna 1, 2014). ESEM är en 

koncern där Eskilstuna Miljö och Energi är moderbolag, tillhörande dotterbolag är; 

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna 

Ekeby 2:30 AB och Elinstallation i Eskilstuna AB. Koncernen har idag 413 anställda, med en 

omsättning på 1,34 miljarder kronor (Eskilstuna 1, 2014, Eskilstuna 2, 2014). Eskilstuna 

Energi & Miljö är ett kommunalt bolag som ägs av Eskilstuna kommunföretag AB 

(Eskilstuna 3, 2014). Sedan den 1 januari 2014 har Eskilstuna Energi och Miljö bildat ett 

gemensamt driftsbolag med Strängnäs Energi AB [SEVAB], det gemensamma driftbolaget 

som ansvarar för den operativa driften går under namnet Eskilstuna Strängnäs Energi och 

Miljö. ESEM äger 75 % av driftbolaget (Eskilstuna 3, 2014). Från och med den 1 januari 

2014 är även samtlig personal i Eskilstuna Energi och Miljö med dotterbolag anställda i 

ESEM. Enligt Fredrik Stake, Affärsområdeschef för Marknad & Försäljning på ESEM är 

deras vision att “skapa hållbarhet i allt vi gör” samt affärsidén: “Tillsammans är vi det 

ledande energi- miljötjänsteföretaget”. 
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4.2 Intervjuer 
Det här avsnittet innehåller insamlad data från intervjuerna hos de båda företagen vilket 

har delats upp i tre övergripande delar: 

● 4.2.1 Marketing-like Approach  

● 4.2.2 Inter-functional Co-ordination and Integration  

● 4.2.3 Employee Motivation 

Insamlad data har även delats upp på respektive företag samt om det är 

medarbetarrespondenter eller en respondent ur ledningen i enlighet med nedanstående 

tabell. 

4.2.1  Marketing-like Approach 

I följande stycke kommer visioner och mål diskuteras uppdelat på medarbetar- och 

ledningsmedlemsperspektiv för respektive företag. 

4.2.1.1 Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) 

Frågorna till respondenterna gällande visioner & mål, ställdes med syftet att undersöka 

dels hur pass insatta respondenterna var i visionerna & målen för företaget men även för 

att identifiera upplägget av visioner & mål. Sammantaget kunde samtliga respondenter 

ange fyra punkter som motsvarar ESEMs visioner och mål. Enligt 

medarbetarrespondenterna E1, E2 och E3 arbetar alla på ESEM efter de kombinerade 

visioner & mål som definieras i fyra punkter:  

 1) Nöjda kunder,  

 2) Nöjda medarbetare,  

 3) Låga taxor,  

 4) Hållbar utveckling.  

Respondent E2 kunde nämna samtliga visioner & mål, respondenterna E1 och E3 kunde 

nämna 3 av 4. Det framgick i samtalen med samtliga respondenter att det inte fanns någon 

klar definition mellan visioner & mål, utan samtliga hänvisade till de fyra ovan nämnda 

punkterna som både visioner & mål. 

 

På frågorna om det fanns visioner & mål indelade för respektive affärsområde och i så fall, 

vad de innehöll, var det enligt respondent E1 och E2 de fyra punkterna som representerar 

ESEMs kombinerade visioner & mål, som var basen för hela organisationen. Respondent E1 

nämner även att det tidigare funnits mål som varit unika för respektive affärsområde. E1 

säger att det till exempel för kundtjänst kunde handla om att inte tappa kunder utan att 

behålla dem, eller antal gjorda kundbesök etcetera. Respondent E3 menar på att det 

fortfarande finns unika mål på hans avdelning där målen kan handla om väntetid i telefon 

för kunden i förhållande till samtalets längd. Dessa mål omvandlades sedan i statistik och 

gicks sedan igenom på veckomötena med de berörda grupperna. 
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Vid intervju med respondent E4; affärschefen för Marknad och Försäljning, framgick det att 

han är helt ny på företaget och tillträdde sin tjänst den första september i år, till skillnad 

från övriga respondenter som har arbetat längre. Respondent E4 arbetar med den nya 

omorganisationen -sammanslagningen av Eskilstuna Energi & Miljö och SEVAB. Målen 

enligt E4 går under paraplybegreppet “hållbar utveckling” som både ur en ekologisk-, 

social- och ekonomisk ansvarsaspekt är företagets gemensamma nämnare och grund till de 

fyra målen:  

 1) Nöjda kunder- uppfylla kunders behov och förväntningar vid bemötande 

& leverans,  

 2) Nöjda medarbetare- erbjuda medarbetarna en god arbetsmiljö  

 3) Vara marknadsledande lokalt- det är enkelt att vara marknadsledande där 

man har monopol men att även jobba på att expandera. E4 uttrycker det som 

“vi kan inte nöja oss med att bara vara stora utan måste även utveckla oss 

vidare”,  

 4) Långsiktig avkastning- respondent E4 menar att ESEM inte nödvändigtvis 

varit framgångsrika på den här punkten tidigare, långsiktig avkastning 

handlar inte om att ta bort saker utan snarare om att göra den befintliga 

verksamheten effektivare. 

 

E4 ger exemplet på hållbar utveckling under hållbart värde, med projektet där ESEM skall 

investera i ett projekt med skolungdomar kallat Eco-friends. I projektet skall eleverna 

utbildas i tre olika områden inom ESEM verksamhetsområde med syfte att lära sig 

miljövård. Eleverna skall få ett besök per område och skall sen arbeta i projekt i skolan med 

detta. Det här projektet anser ESEM vara en investering för framtiden då eleverna är de 

som i framtiden kommer nyttja ESEMs tjänster. Det är även de som utbildar sina föräldrar i 

hemmet, vilket förhoppningsvis skall leda till bättre källsortering etcetera. 

4.2.1.2 Mälarenergi 

Mälarenergi har under 2014 fått en ny VD och har därför arbetat fram ett nytt värdepaket 

med nya värdeord, visioner, affärsidé och mål. Medarbetarrespondenterna M1 och M2 

kunde inte tydligt specificera vad de övergripande visionerna & målen var för Mälarenergi 

utan menade att det handlar om ett nytt fokus för organisationen som helhet; oavsett 

affärsområde ska alla tänka och agera mer kundfokusinriktat. Respondent M3 förklarar att 

det finns flera olika nivåer av mål; de som är för hela koncernen, de som är för 

affärsområdet Support samt de som berör dem direkt som medarbetare på Kundcenter. M3 

menar att målen för hela koncernen handlar om bland annat, miljömål och avkastningsmål 

formulerade av ägaren Västerås Stad. Det finns även mål avseende Ledarindex som handlar 

om att det ska finnas ledare med ordentlig utbildning inom koncernen. Respondent M3 

berättar vidare att utöver Ledarindexet finns det även något kallat för Nöjd Kund-Index 

som baseras på att ett extern företag ringer upp kunder för att undersöka hur nöjda de är. 
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Det externa företaget omvandlar sedan resultatet i statistik som levereras till Kundcenter 

för uppföljning på deras månadsmöten. Målen på affärsområdesnivå gällande Support 

handlar enligt respondent M3 om att tänka i banor kring förbättringar. På Kundcenter har 

de interna mål avseende till exempel att besvara inkommande samtal inom en given tid och 

att ha en viss kvot av elavtalsförsäljning på de inkommande samtalen. 

 

Respondent M4 är Mälarenergis marknadsstrateg och är övergripande ansvarig för 

kommunikationen, marknadsföringen och varumärkesbyggandet. Han är också medlem i 

VD-staben och ledningen vilket gör honom väl insatt i företagets övergripande visioner & 

mål. Under 2014 har han och övrig personal på marknads- & kommunikationsavdelningen 

arbetat fram ett nytt värdepaket som lanserats internt. Det nya värdepaketet ämnar 

innehålla begrepp med mer fokus på tjänster och service som enligt M4 är en allt större del 

av Mälarenergis utbud. Det handlar inte längre bara om att förse marknaden med 

strömförsörjning, utan att även kunna hålla med tillhörande tjänster och service som gör 

att strömförsörjningen fungerar så bra som möjligt för kunderna. Enligt Respondent M4 är 

syftet bakom värdepaketet att kunna tilltala såväl kunder som medarbetares hjärta och 

hjärna, det ska inte bara vara praktiskt utan även engagerande och intressant med 

Mälarenergi. Det ska resultera i att varje medarbetare har tillgång och vetskap om så pass 

mycket information att man kan bli en ambassadör för Mälarenergi. Med det menas att 

varje medarbetare ska kunna så pass mycket om företaget att man kan informera kunder 

på ett betryggande sätt eller veta direkt vart man ska vidarebefordra ärendet om man själv 

inte kan lösa det. 

 

Ett annat sätt att knyta medarbetarna närmare sig är enligt M4 att Mälarenergi engagerar 

sig i återinvestering i samhället i form av exempelvis sponsring av lokala evenemang och 

idrottslag för att på så vis skapa ett mervärde i sina tjänster. Detta är möjligt då 

Mälarenergi är ägt av Västerås Stad och därför drivs det inte enbart av ekonomisk 

lönsamhet utan har även för syfte att kunna ”bidra” och ”utveckla” Mälarregionen.   

 

4.2.2 Inter-functional Co-ordination and Integration 

I följande stycke beskrivs hur den interna kommunikationen har gått till och om 

respondenten har kunna tillgodose sig informationen. 

4.2.2.1 Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) 

Respondent E1 anser att ESEM har arbetat med att tydligt informera om företagets visioner 

och mål på årliga kick-offer, arbetslagsträffar var tredje månad samt på veckomötena men 

även på de interna TV-apparaterna som återfinns i hela huset där interninformation i 

bildspelsformat visas konstant. Fram till omorganisationen i samband med 

sammanslagningen med Strängnäs Energi AB i januari 2014, fanns även vepor med de fyra 

punkterna i personalmatsalen. E1 säger att visioner och mål även finns i Portalen, vilket är 
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en del av ESEMs intranät för alla medarbetare. Dock är det sällan man använder det interna 

systemet till att kolla upp information angående just visioner och mål. Respondent E3 

menar på att man pratade om de fyra visionerna och målen vid olika tillfällen men utöver 

det så gjordes inte så mycket mer. Detta påstående stärks av respondent E1 som berättar 

att de under tidigare år har haft mer avsatt tid till förbättringsarbete medan det nu 

förväntas ingå i den dagliga verksamheten, E1 upplever att det kanske inte längre ägnas 

tillräckligt med uppmärksamhet och tid åt det och att det är något som respondenten 

saknar. 

 

Respondent E2 som har verkat som inhyrd konsult sedan maj 2012, anser att det finns en 

problematik i att konsulter inte informeras i samma omfattning som de ordinarie anställda. 

Även om hon som inhyrd konsult har tillgång till det interna systemet och Portalen så 

upplever respondenten att hon går miste om mycket information då hon inte bjuds in till 

många av större mötena och tillställningarna eftersom hon är inhyrd. E3 anser precis som 

E1 och E2 att det är på många av dessa möten som viktig information förmedlas till 

medarbetare. E3 har istället bara tillgång till veckomötena där hon kan be om en rapport 

från kollegorna och närmaste chefen. Ville hon ha någon övrig information ålåg det henne 

själv att söka upp den i Portalen på Intranätet. 

 

Enligt respondent E4 som är en del ur ledningen, har tidigare kommunikation skett till stor 

del i form av en envägskommunikation till exempel i form av vepor och intern-TV. 

Respondent E4 menar att visioner och mål kommuniceras bäst via dialog där 

medarbetaren får vara med och vrida och vända på begreppen för att sedan kunna 

applicera dem på sin egen verklighet. Därför ligger nu fokus på att gå ut stort i form av kick-

offer för respektive avdelning/område under oktober till januari. På kick-offerna 

introduceras visionerna & målen och medarbetarna får diskutera dem tillsammans, de 

kommer även att få en liten broschyr i fickformat med de viktigaste punkterna så att 

medarbetarna kan ha dem med sig i vardagen.  

På kick-offerna introduceras även tavlan som skall verka som ett prioriteringsverktyg 

samtidigt som det ger medarbetarna möjlighet att ta upp frågor, ärenden eller projekt som 

de anser bör drivas igenom. Tavlan består av två axlar där ena axeln representerar nyttan 

med bidraget och den andra axeln hur lätt/svårt bidraget är att genomföra. På så vis kan 

man rangordna prioriteringen men också se om det finns fler snarlika bidrag, projekt eller 

ärenden som behöver belysas. Den här tavlan skall sedan vara ett stående inslag i vardagen 

för medarbetarna och deras närmaste chef. Utifrån kick-offerna skall man sedan arbeta 

med olika möten, dels arbetsområdesmötena bestående av ca 50 personer som ses ungefär 

varannan månad, samt med medarbetarnas närmaste chefer som ansvarar för regelbunden 

uppföljning oftast i form av veckomöten. Utöver kick-offer och tavlan skall även 

traditionella kanaler såsom personaltidningen och sociala medier användas för att sprida 

den interna marknadsföringen. Företagets bilar skall också få dekaler med olika budskap. 
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Respondent E4 samarbetar med Verksamhetsutvecklingsavdelningen som ligger under 

funktionen Stab i organisationen. Verksamhetsutvecklingsavdelningen medverkar med 

medlemmar ur ledningen och bidrar med strategier på en mer konceptuell basis. E4 menar 

att det sedan är upp till cheferna för de olika affärsområdena att tolka och förmedla 

strategierna, på ett för det specifika affärsområdet, relevant vis. Cheferna samarbetar 

sedan även med kommunikationsavdelningen som är de som producerar den skriftliga 

informationen och publicerar det i lämpliga kanaler och därmed för ut det i organisationen. 

4.2.2.2 Mälarenergi 

På Mälarenergi finns ett intranät kallat Portalen som är väl använt av medarbetarna. Enligt 

respondent M3 har hon Portalen öppet på sin skärm hela dagarna och kan därför snabbt ta 

del av ny information. Respondent M1 och M2 stärker faktumet att intranätet används som 

informationskälla för dem då de behöver information om vad som händer inom de olika 

affärsområdena eller behöva söka upp information för att hjälpa en kund. Enligt 

respondent M4 används Portalen på många sätt; bland annat finns det nyckeltal och 

fokusmål för respektive affärsområde i högerkanten för att respektive affärsområde snabbt 

skall kunna följa utvecklingen inom det aktuella området. På Portalen finns det också något 

som kan liknas med Facebook där alla inom koncernen kan följa med i företagets 

uppdateringar av händelser och nyheter samt se och göra uppdateringar, kommentera och 

“like:a”. M4 anser att den här kanalen är ett enkelt sätt att snabbt framföra sin åsikt som 

medarbetare, likväl att snabbt kunna återkoppla för företaget till medarbetaren. Det finns 

också en VD-blogg där VD:n delar med sig av information i olika form men även ger 

medarbetarna lite insikt i vad VD:n gör. På Portalen finns också olika forum till exempel för 

ledningsmedlemmarna där de på ett snabbt, smidigt och enkelt sätt kan dela med sig av 

aktuell information. Respondent M4 betonar däremot att man inte skall ha en övertro på 

att kommunikationen på Portalen verkligen når fram och får önskad effekt.  Så för att 

förstärka vissa kärnvärden används också mer traditionella kanaler såsom intern-TV, 

skyltar och tavlor med delar ur värdepaketet, placerade runt om i huset till exempel i 

hissarna, i fikarummen vid konferensrummen och mottagningsytorna för att både 

medarbetare och besökare skall se vad Mälarenergi står för. 

 

Respondent M4 berättar att Mälarenergi har valt att ha en väldigt informativ hemsida som 

tillsammans med Portalen skall verka som informationskälla för medarbetarna vilket 

stärks av Respondent M1 som bekräftar att hon söker mycket information på Mälarenergis 

webbplats men även hänvisar kunder dit vid behov. M4 berättar att de på Mälarenergi med 

avsikt valt att vara väldigt informativa på webbplatsen för att på så vis kunna ge företaget 

ett visst mått av transparens gentemot både kunden och medarbetaren. Mälarenergi har 

som mål att informationen på hemsidan som skall vara uppdaterad och aktuell för att på så 

vis eventuellt kunna verka för att kväva vissa saker i sin linda. Till exempel om personer är 
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upprörda över dålig lukt från värmeverket skall de på ett snabbt och tydligt sätt få aktuell 

information om situationen på Mälarenergis hemsida.  

 

Respondent M1 berättade att eftersom de på Kundcenter förväntas ha koll på alla åtta 

affärsområden inom koncernen, har de själva bjudit in ett affärsområde i taget till några av 

deras interna kundcentermöten. På så vis kan respektive affärsområde berätta vad de 

själva arbetar med just nu och vad som är relevanta fokusmål etc. På så vis får Kundcenter 

aktuell information på ett enkelt sätt utan att behöva leta upp den på hemsidan.  

 

Samtliga respondenter säger att mycket av informationen angående just Kundcenters 

visioner & mål förmedlas av närmaste chef vid ett kundcentermöte som sker en gång i 

månaden, utöver detta finns det en struktur av möten på olika nivåer inom Mälarenergi 

enligt respondent M3 och M4. Koncernen i sin helhet har möte en gång om året, till 

exempel i samband med den årliga julfesten, där VD:n informerar om det gångna året. 

Utöver detta har de åtta olika affärsområdena möten ett par gånger per år där de 

diskuterar vad respektive affärsområde skall uppnå under en given period.  

 

4.3 Employee Motivation 
I detta stycke beskrivs hur respondenterna uppfattar att de påverkas av visionerna & 

målen i sin egen kontext. 

4.3.1 Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) 

Ingen av respondenterna kunde nämna något specifikt syfte som kunde ligga till grund för 

utformningen och innehållet av visionerna & målen. Respondent E1 tyckte att visionerna & 

målen var så pass konkreta och tydliga att de på ett enkelt sätt gick att arbeta utefter som 

ledstjärna ändå. I synnerhet kändes det självklart enligt respondent E1, eftersom den andra 

punkten i ESEMs kombinerade visioner & mål: Nöjd kund, är direkt applicerbar i den 

dagliga kundtjänstverksamheten där den konstanta ambitionen är att hjälpa kunderna på 

ett snabbt och smidigt sätt. Respondent E1 kände sig stärkt i sin position på företaget 

eftersom hon hade vetskap om företagets visioner och mål. E1 menar på att hon inte hade 

känt sig lika bekväm på sin arbetsplats om hon inte vetat om företagets visioner och mål, 

då dessa utgjorde en trygghet när hon möter kunden både fysiskt men även per telefon och 

mail då hon vet vart hon har företaget hon representerar och kan stå för det hon säger. 

 

Respondent E3 menade på att han i sitt fall inte kände att han påverkades nämnvärt av 

vetskapen om företagets visioner och mål, att det var självklart att leverera så god service 

som möjligt i hans tjänst ändå. Respondenten menade även att han inte trodde att han 

skulle påverkas annorlunda om företagets visioner och mål förklarades i större omfattning 

men att det endast gick att spekulera i. Respondent E3 ansåg att stämningen på företaget 
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var jordnära och stabil och att de fyra punkterna som utgör företagets visioner och mål var 

tydliga nog för honom att utgå ifrån i sin arbetsroll som de var utformade i dagsläget. 

 

Den respondenten som upplevde mest problematik var respondent E2.  Hon ansåg att 

eftersom hon var inhyrd konsult var hon därför beroende av andrahandsinformation. Detta 

påverkade hennes förmåga att lyfta funderingar och påverka eftersom besluten redan var 

tagna när informationen nådde henne. Detta ledde till en klämsituation i hennes vardag då 

hon hade samma prestationskrav på sig som övriga anställda men hon hade inte samma 

information att utgå i från. Respondent E2 menade också på att det faktum att hon var 

inhyrd konsult inte skulle påverka kunden i den givna servicen, varpå hon önskade ha 

samma förutsättningar som övriga medarbetare gällande möjligheten att tillgodose sig 

information.  

 

Som medlem i ledningen och drivande kraft bakom den interna kommunikationen är det 

respondent E4 som ansvarar för att uppnå målet om nöjda kunder. Det ligger i hans direkta 

intresse att det blir så. Respondent E4 arbetar därför efter strävan att ge personalen de 

värderingar ESEM representera tillsammans efter omorganisationen.  På så sätt stärks 

medarbetarna av visionen & målen och kan oberoende av cheferna, sträva efter att 

tillhandahålla bästa möjliga service i ett skarpt läge med kunden. 

4.3.2 Mälarenergi 

Alla tre medarbetarrespondenter var eniga i att de kände att visionerna och målen för 

koncernen var relativt självklara för dem på Kundcenter. Det som respondent M1 lyfte fram 

som den stora nyheten bland målen för den närmaste framtiden, var att alla i koncernen nu 

skall ha ett tydligare kundfokus. I och med detta nya fokus bör den negativa delen av 

Kundcenters arbete minska. Kundcenter har hittills fått påminna andra avdelningar om att 

på ett bättre sätt ta hand om sina kunder då Kundcenter fått ringa upp bortglömda kunder 

och försöka gottgöra dem å andra avdelningars vägnar, vilket inte har varit särskilt positivt 

enligt respondent M2.  

 

Respondent M3 menar på att några av begreppen i värdepaketet som: ”Vi bryr oss, Vi är 

modiga och Vi vill framåt”, är sådant som är med henne i huvudet i mötet med kund om hon 

ställs inför en situation där hon till exempel måste våga vara modig och ta ett beslut för att 

företaget vill framåt och bryr sig om kunden etcetera. Det gör att hon känner sig stärkt och 

trygg i sin position. Respondent M1 stärker detta genom att bekräfta att även hon känner 

att det underlättar i hennes arbete att hela företaget nu skall sträva efter ett ökat 

kundfokus och att det inte bara ligger i Kundcenters intresse längre. 

 

I övrigt menar alla tre medarbetarrespondenter att de värdeord och mål som är satta, 

känns självklara och inte påverkar dem på Kundcenter i allt för stor omfattning. Det som 
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skulle kunna tänkas påverka dem främst direkt, är möjligen de satta målen för Kundcenter 

gällande till exempel avtalsförsäljningen på telefon. 

 

Respondent M4 säger att han påverkas mest av de tre värderingarna Vi bryr oss, Vi är 

modiga och Vi vill framåt som han har med sig i ledningsmötena när de fattar stora 

styrande beslut för koncernens riktning. Då finns de med och verkar som ledljus, till 

exempel att de vill framåt och då vågade Mälarenergi satsa på ett nytt projekt kallat 

Solparken. Det projektet är kanske inte det mest lönsamma ur en ekonomisk aspekt men 

projektet visar de befintliga kunderna och marknaden, att Mälarenergi är ett innovativt och 

ledande företag i sin region. 

 

4.4 Sammanfattande översiktstabell av empirin 

 Eskilstuna Strängnäs 
Energi & Miljö (ESEM) 

Mälarenergi 

4.2.1 Marketing-like 
Approach 

Alla respondenter på ESEM 
refererade till visioner & 
mål som samma sak och 
berättade att ESEM hade 
fyra punkter som de 
arbetar utefter: 
1)Nöjda kunder 
2)Nöjda medarbetare 
3)Låga taxor 
4)Hållbar utveckling.  
Respondenten från 
ledningen kompletterade 
med att då företaget är 
kommunalägt och därför 
inte drivs framåt av 
ekonomisk avkastning, 
strävar ESEM därför att 
”skapa hållbart värde” 
genom olika projekt. 

Majoriteten av 
medarbetarna kunde inte 
återberätta Mälarenergis 
exakta visioner & mål utan 
talade om att företaget har 
infört ett övergripande 
kundfokus. Det finns sedan 
mer avdelningsunika mål 
som för kundtjänst till 
exempel handlade om 
försäljningskvoten av 
elavtalen och svarstider 
etcetera. På mer generell 
nivå finns mål i form av 
olika index såsom Nöjd 
Kund Index och 
Ledarskapsindex för att 
säkerhetsställa 
kvalitetsnivån inom olika 
områden. 
Ledningsrespondenten 
menar på att Mälarenergi 
nu eftersträvar att 
implementera mer känsla i 
sitt värdepaket än tidigare. 
Värdepaketet består av: 

1) Vi bryr oss 
2) Vi är modiga 
3) Vi vill framåt. 
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4.2.2 Inter-functional Co-
ordination and 
Intergration  

Den övergripande 
förmedlingsstrategin 
gällande Visioner & Mål är 
att de skall främst 
kommuniceras muntligt, 
ansikte mot ansikte för att 
uppmuntra till dialog. Detta 
sker på de årliga kick-
offerna samt på de 
regelbundna mötena både 
på affärsområdesnivå som 
är två till fyra gånger per år 
samt avdelningsnivå där 
mötena sker veckovis 
tillsammans med närmaste 
chef. 

Mälarenergi prioriterar att 
få ut sitt ”värdepaket” 
bestående bland annat av 
visioner & mål, i flertalet 
kanaler, främst via 
intranätet Portalen där det 
finns flera forum, sidor, 
genvägar och något som 
kan liknas vid ett internt 
Facebook där 
medarbetarna kan 
återkoppla på det delade 
materialet. Det finns också 
en mötesstruktur.  

4.2.3 Employee 
Motivation 

Alla respondenter ansåg att 
visionerna & målen kring 
kundservice var naturliga 
och självklara för dem på 
kundtjänst. Tre av fyra 
medarbetarrespondenter 
var eniga i att de kände sig 
stärkta av dessa begrepp 
och vetskapen om att hela 
företaget strävade efter 
samma saker.  

På Mälarenergi var 
medarbetarna överens om 
att målen kändes som en 
självklar del i deras vardag. 
De menar på att den stora 
saken nu var att alla i 
organisationen nu skulle ha 
ett förbättrat kundfokus, 
vilket stärkte tryggheten i 
deras arbetsroll. 
Ledningsrespondenten 
menar på att han hade med 
sig delar ur värdepaketet 
när han fattade stora beslut 
för företagets framtid. 
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Kapitel 5, Analys 
I analyskapitlet kommer insamlad data ställas mot de tre teoretiska fokusbegreppen: 

Marketing-like Approach, Inter-functional Co-ordination and Intergration och Employee 

Motivation.  

5.1 Marketing-like Approach 
Enligt Gezelius och Wildenstam (2009) är visioner ett verktyg som ämnar till att formulera 

den gemensamma riktningen för ett företag. Visioner ska inspirera varje individ verksam 

inom företaget till att inte bara ta visionen till sig utan även applicera den på sitt arbete och 

forma sin egen insats efter visionen. Båda ledningsrespondenter från ESEM och 

Mälarenergi är eniga i att de båda har en hög ambition att förmedla visioner och mål till 

sina medarbetare, något Grönroos (2008) anser vara viktigt för att den interna 

marknadsföringen skall verka som ett ledningsverktyg. Båda respondenter ur ledningen för 

respektive företag betonar kommunikationen av övergripande visioner för företagen, 

snarare än kommunikationen av övergripande koncernmål. Enligt respondent E4 är syftet 

med kommunikationen av visioner främst för att skapa tänkande medarbetare då de 

tidigare har haft en företagskultur som har baserats på att medarbetaren får sina 

arbetsuppgifter från sin närmaste chef. Strävan är nu att skapa medarbetare som är väl 

rustade att agera på egen hand utefter ESEMs värderingar i mötet med kund utan att först 

behöva rådgöra med sin närmaste chef. Detta tankesätt används även av Mälarenergi där 

de har sitt så kallade värdepaket som de har lanserat internt i olika former. Mälarenergis 

ledningsrespondent M4 menar att de vill sträva efter att skapa medarbetare som är stolta 

över sin arbetsplats och är välinformerade om vart företaget står i olika frågor för att på så 

vis vara väl förberedda mot plötsliga frågor eller situationer med kunder.  

 

Trots att ledningen anser att förmedlandet av visioner och mål är ett viktigt verktyg i 

enlighet med Grönroos (2008) för att utbilda och motivera personal framgår det när frågan 

kring företagets visioner & mål ställs till medarbetaren att det finns en viss oklarhet kring 

vad koncernernas visioner & mål faktiskt är. Medarbetare hos Mälarenergi upplevde 

svårigheter i att nämna koncernens visioner & mål, två av tre medarbetare pratade snarare 

om en koncernenlig vision som innebär att alla avdelningar ska vara mer kundfokuserade. 

Den tredje respondenten kunde dock inte bara särskilja på visioner & mål utan kunde även 

nämna visioner & mål för både avdelningen och koncernen som helhet. Hos ESEM kunde 

två av tre medarbetarrespondenter återge tre av fyra punkter och den tredje medarbetaren 

kunde återge samtliga visioner & mål. Även om kunskapen om koncernens övergripande 

visioner & mål var något högre hos medarbetarna vid ESEM, fanns det ett viktigt inslag av 

likhet mellan medarbetarna i de två företagen, nämligen att bara en medarbetare hos 

Mälarenergi och ingen medarbetare hos ESEM kunde skilja på visioner & mål. Denna 

respondent var också den enda som kunde återge tydliga visioner & mål som sträcker sig 

längre än till avdelningen. Insamlad data ovan visar att trots att ledningen innehar en 
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förståelse för vikten av kommunicerade visioner och mål, tar inte medarbetaren till sig de 

mottagna budskapen i sin helhet. 

 

Gezelius och Wildenstam (2009) betonar att det är viktigt att mål är: tydliga, utmanande, 

realiserbara, mätbara och kommunicerbara för att på så vis ge varje individ något konkret 

att kunna arbeta mot. Om detta var fallet hos de undersökta företagen skulle medarbetaren 

enligt Fiske (2003) kunnat avkoda meddelandet på ett sätt som skulle möjliggöra för dem 

att ta till sig budskapet och kunna återge det i intervjuerna. Därmed påvisar det empiriska 

materialet brister hos de båda företagen då medarbetarrespondenterna inte till fullo kunde 

återge företagens visioner & mål. Intressant var dock att några medarbetare kunde återge 

avdelningsspecifika mål, såsom försäljning av elavtal. Dessa mål ansågs enligt intervjuerna 

vara en del av det dagliga arbetet då det fanns en tydlig koppling mellan deras arbetsroll 

som medarbetare och mål som hade med kundinteraktion att göra. En återkoppling till 

vilket eller vilka syften de avdelningsspecifika målen sedan har för koncernen fanns inte då 

medarbetarna i företagen inte kunde redogöra för koncernenliga visioner & mål 

 

5.2 Inter-functional Co-ordination and Integration 
På ESEM finns det enligt studien en strävan från ledningen om att intern kommunikation 

skall ske i dialogform med syfte att skapa utrymme för medarbetaren att bearbeta 

information i detta fall visioner och mål och kunna applicera dem på sin egen verklighet 

och på så vis skapa ett djupare engagemang. Därför sker mycket av informerandet och 

uppföljningarna genom en struktur av regelbundna möten på olika nivåer. Kundtjänst på 

ESEM har möten på veckobasis och sedan har de affärsområdesmöten två till fyra gånger 

per år samt hela företaget en gång per år. Utöver detta finns det även ett etablerat intranät 

kallat Portalen, men enligt medarbetarna på ESEM används den kanalen sällan i syfte att 

hämta information angående uppdateringar kring företagets visioner & mål.  

 

På Mälarenergi har medarbetarna möte en gång i månaden och de har valt att inte ha lika 

stort fokus på att den interna kommunikationen måste ske ansikte mot ansikte som hos 

ESEM. Mycket av informationen och dess spridning sker istället i digital form, främst 

genom intranätet Portalen där medarbetaren enligt ledningsrespondenten kan 

kommunicera och uttrycka sig i vad som kan motsvaras till ett internt socialt media. 

Mälarenergis respondent ur ledningen M4, talade om att de som komplement till 

kommunikationen i de digitala kanalerna även ville förstärka implementeringen av 

företagets värdepaket ytterligare. Detta sker genom användandet av mer traditionella 

kanaler såsom tavlor, skyltar, interaktiva skärmar och vepor på alla offentliga 

mottagningsytor som foajéer, hissar, matsalar etcetera. På så vis strävar Mälarenergi att 

inte bara stärka sin bild av företaget internt för medarbetarna, utan även för de externa 

besökarna som en del i Mälarenergis varumärke. Båda företag från ledningens sida, 
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uppmuntrar till kommunikation mellan medarbetare och organisation men med en tydlig 

skillnad i tillvägagångssätt mellan ESEM och Mälarenergi.  

 

I Shannon & Weavers kommunikationsmodell “Mathematical Theory of Communication” 

(se figur 3), talas det om meddelandets väg från avsändaren till mottagaren och hur det kan 

störas, förändras eller upptas felaktigt på grund av brus i olika form och även av att valet av 

kanal påverkar hur meddelandet når mottagaren. Bruset kan utgöras av dålig mottagning 

på telefon eller ett stökigt klassrum där läraren inte hörs ordentligt och därmed får 

svårigheter att nå ut med sitt budskap. För att ledningen skall veta att den interna 

kommunikationen är så effektiv som möjligt i att uppnå önskat resultat, behöver ledningen 

veta om den interna kommunikationen har lyckats nå medarbetaren på det önskade sättet 

eller inte. Det framgår i empirin att det i båda företagen inte finns ett uttalat system för hur 

insamlingen av den informationen ska gå till, annat än att det är medarbetarnas närmaste 

chefer som skall göra det. Det finns därmed heller inga direktiv för hur den insamlade 

informationen skall bearbetas efter insamlingen. Bristen på kommunikativa direktiv 

lämnar utrymme för tolkning och personligt tyckande. Om ledningen inte ordentligt följer 

upp och utvärderar de utskickade meddelandena kan de heller inte ta reda på om det har 

uppstått så kallat brus längs med vägen och i så fall i vilken form det skedde. Detta för att ta 

reda på hur ledningen kan göra annorlunda nästa gång för att se till att det önskade 

budskapet når fram till medarbetaren på ett sätt som möjliggör för medarbetaren att tolka 

budskapet i enlighet med ledningens mening av samma budskap.  

 

Är ledningen inte noga med att följa upp vad som förmedlas av avdelningschefer och även 

hur det förmedlade budskapet mottas av medarbetaren, riskerar både Mälarenergi och 

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö att den interna kommunikationen dryftar i riktningen 

av den Semiotiska skolan (Fiske 2003). I den Semiotiska skolan är mottagaren lämnas fri 

att tolka innehållet i ett budskap och formar sin egen uppfattning baserat på tidigare 

upplevelser. Detta strider mot vad Gezelius och Wildenstam (2009) menar är ett av de 

viktigaste momenten i utformandet och förmedlandet av mål nämligen att de ska vara 

kommunicerbart, det skall gå att förmedla och det får inte finnas för mycket utrymme för 

tolkning, eftersom oavsett koncern- eller avdelningsmål ämnar att konkret specificera vad 

företaget ska arbeta emot. I empirin finns det ett tydligt stöd för det faktum att båda 

företag i frågan tenderar till att låta kommunikationen tolkas av medarbetare utan mycket 

uppföljning. Denna tolkning påverkas i sin tur av medarbetarens utbildning, då den 

Semiotiska skolan menar att i tolkningen hos varje individ spelar bakgrund och tidigare 

erfarenheter en stor roll. Båda företag ser enligt empirin kick-offer som det primära 

utbildningsverktyget när det kommer till att utbilda medarbetaren inom företagens 

visioner & mål. Respondent E4 och M4 säger båda att det finns interna små 

sammanfattande böcker som medarbetarna får med sig hem från kick-offerna för att kunna 

fungera som kompletterande stöd i vardagen, men det finns inget uttalat om huruvida 
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ledningen följer upp medarbetarnas användande av dessa böcker. Det finns också en 

diskussion bland respondenterna hur de skall implementera visioner & mål i sin vardag på 

ett konkret sätt vilket stärks av respondent E1 som säger att hon saknar avsatt tid till 

förändringsarbete och uppföljning då det lätt försummas bland vardagens alla uppgifter 

och göromål.  

 

ESEMs medarbetarrespondenters svar på intervjufrågorna 5-7 berörde huruvida 

medarbetaren var insatt i företagets visioner & mål, samt hur de har fått information om 

dem i så fall. Svaren visar att ingen av dem kunde särskilja visioner från mål, utan 

benämnde dem som samma sak. Detta stärker tron om att efter utbildningstillfällena (kick-

offerna) arbetar medarbetarna utefter de begrepp som de själva minns och bäst kan 

relatera till. Om de känner sig nöjda med den informationen de har och kan arbeta söker de 

inte mer information utan arbetar utefter vad de har. 

 

5.3 Employee Motivation 
Trots att Grönroos (2008) menar att ett företag måste utbilda medarbetare i visioner och 

mål för att uppnå bättre kundservice kunde inte fem av de sex respondenterna hos 

Mälarenergi och ESEM särskilja begreppen från varandra. De delar de kunde återberätta 

var knutna till deras yrkesroll och berörde kundservice ur olika aspekter. Trots detta var 

medarbetarrespondenterna eniga i att de kände trygghet och kände sig stärkta i sin 

arbetsroll, i de delar av visionen & målen de kände till. Medarbetarrespondenterna menar 

att kundfokus är en självklarhet för dem i deras vardag och att det även borde vara en 

självklarhet för alla avdelningar i koncernerna. Enligt en majoritet av 

medarbetarrespondenterna var det vetskapen om att alla på företaget nu skulle eftersträva 

ett ökat kundfokus, och att det därmed inte enbart ålåg kundtjänst längre, var en lättnad 

och en trygghet för flera av medarbetarna. I frågor rörande koncernenliga visioner och 

övergripande mål blev det tydlig när endast en av respondenterna hos Mälarenergi och 

ingen från ESEM kunde återge dessa, att medarbetarna inte finner koncernenliga visioner 

och övergripande mål relevanta för deras avdelning eller arbetsroll. Denna data påvisar att 

respondenternas upplevda trygghet snarare är på avdelningsbasis än på koncernen som 

helhet. Kundfokus är snarare existenssyftet för avdelningen Kundcenter, att sedan 

koncernen jobbar med ett kundfokus validerar avdelningens existens. Väldigt lite förståelse 

för andra övergripande visioner och mål angående exempelvis avkastning eller miljö 

framkom under studien. I avsnittet om intern kommunikation framkommer det att 

respondenterna har begränsade utbildningstillfällen vilket kan påverka medarbetarnas 

uppfattning kring koncernens övergripande visioner och mål. Respondent E1 uttryckte 

bland annat att hon saknade tid för förändringsarbete, något som indikerar att den 

begränsade tiden för utbildning kan vara en bidragande orsak.  
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I studien presenteras också ett säreget fall där en av medarbetarna hos ESEM är en inhyrd 

medarbetare, respondent E2. Som inhyrd fick hon inte möjlighet att närvara på de stora 

mötena eller kick-offerna. Här uppstod ett tydligt kunskapsglapp men hon valde själv att 

söka information på egen hand utifrån andrahandsinformation från kollegorna. Men hur 

mycket av hennes ambition att hjälpa kunden på bästa sätt, som kan tillskrivas den 

information hon faktiskt hittade eller om det snarare handlar om hennes grundläggande 

serviceambition, är obesvarat. Dock var det tydligt att respondent E2 upplevde en 

frustration i kunskapsglappet då det blev hon inte fick samma information som sina 

kollegor, trots motsvarande prestationskrav. Axelsson och Agndal (2012) menar på att i en 

tid där outsourcing och inhyrd personal blir allt vanligare, är det om möjligt än mer viktigt 

att använda intern marknadsföring som ett verktyg att bygga ett varumärke som 

medarbetarna känner till väl och kan representera på ett motiverat sätt.  
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Kapitel 6, Slutsats 
I detta kapitel presenteras först undersökningens frågeställning. Därefter presenteras 

slutsatserna baserade på studiens frågeställning. Dessa är uppdelade i praktiska- och 

teoretiska slutsatser för att särskilja de praktiska och de teoretiska bidragen från varandra.  

 

Frågeställning: 

- Anser ledningen att uttalade visioner & mål är viktiga strategiska verktyg i 

företagets interna arbete för att medarbetaren närmast kunden skall kunna lyckas i 

sitt arbete? (Marketing-like Approach) 

- På vilket sätt kommuniceras visioner & mål internt till medarbetarna?(Inter-

functional Co-ordination an Intergration) 

- Hur har medarbetarna tillgodosett sig de internt förmedlade visioner & mål och hur 

pass insatta är medarbetaren i dess syfte och bakgrund? (Employee Motivation) 

 

6.1 Praktiska slutsatser 
Undersökningen har visat på några tydliga insikter: 

- Att medarbetarrespondenterna är införstådda i att det finns mål som berör deras 

avdelning, till exempel gällande avtalsförsäljning och väntetider. Dock kan inte 

respondenterna konsekvent återge alla relevanta mål för avdelningen.  

 

- Medarbetarrespondenterna har uppfattat att det finns värdebegrepp såsom visioner 

& mål för respektive företag. Dock har de svårigheter att särskilja begreppen samt 

kan ej heller konsekvent återge dem alla. 

 

- Ledningen vid både Mälarenergi och ESEM anser att intern marknadsföring är ett 

viktigt strategiskt verktyg. Dessvärre sker spridningen av fundamental information 

ner i organisationen på ett sätt som tillåter personliga tolkningar och riskerar därför 

att tappa önskad effekt. Även om en viss del av den information som ledningen 

anser vara väsentlig når medarbetaren, står det klart att varje medarbetare har 

formulerat sin egen tolkning av vad företagets visioner & mål är. Detta medför att 

det kan uppstå skillnader inom personalstyrkan gällande vad som är viktigt för 

företaget. 

 

- Mälarenergi lägger vikt vid att använda sitt intranät som verktyg för att sprida 

information till medarbetarna. Trots detta uppstår det en problematik kring 

medarbetarens kunskap angående innehållet i de koncernenliga visionerna och 

målen. 
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- ESEM prioriterar fysiska möten som en viktig del i informationsspridningen. Trots 

detta uppstår det samma problematik som för Mälarenergi kring medarbetarens 

kunskap gällande koncernenliga visioner och mål. 

 

- Ingen av de undersökta företagen har en uttalad strategi för att säkerställa om 

meddelandet har nått mottagaren. Utan förlitar sig istället på att de givna 

utbildningstillfällena, intranäten, de olika mötesstrukturerna samt cheferna närmst 

medarbetaren, utbildar och informerar medarbetaren enligt plan. Förhoppningen är 

att detta ska leda till; att personalen ska ha kunskap om och efterleva företagets 

visioner & mål. En åtgärd i ett försök att minimera kunskapsluckorna hos 

medarbetarna, kan tänkas vara implementeringen av en rutin för uppföljning av 

utskickad information.  

 

6.2 Teoretisk slutsats 
Enligt Mohammed och Pervaizs (2000) modell av intern marknadsföring har Marketing-

like Approach en fundamental del i hur den interna marknadsföringens insatser till slut 

påverkar kunden i form av Customer Satisfaction (se figur 1). Marketing-like Approach är 

något vi utifrån litteratursökningen i studien tolkade som hur företag förhåller sig till den 

externa marknaden, vilket då skall framgå i företagets övergripande visioner och mål enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2014). I studien uppdagades det att medarbetaren inte kunde 

återge sitt företags övergripande visioner & mål men kände sig ändå motiverade i sitt 

arbete. Detta går stick i stäv med Mohammed och Pervaizs modell som påstår att 

Marketing-like Approach har en direkt koppling till Employee Motivation (se figur 1). 

Eftersom medarbetarna i studien framstår som motiverade i sin yrkesroll, borde detta 

betyda att medarbetarna skulle ha haft bättre insikt och kunskaper i företagens 

övergripande visioner & mål för att uppnå kopplingen mellan Marketing-like Approach och 

Employee Motivation. Studien visar istället att medarbetaren var mer intresserade av 

avdelningsspecifika visioner & mål gällande kundservice, vilket då motiverade 

medarbetarna i sin yrkesroll. Detta stärker tanken om att förhållandet mellan Marketing-

like Approach och Employee Motivation inte nödvändigtvis måste se ut som Mohammed och 

Pervaiz påstår i sin modell (2000). 

 

Både i fallet om ESEM och Mälarenergi var det tydligt att koncernvisioner och 

övergripande mål inte lyckats kommuniceras ner till medarbetaren på ett sätt som gjorde 

det relevant för medarbetaren att ta till sig informationen i sin helhet. Istället fann 

medarbetarna gemensamt för båda företag, avdelningsspecifika visioner om kundfokus 

som den avgörande faktorn för trygghet i sin arbetsroll. Detta indikerar att intern 

marknadsföring inte kan generaliseras på det sätt som Mohammed och Pervaiz ämnar att 

gör i sin modell. Istället för att använda Marketing-like approach som en central del i 
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modellen, kan det tänkas att det där istället ska finnas avdelningsspecifika visioner och 

mål. På så vis skall detta verka för att betrygga de anställda på olika avdelningar i sin 

yrkesroll, om deras syfte och mening för företaget i sin helhet. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Det blev tydligt att båda företagen strävar efter att kommunikationen skall nå 
medarbetaren genom dialog, detta gjordes dock på olika sätt där ena företaget fokuserade 
mer på mötesstrukturer och det andra företaget fokuserade mer på digitala kanaler. Dock 
uppvisades en gemensam problematik hos båda företagens medarbetarrespondenter i 
form av ett kunskapsglapp mellan vad ledningen ville förmedla och vad som mottogs hos 
medarbetaren. Detta kunskapsglapp väcker frågan om individuell anpassning av 
informationsspridning behövs för att öka tillvaratagandet av informationen hos 
medarbetare i medelstora företag. Detta då det ställer högre krav på hur information 
hanteras i större utsträckning än i mindre företag. I en sådan studie skulle undersökningen 
kunna innehålla frågor som berör vilken kanal medarbetaren använder sig av mest och 
önskar få information genom. Likväl vilken typ av information medarbetaren önskar få för 
att hen skall kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. 
 

Det vore intressant att undersöka om avdelningsspecifika visioner & mål får en mer 
relevant betydelse för den strategiska formuleringen av intern marknadsföring, istället för 
Mohammed och Pervaizs “Marketing-like approach”. Detta då det i den här studien 
framgick att medarbetare anser att avdelningsspecifika visioner & mål vara mer relevant 
för dem i deras dagliga arbete för att skapa trygghet i interaktion med kund. Det vore 
därför intressant om en studie genomfördes i en liknande miljö där variabeln Marketing-
like approach byts ut mot avdelningsspecifika visioner & mål. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor till ledningen 
- Namn på respondenten 

- Position/titel/ansvarsområden 

- Hur länge har du arbetat inom företaget? 

- Hur länge har du haft din nuvarande position? 

- Arbetar ni med intern marknadsföring? 

- Om ja; Vad är er syn på intern marknadsföring? 

- Hur ser ni på intern marknadsföring som ett ledningsverktyg? 

- Finns det en utarbetad strategi för den interna marknadsföringen och vad 

innehåller den i så fall? 

- Vad baseras den på?  

- Vad är syftet med den? 

- Hur arbetar ni med den? 

- Om nej; Har ni en motsvarande intern process istället? I så fall, berätta mer om den 

- Om nej, varför inte? 

- Känner ni till företagets övergripande visioner & mål? 

- Om ja; vad innehåller dem? 

- Vad baseras företagets visioner och mål på? 

- Vad har företagets visioner och mål för syfte? 

- Vad betyder företagets visioner & mål för dig i din position? 

- Kommuniceras visioner och mål ut inom organisationen? 

- Om ja; hur sker det? 

- Om nej; varför inte? 

- Vad kommuniceras i er interna marknadsföring? 

- Vem har ansvaret för innehållet i den interna marknadsföringen? 

- Vem har ansvaret för att det kommuniceras internt? 

- Hur kommuniceras den interna marknadsföringen? 

- Säkerställs det på något sätt att alla inom organisationen har tagit del av den interna 

marknadsföringen(interna kommunikationen)? 

- Om ja, hur?  

- Vem ansvarar för det? 

- Vad görs med den insamlade informationen från uppföljningen? 

- Om nej, varför inte?  
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Bilaga 2, Intervjufrågor till medarbetarrespondenter 
- Namn på respondenten 

- Position/titel/ansvarsområden 

- Hur länge har du arbetat inom företaget? 

- Hur länge har du haft din nuvarande position? 

- Känner ni till företagets övergripande visioner & mål? 

- Om ja; vad innehåller dem? 

- Vad har företagets visioner och mål för syfte? 

- Hur har du fått information om dem? 

- Har ni någon uttalad vision för just din avdelning/arbetsområde? 

- Om ja, vad? 

- Hur har du fått information om den? 

- Om nej, varför inte tror du? 

- Hur anser du att den uttalade visionen påverkar dig i din position? 

- Har ni något uttalat gällande mål av olika slag och tidsperspektiv, för just din 

avdelning/arbetsområde? 

- Om ja, vad? 

- Hur har du fått information om detta? 

- Om nej, varför inte tror du? 

- Hur anser du att uppsatta mål påverkar dig i din position? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


