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Sammanfattning  

Titel: Intern marknadsföring- En jämförande studie mellan två tjänsteföretag 
 
Författare: Rebecca Englesson och Sara Nordling 
 
Handledare: Britt Aronsson  
 
Institution: Industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att ur ledningens perspektiv undersöka hur företag med olika 

kundgrupper arbetar med intern marknadsföring. 

 
Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsintervju, på två företag som 
verkar i olika branscher. 
 
Slutsats: För tjänsteföretag ses personalen som den viktigaste tillgången. Teorier inom intern 
marknadsföring syftar till att behandla medarbetarna som företagets interna kunder. Vårt 
resultat visar att det föreligger både likheter och skillnader i företagens arbete med intern 
marknadsföring. Båda företagen värdesätter intern marknadsföring, men deras arbete att skapa 
detta skiljer organisationerna åt. 
 
Nyckelord: Intern marknadsföring, engagemang, motivation, tjänsteföretag, B2B-företag, 
B2C-företag 
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Abstract 

Title: Internal marketing- A comparative study between two service companies 
 
Authors: Rebecca Englesson och Sara Nordling 
 
Supervisor: Britt Aronsson  
 
Department: Industrial management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of this study is to examine how firms with different customer groups 
are working with internal marketing from a management perspective. 
 
Method: The study was conducted by using a qualitative research interview, with two 
companies operating in various industries. 
 
Results: The service staff is seen as the most important asset. Theories in internal marketing 
aims to treat employees as the company's internal customers. The results of this study shows 
that there are both similarities and differences in corporate work with internal marketing. The 
companies value internal marketing, but their efforts to create it separates the organizations. 
 
Key words: Internal marketing, engagement, motivation, service companies, B2B-
companies, B2C-companies 
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Förord 

 
Vi skulle vilja tacka de respondenter som har ställt upp på våra intervjuer. Vi är väldigt 

tacksamma för att ni tog i er tid att svara på våra frågor. Tack vare er medverkan var det 

möjligt för oss att genomföra denna studie.  

 

Vi skulle även vilja tacka Matilda Ohlsson, journalist som korrekturläst vårt arbete. Vi vill 

även rikta ett stort tack till vår handledare Britt Aronsson som bistått med mycket insiktfulla 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel diskuteras bakgrunden till studien. Därefter följer en 

problemdiskussion som mynnar ut i studiens syfte och frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 

Inom tjänsteföretag förekommer ofta en marknadsstrategi, Kotler, Armstrong, Wong och 

Saunders (2008) beskriver intern marknadsföring som en av dessa marknadsstrategier. 

Författaren menar att det är viktigt för företag att motivera och engagera de anställda som har 

kundkontakt och att få dem att arbeta som ett team för att uppnå kundtillfredsställelse. 

Grunderna inom intern marknadsföring är inte nya. Inom intern marknadsföring finns ett antal 

kända forskare som ofta återkommer i modernare litteratur kring ämnet. Grönroos (2008) 

menar att redan före 1970-talet förekom termen intern marknadsföring i 

marknadsföringslitteratur. Författaren beskriver att det dock var först när Berry på 1980-talet 

skapade synsättet att se de anställda som företagets kunder som intern marknadsföring fick 

sitt genomslag. Grönroos anser att intern marknadsföring är en förutsättning för att lyckas 

med företagets externa marknadsföring, det vill säga den marknadsföring som vänder sig till 

organisationens externa kunder. Författaren menar att intern marknadsföring bör ses som en 

strategisk ansats, eftersom de anställda är en tillgång för företaget. 

 

Pingle och Thompson (2001) i Punjaisri och Wilson (2011) skriver att de anställda har en 

påverkan på organisationen och dess varumärke. Om detta sker på ett positivt sätt kan det 

även ge organisationen konkurrensfördelar. När det handlar om tjänsteföretag menar Arnerup- 

Cooper och Edvardsson (1998) att missnöje eller rekommendationer från kunder är kopplade 

till företagets personal och varumärket och inte till en specifik produkt och därmed får 

personalen en större betydelse. Inom tjänsteföretag är det viktigt att det finns ett samspel 

mellan kund och säljare, då samspelet kan ha en betydelsefull inverkan på hur kunden 

uppfattar tjänsten. Upplevelsen av en tjänst är oftast subjektiv. Utifrån kunders egen 

uppfattning kring vad en tjänst innebär kan tjänst beskrivas som ”upplevelse, förtroende, 

känsla och trygghet” (Grönroos, 2008, sid 65). För tjänsteföretag handlar det om att utveckla 

en kundorienterad verksamhet som fokuserar på att uppfylla kundens behov, krav och 

önskemål. Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990) i Rapport 2011:14 beskriver en definition 

kring tjänsteutförande: 
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”Det är själva tjänsteutförandet som särskiljer ett tjänsteföretag från andra; det 

är tjänsteutförandet som skapar trogna kunder som köper mer, är mer lojala […] 

och talar väl om företaget […] Ett genuint varmt välkomnande från en 

tjänsteleverantör eller ett tilltalande hanterande av ett specifikt önskemål kan få 

ett företag att framstå som väldigt olikt andra företag i samma bransch” 

 (Rapport 2011:14, s.9) 

 

En svårighet för företag är att veta vad kunden önskar och förväntar sig av en tjänst. Grönroos 

(2008) menar att detta i sin tur ställer krav på företaget eftersom det är viktigt att personalen 

kan tillgodose kundernas önskemål. För att kunna tillgodose kunderna menar författaren att 

det är viktigt att de anställda får bra stöd i sitt arbete av sin arbetsgivare. Personalen bör 

betraktas som företagets interna kunder vilket nämndes ovan som ett kännetecken för intern 

marknadsföring. Vid intern marknadsföring arbetar företag bland annat med de anställdas 

motivation, engagemang och attityder. När de anställda får stöd genom intern marknadsföring 

kan deras arbete underlättas och göra att medarbetarna i sin tur kan ge en kunderna en bättre 

upplevelse. Kompensation och belöningssystem beskrivs av Lopez, Hopkins och Raymond 

(2006) som en metod som kan användas av företag för att motivera personalens arbetsinsats 

och beteende.  

 

I samband med Internets utveckling under mitten av 1990- talet kom information kring 

företag att spridas allt fortare och enklare (De Bussy, Ewing & Pitt, 2003). Kotler et al. (2008) 

benämner detta fenomen som Word of mouth, och menar att kunders personliga åsikter 

påverkar andra kunders köpbenägenhet. När kunder sprider sina dåliga erfarenheter kring 

företag kan det få konsekvenser för företagets produkter/tjänster och varumärke. Kotler et al. 

(2008) menar att det är viktigt för företag att genomföra regelbundna mätningar av 

kundnöjdhet. Med hjälp av kundundersökningar blir det enklare för företag att förstå vad som 

behöver förändras i organisationen. Ett företag kan ha olika typer av kunder, de kan antingen 

vara företagskunder, privatkunder eller en kombination av båda. Kotler och Pfoertsch (2007) 

menar att företagskunder ofta har större kunskap om de produkter som de planerar att köpa. 

Författarna beskriver att det finns B2B-företag och B2C-företag, det som skiljer företagen åt 

är kundgrupperna.  Vid B2B (Business to business) sker affärshändelsen mellan två olika 

företag, medan vid B2C (Business to consumer) sker affärshändelsen mellan företag och 

privatkund. Gummesson (2008) beskriver att B2B-företag bygger relationer med sina kunder 
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för att skapa en lojalitet hos kundgruppen.  Grönroos (2008) menar att för B2C-företag 

handlar det mer om att distribuera en vara eller en tjänst. 

1.2 Problemdiskussion 

 

1.2.1 Tidigare forskning  

Inom intern marknadsföring beskriver ett antal forskare engagemang och motivation bland de 

anställda som en avgörande faktor för att företag ska lyckas med arbete inom intern 

marknadsföring. Ahmed och Rafiq (2003) diskuterar hur företag bör ta tillvara den kompetens 

som finns i företaget och lära av varandra. För att lyckas med detta anser författarna att 

företag bör arbeta med de interna relationerna inom organisationen och uppmärksamma de 

anställda. Behovet av relationsmarknadsföring utreds av författarna samt behovet av interna 

kommunikationsstrategier för att utveckla företagets möjligheter. Ledord som exempelvis 

samarbete, samhörighet och empati är viktiga för det nya arbetssättet med interna relationer.  

Författarna ser en fortsatt utmaning i att utreda huruvida trivsel och prestation hänger 

samman. Ahmed och Rafiq presenterar inte något konkret svar på sin undersökning och de 

anser att mer forskning krävs för att företag ska kunna få en högre nytta av den interna 

marknadsföringen. 

 

En studie inom intern marknadsföring utförd av Caruana och Calleya (1998) utgår från att 

utreda både kundernas tillfredsställelse samt de anställdas engagemang. Detta ställer vi oss 

kritiska till då kunders tillfredsställelse i studien ifråga utreds ur ledningens perspektiv. I 

studien framkommer tre aspekter som anses viktiga inom intern marknadsföring, belöning, 

utveckling och vision. Vid belöning menar författarna att en ärlig hantering från ledningen 

och klara roller krävs. För utveckling behöver medarbetarna få respons och känna att arbetet 

är stimulerande. För vision krävs att organisationen genomsyras av klara mål. Författarnas 

slutsats är att intern marknadsföring behövs för att kunna uppnå organisatoriskt engagemang. 

Resultatet kan upplevas som missvisande eftersom kunderna inte har fått ge sin egen bild av 

upplevelsen. Undersökningen är utförd på en bank och beskriver därmed enbart en bransch. 

Vad gäller denna studie anser vi att det kan uppstå en felaktig generalisering eftersom andra 

branscher exkluderas. Det finns en möjlighet att studiens utfall hade kunnat avvika i resultat 

om andra branscher hade studerats och inkluderats. 
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Även Mishra, Boynton och Mishra (2014) diskuterar vikten av att ha engagerade medarbetare. 

Studien utgår från insamlad data från PR-chefer på antal företag i USA. Företagen 

representerar flera olika branscher. PR-cheferna är verksamma på finansieringstjänsteföretag, 

energiföretag, programvaruföretag, hantverksföretag, byggnadsmaterialföretag samt 

detaljhandelsföretag. I studien läggs stort fokus på hur företagen genom intern 

kommunikation kan arbeta för att uppnå engagemang hos medarbetarna. Författarna menar att 

engagerade medarbetare anses kunna reducera frånvaro och produktfel, som i sin tur kan 

medföra ett bättre resultat för företaget. Studien diskuterar även betydelsen av att de anställda 

agerar som goda ambassadörer för företagen.  

 

SeyedJavadin, Rayej, Yazdani, Estiri och Aghamiri (2012) har utfört en studie där förhållandet 

mellan intern marknadsföring och servicekvalité utreds. Författarna utreder även hur 

organisatoriskt medborgarskapsbeteende fungerar som en medlare mellan intern 

marknadsföring och servicekvalité. Studien är utförd hos ett offentligt gasföretag i Iran. 

Författarnas slutsats är att för att företag ska kunna uppnå en hög nivå av servicekvalité 

genom intern marknadsföring är organisatoriskt medborgarskapsbeteende en viktig 

beståndsdel. Precis som författarna själva skriver anser vi att utfallet av deras studie hade 

kunnat bli annorlunda om undersökningen hade utförts i ett land med en annan kultur. Även 

branschen ses som en begränsning. I exempelvis Sverige finns få företag som arbetar inom 

denna bransch (olja, gas och bensin) och det hade förmodligen varit lämpligare att rikta fokus 

mot en annan typ av tjänsteföretag. Dock anser vi att det är positivt att studien har fokuserat 

på organisatoriskt medborgarskap eftersom tidigare forskning inte har lagt någon större vikt 

vid detta.  

 

Rafiq och Ahmed (2000) talar i sin studie om avsaknaden av en gemensam syn kring vad 

begreppet intern marknadsföring innebär. Författarna har genomfört en studie med syfte att 

kritiskt granska intern marknadsföring och göra en tydlig avgränsning för vilka faktorer som 

de anser ingår i begreppet. I sin artikel tar författarna sin utgångspunkt från tre faser som 

tidigare forskning pekat på inom intern marknadsföring. Den första fasen fokuserar på 

motivation och tillfredsställelse av de anställda. Den andra fasen handlar om kundorientering 

och kundtillfredsställelse. Den tredje fasen berör implementering av den interna 

marknadsföringen, vilket kan ske genom utbildning och aktiviteter som syftar till att höja de 

anställdas motivation.  
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Inom B2B och B2C har tidigare studier främst fokuserat på den externa marknadsföringen. 

Kotler och Pfoertsch (2007) menar i sin studie att för B2C-företag anses varumärket ha en 

stor betydelse. Detta beror främst på att B2C-kunder köper varor eller tjänster som de känner 

igen via märke. Väldigt få företag med kundgruppen privatkunder missar betydelsen av att ha 

ett starkt varumärke, inom B2B-branschen är det däremot annorlunda. Cheferna inom denna 

bransch underskattar enligt författarna ofta varumärkets betydelse och varumärkesbyggande 

anses inte vara lika relevant som för B2C-företag. Kundgruppen företagskunder antas 

konsumera varor eller tjänster utifrån hårda värden som funktionalitet, pris och service. 

Däremot anses B2B-kunder sällan fokusera på mjuka värden som innefattar hur välkänt 

företagets varumärke är samt vilket rykte företaget har. Företagskunder har ofta mycket 

kunskap kring de produkter som de planerar att köpa och har även kunskap om 

konkurrenternas produkter. Kotler och Pfoertsch anser för att lyckas som B2B-företag krävs 

en bred strategi för varumärkesbyggande. Företaget bör bland annat ha en konkret plan för 

hur de ska genomföra sina marknadsaktiviteter. Författarnas slutsats är att i framtiden 

kommer marknadsföring och varumärkeshantering spela en mycket viktig roll även för B2B-

företag. 

 

1.2.2 Sammanfattning 

Denna uppsats kommer att fokusera på den interna processen som sker mellan företag och 

anställd. De tre faserna som nämns av Rafiq och Ahmed (2000) kommer att fungera som en 

utgångspunkt för uppsatsen. Fas ett handlar om motivation och tillfredsställelse, fas två kring 

kundorientering och tillfredställelse av företagets externa kunder samt fas tre kring 

implementering av den interna marknadsföringen. Studien kommer inte att behandla alla tre 

faserna utan en avgränsning görs där fokus enbart ligger på den första och den tredje fasen 

eftersom dessa berör den interna processen som sker mellan företag och anställd. Fas två väljs 

bort på grund av att denna fas fokuserar på vad som sker mellan anställd och kund och 

därmed faller denna del utanför uppsatsens avgränsning. Uppsatsen kommer att utgå från 

ledningens perspektiv, vilket medför en svårighet att utreda den andra fasen. Utifrån den 

tidigare forskningen har flertalet forskare poängterat behovet av intern marknadsföring på 

företag. Det är dock ingen av forskarna i de tidigare studier som vi har tagit del av kring 

intern marknadsföring, som har lagt fokus på att utreda om det föreligger några likheter eller 

skillnader mellan företag utifrån om kundgruppen är företagskunder eller privatkunder. Inom 

extern marknadsföring däremot har det påvisats skillnader beroende på om företaget är ett 
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B2B-företag eller ett B2C-företag. Företagens kundgrupper anses ha olika konsumtionsvanor 

och därför skiljer sig varumärkesbyggande och marknadsaktiviteter åt beroende på om det 

handlar om ett B2B-företag eller ett B2C-företag. Gummesson (2008) menar att vid intern 

marknadsföring kan det vara bra att ta hänsyn till hur den externa marknadsföringen utformas, 

då det finns möjlighet att dra goda lärdomar om tekniker och rutiner. En annan förutsättning 

som beskrivs av författaren är att den interna marknadsföringen får lika stort engagemang och 

resurser som den externa för att lyckas. Författaren menar att det därför krävs ett fokus som 

riktar sig mot det inre arbetet. Vi vill utifrån detta utreda om det föreligger skillnader inom 

intern marknadsföring beroende på företagens kundgrupp. Vi kommer att jämföra två företag 

som vänder sig till olika typer av kunder. Det ena är ett B2B-företag inom 

hantverksbranschen medan det andra är ett B2C-företag inom fastighetsmäklarbranschen. 

Branscherna skiljer sig från varandra, trots det finner vi det intressant att göra en djupare 

utredning mellan dem.  

1.3 Frågeställning 

 
 Vilka likheter och skillnader finns det i arbetet med intern marknadsföring på ett 

företag som riktar sig mot företagskunder jämfört med ett företag som riktar sig mot 

privatkunder? 

 Hur inverkar kundgruppen på företagets arbete med intern marknadsföring? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att ur ledningens perspektiv undersöka hur företag med olika kundgrupper 

arbetar med intern marknadsföring. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för studien. Här redogörs för 

litteratursökning, urval för studien samt tillvägagångssättet vid insamling av data.  

 

2.1 Genomförande 

 

2.1.1 Urvalskriterier 

Urval av respondenter gjordes utifrån uppsatsens geografiska tillgänglighet och därför valdes 

företagen utifrån att båda intervjuerna skulle kunna genomföras i Blekinge. Företagets 

närliggande placering såg vi som ett måste då vi ämnade besöka företagen vid 

intervjutillfällena.  

 

Kriterier för företagen var:  

- Minst tio anställda i organisationen 

- Måste finnas en anställd med titeln personalchef i bolaget 

- Ett företag som vänder sig till företagskunder, B2B 

- Ett företag som vänder sig till privatkunder, B2C 

 

2.1.2 Anonymitet 

I studien har vi valt att göra en anonymiserad beskrivning av våra respondenter och dess 

företag. Lundahl och Skärvad (1999) menar att en fördel med anonymisering är att i högre 

grad kunna bevara information som är känslig. Eftersom uppsatsen behandlar interna 

processer ansåg vi att detta var mest lämpligt för att kunna få ärligare information vid 

insamling av data samt för att skydda de företag som medverkar i undersökningen. Att i stället 

välja en öppen beskrivning menar Lundahl och Skärvad (1999) kan göra att uppsatsen blir 

mer intressant, men författarna beskriver att risken finns att enbart få fram ytlig information 

från de tillfrågade personerna. Respondenterna och företagen har tilldelats fiktiva namn. Vi 

har valt att kalla dem för Hantverksföretaget respektive Fastighetsmäklarföretaget. Även de 

intervjuade personerna har blivit tilldelade fiktiva namn. Respondenten på Hantverksföretaget 

har vi valt att kalla Anders och respondenten på Fastighetsmäklarföretaget kallas för Johan. 

 



Rebecca Englesson & Sara Nordling      Intern marknadsföring  
                                                                                  

15 

2.1.3 Urval av respondenterna 

Totalt har två intervjuer genomförts för studien. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är det 

viktigt vid arrangerande av intervju att säkerställa att rätt person intervjuas för 

undersökningen. Utifrån vad vi ämnar undersöka i vår studie fann vi det mest relevant att 

intervjua personalchefen, då vi ansåg att denna person var den som var mest insatt och expert 

på området kring företagens arbete med personalen. Fastighetsmäklarföretaget och 

Hantverksföretaget är av intresse för studien då de vänder sig till olika kundgrupper.  

 

Företag Respondentens 
fiktiva namn 

Ålder Utbildning Verksam i 
företaget 
sedan  

Hantverksföretag Anders 56 Fil.kand, Ekonomi Åtta år 
Fastighetsmärklaföretag Johan 31 Fastighetsmäklare 

tvåårig 
högskoleutbildning 

Sex år  

Figur 1: Respondentlista  

 

2.1.4 Primär och sekundärdata 

Primärdatan består av svar på den intervju som vi genomfört med varje respondent. I den ena 
intervjun har vi fått komplettera med information från respondenterna då vi efteråt funnit 
vissa oklarheter i respondentens svar. Sekundärdatan som vi har använt oss av är den 
information kring statistik som den ena respondenten själv presenterat under intervjutillfället.  
 

2.1.5 Kontakt med respondenterna  

Den första kontakten med intervjupersonerna togs i ett tidigt skede av uppsatsen. Lundahl och 

Skärvad (1999) beskriver att det kan ta lång tid och vara svårt att hitta relevanta respondenter 

som vill ställa upp på intervjuer. Intervjupersonerna kontaktades via telefon och enligt 

Lundahl och Skärvad (1999) är detta att föredra framför brev och e-post då de tillfrågade 

annars kan avvakta med sitt besked eller nedprioritera ärendet. Under samtalet presenterades 

undersökningens innehåll och syfte, vilket Lundahl och Skärvad (1999) menar är viktigt för 

att de tillfrågade personerna ska vilja medverka i intervjun. Respondenterna tog ställning 

direkt och ville medverka i undersökningen. Ett datum för intervju bokades in med respektive 
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person. Kontakten inför de inbokade intervjuerna har därefter skett via e-post, då 

respondenterna blivit tilldelade intervjufrågorna på förhand. 

 

2.1.6 Kvalitativ forskningsintervju  

Materialet som har samlats in består av kvalitativ data. Rienecker och Stray-Jørgensen (2011) 

menar att kvalitativ data innebär att studien fokuserar på kvalitet och specifika egenskaper på 

det som undersöks. Den kvalitativa datan har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. 

Fördelen med en semistrukturerad intervju är att det finns en större flexibilitet och möjlighet 

att anpassa intervjun, det medför enligt Lundahl och Skärvad (1999) till en större nyansering. 

I en semistrukturerad intervjusituation ges också respondenten möjlighet att ställa följdfrågor, 

vilket kan ge en minskad nivå av missförstånd. Intervjuerna har skett via besök på de bägge 

företagen. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) beskriver fördelarna med besöksintervju. 

Författaren menar att besök är speciellt lämpligt att använda vid komplicerade frågor där den 

intervjuade även kan få frågorna på förhand. Att besöka respondenten skapar lättare ett 

förtroende mellan den intervjuade och den som utför intervjun, vilket kan anses vara en 

fördel. En negativ aspekt med denna intervjumetod är att den tillfrågade personen inte får 

någon anonymitet gentemot intervjuaren vilket kan medföra en svårighet i att ställa obekväma 

frågor. Vi har valt att träffa respondenterna för att vi tror att det lättare skapar förtroende. Då 

respondenterna endast var två stycken i vår undersökning värdesatte vi också möjligheten att 

kunna utföra intervjuerna på detta sätt.  

 

2.1.7 Intervjuguide 

I uppsatsens intervjuguide har fokus lagts på att utforma frågorna begripligt samt att frågorna 

ska ha betydelse för resultatet i undersökningen. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2011) ska intervjufrågor inte vara ledande, inte vara påståenden och inte heller vara ja- eller 

nejfrågor. Detta är något som vi har tagit hänsyn till under utformningen av uppsatsens 

intervjuguide. Vi har strävat mot att ställa öppna frågor där respondenten ges utrymme att tala 

fritt och undvikit ja- och nejfrågor. Fokus har även lagts på att frågorna ska vara relevanta 

utifrån uppsatsens syfte samt att de inte ska direkt svara på vår frågeställning utan i stället 

ligga till grund för uppsatsens analys, vilket även diskuteras i litteraturen av Lundahl och 

Skärvad (1999). Intervjufrågorna fokuserar inledningsvis på bakgrundsfrågor kring 

respondenten och företaget. Lundahl och Skärvad (1999) menar att detta är positivt eftersom 
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respondenten då får möjlighet att känna sig bekväm. Därefter har vi utformat frågor som 

inriktar sig på företagets interna marknadsföring och gjort en uppdelning utifrån den teori som 

ska ligga till grund för uppsatsens analys av den insamlade empirin. Vid båda 

intervjutillfällena har vi även haft med oss förberedda följdfrågor, vilket Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) rekommenderade i sin litteratur. Frågorna har varit av enklare art, 

som exempelvis: Hur visade det sig? Kan du utveckla?  

 

2.1.8 Transkribering 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) bör det material som är insamlat vid intervjuer behandlas 

omgående för att minnesbilden kring informationen ska vara färsk. Efter de två intervjuer som 

har utförts i undersökningen, har materialet gåtts igenom samma dag, respektive efterföljande 

dag. Intervju ett utfördes på kvällen och materialet behandlades dagen därpå. Intervju två 

utfördes på förmiddagen och datan bearbetades samma dag som den samlats in. 

Tillvägagångssättet vid båda tillfällena var att först ordagrant skriva av den bandade intervjun 

och därefter skriva om materialet till en sammanhängande text innehållandes citat från 

respondenterna.  

 

2.1.9 Litteratursökning 

Litteratursökningen har bestått av att leta böcker och vetenskapliga artiklar. Artikelsökningen 

har genomförts via Blekinge Tekniska Högskola, där databaserna Business Source Complete, 

Summon@BTH samt Google Scholar använts. Sökord som använts är: internal marketing, 

internal branding, internal communcation, B2B, B2C. Ett flertal stora namn återkommer i 

artiklarna om intern marknadsföring och flera av dagens forskare refererar tillbaka till dessa 

författare i sina studier. Därför har sökningar även gjorts på författarnas namn, dessa författare 

är Grönroos, Gummesson, Berry, Ahmed och Rafiq. Detta kan öka validiteten och 

trovärdigheten på grund av dess höga anseende inom forskningsområdet. Sökning efter 

böcker har skett via Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek. 

 

2.2 Validitet och reliabilitet 

Olsson och Sörensen (2007) menar att det är viktigt att mätinstrumenten som används vid 

insamling av data mäter vad undersökningen har för avsikt att mäta. Undersökningen anses i 
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det fallet få en hög validitet. Davidsson och Patel (2011) menar att validiteten har olika 

betydelser beroende på om studien är kvalitativ eller kvantitativ. Vid en kvalitativ studie 

gäller validiteten under hela forskningsprocessen. Då vår studie har en kvalitativ ansats har 

det varit viktigt att tänka på validiteten genomgående i studiens alla delar. Vi har fokuserat på 

att hitta relevanta teorier för att kunna utföra analysen så att den svarar på den frågeställning 

och det syfte som uppsatsen har. Davidsson och Patel (2011) beskriver att i kvalitativa studier 

är syftet att tolka och förstå meningen med den värld som utforskas. Vid intervjutillfällena har 

båda författarna medverkat. På så sätt har båda noterat vad respondenterna har sagt och det 

har varit lättare för den som inte har intervjuat att ställa följdfrågor. Båda intervjuerna finns 

inspelade för att inte riskera att gå miste om data på grund av dåligt ljud eller tekniskt haveri. 

Vid båda intervjuerna har samma intervjuguide använts, för att kunna göra en jämförelse 

mellan respondenterna. 

 

Davidsson och Patel (2011) menar att bristen med en kvalitativ studie är den låga reliabilitet i 

den intervjuades svar, då samma frågor kan få olika svar av den intervjuade beroende på om 

frågorna ställs vid olika tidpunkter. Intervjuerna har enbart genomförts en gång med varje 

respondent. Under uppsatsen har vi lagt fokus på att beskriva tillvägagångssätten till förmån 

för uppsatsens reliabilitet. Under arbetets gång har vi sparat och mailat alla versioner av 

uppsatsen till oss själva. Det har varit en fördel då vi hela tiden har kunnat gå tillbaka och titta 

på tidigare versioner. 

 

2.3 Metodkritik  

Då intervjuerna ägde rum på respondentens kontor kan det enligt Lundahl och Skärvad (1999) 
ha påverkat respondenten. Författaren menar att intervjun kan bli effektivare om den utförts 
utanför arbetsplatsen. Detta var dock ingenting vi upplevde utan vi såg i stället den 
intervjuades kontor som en fördel då respondenten lättare skulle känna en trygghet och vara 
bekväm i sin roll. Då studien enbart begränsats till Blekinge och två branscher är det möjligt 
att det kan förekomma avvikelser gentemot om undersökningen genomförts i ett område med 
större population eller andra branscher.  
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3. Teori 

I detta avsnitt definieras begreppet intern marknadsföring. Därefter följer den teori som ska 

användas för att analysera vår insamlade data.  

 

3.1 Definition av intern marknadsföring 

Som det nämndes ovan beskriver Berry (1981) att man inom intern marknadsföring bör 

betrakta de anställda som företagets interna kunder. Berry menar att företagen ska uppfylla 

behov och tillfredsställelse hos de interna kunderna, precis som företag strävar efter att göra 

med de externa kunderna. Ahmed och Rafiq (2003) menar att det är viktigt att de anställda 

känner mening med sitt arbete och att de blir sedda av ledning och chefer. Vidare menar 

författarna att tillfredsställelse av de anställdas behov ger upphov till motivation bland 

medarbetarna och att detta i sin tur leder till en högre kundtillfredsställelse.  

 

Personalen beskrivs av Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) som en av de viktigaste 

tillgångarna inom tjänsteföretag men också som den mest kostsamma. Inom tjänstesektorn är 

det inte bara kundtjänstpersonal som har den direkta kontakten med kunder. I företag som 

säljer tjänster har alla en lika stor roll i att uppfylla kundens behov. Den anställde kan inte 

gömma sig bakom en fysisk produkt utan interagerar med kunden. Kvalitén på tjänsten som 

levereras är beroende av den anställdes kunskaper och beteende. Det är därför viktigt att 

företaget tillhandahåller en positiv arbetsplats som tillgodoser de anställdas behov för att de i 

sin tur ska kunna ge god service till de externa kunderna.  Ahmed och Rafiq (2003) anser att 

det inte är tillräckligt att investera kapital enbart i teknik utan att det även krävs investeringar i 

personalen. För att skapa och bevara konkurrensfördelar menar författarna att företagen även 

bör tillvarata den kompetens som finns inom organisationen och att lära av varandra.  

 

3.2 Olika sätt att betrakta intern marknadsföring 

Kotler et al (2008) beskriver intern marknadsföring i relation till extern och interaktiv 

marknadsföring och menar att det finns ett tydligt samband mellan dessa tre. Den interna 

marknadsföringen sker genom aktiviteter mellan företag och anställd. Den externa 

marknadsföringen sker mellan företag och kund och företaget kommunicerar med kunden via 
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exempelvis massutskick och kampanjer. Interaktiv marknadsföring uppstår mellan anställd 

och kund. Den anställde är företagets ambassadör vid kundkontakter och har ett stort ansvar 

för hur kunden upplever och värderar företaget.  

 

 
Figur 2: Tre typer av marknadsföring i serviceföretag (Egen bearbetning enligt modell av 

Kotler et al 2008, s. 605). 

 

Ett annat sätt att se på intern marknadsföring beskriver Gummeson (1987) där han talar om 

två begrepp som författaren anser är centrala för intern marknadsföring. Dessa är 

heltidsmarknadsförare och deltidsmarknadsförare. Skillnaden mellan begreppen är enligt 

författaren att heltidsmarknadsförare arbetar på marknadsavdelningen och har sällan direkt 

kundkontakt. Arbetet som heltidsmarknadsförare baseras i hög utsträckning på att 

sammanställa forskningsrapporter och statistik. Det är inte ovanligt att dessa 

marknadsspecialister bedriver sitt arbete utan kontakt med externa kunder. 

Deltidsmarknadsförare är enligt Gummesson de övriga medarbetarna i organisationen. 

Förutom att genomföra sitt vanliga arbete fungerar samtliga medarbetare som har någon form 

av kontakt med kunder också som deltidsmarknadsförare. Detta gör att medarbetare med 

kundkontakt får en väldigt viktig och avgörande roll för hur kunderna uppfattar företaget och 

dess kvalité på tjänsten som erbjuds. Vidare menar Ahmed och Rafiq (2003) att när företag 

tillgodoser sin anställdas behov och även behandlar medarbetare som kunder ökar 

förutsättningarna för företagen att kunna tillgodose de externa kundernas behov. Författarna 

menar därför att företag som bedriver sitt arbete på detta sätt är bättre rustade för att kunna 
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leverera kvalitet och få nöjda externa kunder. Motivationen bland de anställda kan öka till 

följd av arbete med intern marknadsföring. Grönroos (1999) beskriver att medarbetare som 

inte är marknadsspecialister utgör grunden för kundtillfredsställelsen. Dessa medarbetare är 

med i ett avgörande ögonblick för företagets marknadsföring. Medarbetarnas beteende och 

kunskaper kan leda till en påverkan av kundens syn på organisationen och de anställda har 

därför ett ansvar. Förutom att genomföra sina vanliga arbetsuppgifter, ska de även kunna 

marknadsföra företaget och dess tjänster.  

 

3.3 Tre faser inom intern marknadsföring 

Rafiq och Ahmed (2000) beskriver i sin artikel tre olika faser som anses vara grunden för 

intern marknadsförings uppbyggnad. Dessa tre faser har ett nära samband till varandra. Den 

första fasen berör hur motivation och tillfredsställelse kan skapas bland företagets anställda. 

Den andra fasen behandlar att de anställda bör vara kundorienterade och arbeta efter att 

tillfredsställa företagets externa kunder. Den tredje fasen fokuserar på att implementera den 

interna marknadsföringen i organisationen. Uppsatsens fokus ligger på fas ett och fas tre och 

nedan följer en djupare förklaring av dessa två.  

 

3.3.1 Fas ett- Anställdas motivation och tillfredsställelse  

Första fasen syftar till att arbeta med motivation och tillfredsställelse hos de anställda för att 

de ska uppnå och leverera en hög och jämn kvalitet till företagets externa kunder. För att 

uppnå kundtillfredsställelse ses det som viktigt att den anställda först har blivit tillfredsställd 

av företaget för att därefter kunna tillfredsställa kunden. Berry (1981) menar att även 

produkterna inom intern marknadsföring bör jämställas med jobben. Det är sedan jobben som 

ska tillfredsställa de anställdas intressen och behov. Rafiq och Ahmed (2000) skriver att vid 

försäljning av en tjänst är det de anställdas arbetskraft som erbjuds. För att uppnå 

konkurrensfördelar handlar det för företagen att behålla och rekrytera kvalificerad personal. 

Detta blir extra viktigt i de tjänsteföretag då kvalité är den enda variabeln som skiljer 

företagen åt från andra i branschen. Konkurrensfördelar inom tjänsteföretag uppstår när de 

anställda brinner för sitt arbete, vill utvecklas samt förverkliga sig själva. Detta tenderar att 

uppskattas av kunden och skapar i de tillfällen en efterfråga av den anställde. De anställdas 

personliga egenskaper spelar in vid kundtillfredsställelse. När medarbetaren förstår logiken 
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och fördelarna med att vara trevlig och tillmötesgående kan det leda till större 

kundtillfredsställelse. Efter insikten av ovanstående logik medförde det till en större tydlighet 

av innebörden inom intern marknadsföring. Rafiq och Ahmed diskuterar också ett antal 

problem med fas ett. Exempelvis efterfrågar inte alltid medarbetarna att behandlas som 

företagets interna kunder och de har inte alltid valmöjligheter att välja hur produkten som de 

erbjuds ska vara utformad. Utifrån företagets perspektiv kan det vara väldigt kostsamt att 

sträva efter att ha nöjda anställda. Författarna ställer sig också frågande till huruvida de 

externa kunderna bör föregå de interna. För att uppnå motivation och tillfredsställelse bland 

de anställda kan företaget använda sig av olika typer av interna marknadsaktiviteter.  

 

3.3.2 Utbildning  

Ett sätt att motivera och tillfredsställa de anställda är genom utbildning. Grönroos (2008) 

menar att för att kunna utveckla personalens kunskap behöver arbetet starta med att förändra 

medarbetarnas attityder. Enligt författaren kan attityd- och kunskapsutveckling endast 

genomföras genom intern eller extern utbildning. Enligt författaren finns det tre centrala mål 

som utbildningen bör fokusera på. Första målet handlar om att få samtliga anställda att inta en 

helhetsyn kring servicestrategin. Det innebär att medarbetarna behöver skapa sig en 

helhetsbild över företagets arbete med marknadsföring. De anställda behöver förstå sin roll 

gentemot övriga kollegor och kunder.  Den andra utbildningsnivån handlar om att skapa och 

uppmuntra bra attityder hos medarbetarna för deras arbete som deltidmarknadsförare men 

också gentemot servicestrategin. Det tredje och sista målet handlar om att arbeta med de 

anställdas färdigheter inom service, kommunikation och försäljning. Enligt Grönroos bör det 

första utbildningsmålet ses som grundläggande för att uppnå bra attityder och bra service 

inom företaget. Personal som inte förstår sitt arbete som deltidsmarknadsförare eller sin roll 

kommer att få svårt att kunna utveckla sina kunskaper och färdigheter. Utöver ovanstående 

utbildningsmål menar Grönroos också att fokus bör läggas på den relation som finns mellan 

anställda och ledning, då denna del ses som viktig för företaget. 

 

3.3.3 Personalvård  

Ytterligare ett sätt att motivera och tillfredsställa personalen är genom personalvård. Grönroos 

(2008) beskriver att intern marknadsföring bör påbörjas redan vid företagets rekrytering och 

anställning av ny personal. Det är viktigt att attrahera rätt personer och att dessa sedan blir 
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kvar på företaget. Redan inledningsvis bör den nya medarbetaren bli informerad om det 

ansvar som arbetsuppgifterna medför då den anställde även ska agera som företagets 

deltidsmarknadsförare. Inom personalvård finns även ett antal beskrivna aktiviteter såsom 

exempelvis lön, karriärplanering och bonussystem vilka alla strävar mot företagets interna 

marknadsföringsmål. Grönroos beskriver att det även är av stor vikt att ge medarbetarna 

belöning som en del av den interna marknadsföringen. Belöningssystem visar företagets 

uppskattning för medarbetarna och deras insatser för god service gentemot företagets externa 

kunder. Det är de externa kundernas tillfredsställelse som bör uppskattas och inte enbart 

faktorer som gäller effektivitet. Författaren talar om fall då belöningssystem syftat till att 

belöna de medarbetare som hjälpt flest antal kunder, även om dessa kunder inte känt 

tillfredsställelse för tjänsten. Grönroos menar att dessa företag inte strävar efter att erbjuda 

kunden god service och därmed inte heller uppnår kundtillfredsställelse. Även Arnerup-

Cooper och Edvardsson (1998) menar att det är viktigt att mätningar utförs på de anställda. 

Inom tjänsteverksamheten ses feedback och konstruktiv kritik som betydelsefulla faktorer. 

Många belöningssystem inom tjänstesektorn är fokuserade på att mäta de anställdas kostnads-

och försäljningsmål. Men mycket få företag fokuserar på att mäta de anställdas möjlighet att 

uppfylla kundtillfredsställelse. Författarna ser detta som en mycket viktig beståndsdel inom 

intern marknadsföring eftersom de medarbetare som ger god service bör uppmuntras och få 

uppskattning för sin insats. Grönroos (2008) menar att det är en dålig strategi för företaget att 

placera medarbetare som har lägst utbildning och lön på positioner med hög grad av 

kundkontakt då de påverkar kundens upplevelse av kvalité. I stället bör de anställda med 

denna position få mer personalvård eftersom dessa medarbetare även kan påverka företagets 

resultat.  

 

3.3.4 Fas tre- Breddade interna marknadsföringskonceptet- Genomförande av strategi 

och förändringsledning 

Winter (1985) i Rafiq och Ahmed (2000) var en av de forskare som tidigt såg ett samband 

med att företag med hjälp av intern marknadsföring kunde uppnå organisationens utsatta mål. 

Hans syn på intern marknadsföring är att företag bör utveckla, utbilda och motivera sina 

anställda. I den tredje fasen beskriver Rafiq och Ahmed (2000) intern marknadsföring som ett 

verktyg för genomförande. För att kunna genomföra intern marknadsföring beskrivs behovet 

av en god intern kommunikation. Författarna menar att begreppet intern marknadsföring är 

betydligt större än enbart fas ett och två där fokus läggs på att motivera och att tillfredsställa 
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de anställda, respektive att skapa kundorientering och kundtillfredsställelse. De menar att fas 

tre även innefattar att få samtliga medarbetare att agera serviceinriktat oavsett position och 

nivå av kundkontakt. För att kunna genomföra strategier på ett effektivt sätt i företaget menar 

Rafiq och Ahmed (1993) i Rafiq och Ahmed (2000) att intern marknadsföring även anses vara 

ett verktyg för att hantera motstånd som kan uppstå vid förändring, samt motivera och skapa 

interaktion mellan företagets anställda. I denna fas läggs något mindre fokus på att se de 

anställda som företagets kunder och övergår i högre grad till att utföra de aktiviteter som 

nämns ovan, i syfte att uppnå kundtillfredsställelse. Dock anses de anställda fortfarande 

inneha den centrala rollen inom intern marknadsföring.  

 

3.4 Engagemang 

 

3.4.1 Personalens engagemang 

I Caruana och Calleya (1998) undersöks bland annat hur intern marknadsföring påverkar de 

anställdas engagemang. Författarna menar att den interna marknadsföringen påverkar 

framförallt det affektiva engagemanget inom organisationen, vilket innebär att den anställda 

är känslomässigt bunden till organisationen. Detta gör att den anställde upplever en identitet 

med organisationen och stannar i företaget för att arbeta med att uppnå organisationens mål. 

Organisationen kan ta skada om det saknas engagemang bland medarbetarna och att detta kan 

leda till sämre prestationsförmåga. Författarna anser att intern marknadsföring kan fungera 

som ett hjälpmedel för att skapa ett organisatoriskt engagemang.  

 

Även Mishra et al. (2014) diskuterar vikten av att ha engagerade medarbetare och hur dessa 

kan påverka en organisations prestationsnivå. Det är därför viktigt att företag arbetar med att 

höja de anställdas engagemang. Författarna talar om hur intern kommunikation kan vara ett 

hjälpmedel för att skapa engagemang hos de anställda i en organisation. Medarbetarnas 

engagemang kan påverkas positivt i företag som har en öppen företagskultur mellan anställd 

och ledning. Mishra et al. beskriver att organisationens val av kommunikationskanal gentemot 

medarbetarna har betydelse för i vilken omfattning de känner tillit till ledningen samt att det 

påverkar de anställdas engagemang för företaget. 
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3.4.2 Personalpolitik   

Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) är det inom tjänstesektorn vanligt med hög 

omsättning på personal vilket strider mot möjligheten att kunna utveckla en god tjänstekultur. 

Vid anställning anser många att det är viktigt att frontpersonal innehar egenskaper som 

omtänksamhet och att vara serviceinriktade då dessa egenskaper är svåra att lära sig till 

skillnad från tekniskt kunnande som går att utbilda i. Detta ställer krav på organisationer att 

anställa personer med rätt attityd. En annan viktig faktor inom tjänstesektorn är att ha 

medarbetare som innehar egenskapen att kunna arbeta i team framför individuellt arbete. När 

det interna marknadsarbetet fungerar är arbetsgruppen så sammansvetsad att när missnöjda 

kunder hör av sig med klagomål klarar varje anställd att hantera situationen och reparera 

skadan utan att kunden blir missnöjd. Medarbetarna skickar inte kunden vidare eller skyller 

ifrån sig, utan tar ansvar och hjälper kunden. 

 

3.4.3 Ledningens arbete  

Ledningens sätt att agera gentemot de anställda är något som flera författare beskriver som 

avgörande. Grönroos (2008) talar om två ledningsprocesser som kan ses som centrala inom 

intern marknadsföring. Den ena processen handlar om attitydutveckling och den andra om 

kommunikationsstyrning. Attitydutveckling handlar om att påverka de anställdas attityder och 

att skapa motivation bland de anställda för att uppnå företagets mål. Attitydutveckling kan ses 

som en ständigt pågående process medan kommunikationsstyrning endast sker vid utvalda 

tillfällen. Författarna skriver att en del av informationen som kommuniceras via 

kommunikationsstyrning också påverkar de anställdas attityder. Kommunikationsstyrning 

handlar om att medarbetarna får information som berör verksamheten och de mål som 

företaget vill uppnå. Sättet att förmedla detta till de anställda sker oftast genom en 

envägskommunikation där ledarna inte fokuserar på att motivera eller uppmuntra de anställda, 

utan enbart beskriva exempelvis kommande aktiviteter eller kampanjer. Detta sätt att 

kommunicera och leda ger de anställda få möjligheter till tvåvägskommunikation. 

Information kan inte tillgodogöras av de anställda, ifall företaget inte arbetar med 

attitydutveckling. Attitydutveckling är en förutsättning för att de anställda ska kunna använda 

sig av den information som ges av ledningen. 

 

För att det interna marknadsföringsarbetet ska lyckas talar Arnerup-Cooper och Edvardsson 

(1998) om att organisationen måste ha ledningens engagemang. Problem kan uppstå då de 
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anställda skickas på kurs där fokus ligger på service gentemot kund i stället för på lönsamhet. 

Det kan uppstå en intressekonflikt om ledaren och de anställda har olika syfte med sitt arbete. 

Det är viktigt att ha en ledare med en positiv attityd som ser potentialen med att arbeta aktivt 

med attityder och kundvård. Om inte de anställdas nyfunna kunskap tas tillvara försvinner 

meningen med utbildningen. Frontpersonalen är i behov av ledningens stöd. Får inte de 

anställda detta stöd kommer de inte att kunna göra en bra insats gentemot de externa 

kunderna. Arnerup-Cooper och Edvardsson beskriver det interna marknadsföringsarbetet som 

ett ständigt pågående arbete inom en organisation. Det är inget event utan ett arbete som 

ständigt genomsyrar organisationen och dess medarbetare. 

 

3.5 Relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring  

Vid tjänstemarknadsföring diskuteras begreppen relationsmarknadsföring och 

transaktionsmarknadsföring av ett antal författare (Gummesson, 2008; Arnerup-Cooper, 1998; 

Grönroos, 2008). Inom relationsmarknadsföring är lojalitet enligt Gummesson (2008) ett 

centralt begrepp. Fokus är att främja en långsiktig relation med kunderna för att skapa bättre 

möjligheter för återkommande köp. Grönroos (2008) menar att relationsmarknadsföringens 

utmaning är att uppnå värdeskapande relationer med kunderna och inte enbart leverera en 

färdig produkt eller tjänst. Genom relationsmarknadsföring kan företagen skapa ett djupare 

värde för kunden eftersom relationen är i fokus. Detta skiljer sig från 

transaktionsmarknadsföring där köpen vanligtvis är engångsköp. Gummesson (2008) menar 

att inom transaktionsmarknadsföring har lojalitet inte samma betydelse. Vanligtvis sker inte 

samma interaktion mellan kunden och leverantören av en tjänst som vid 

relationsmarknadsföring.  

 

Tabellen nedan påvisar skillnader mellan relationsmarknadsföring och 

transaktionsmarknadsföring. 

 
Figur 3: Skillnader mellan relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring 
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B2C-företag har vanligtvis betydligt fler kunder än B2B-företag. Grönroos (2008) beskriver 

att inom transaktionsmarknadsföring finns ofta ett mål som fokuserar på att få kunderna att 

köpa företagets produkter eller tjänster istället för konkurrenternas. Gummesson (2008) menar 

att inom B2B ses relationsmarknadsföring som en viktig strategi. Eftersom kunderna oftast är 

färre vid B2B innebär det att många av företagets anställda är involverade i affären. Både 

leverantören och kunden har ett flertal medarbetare som är inblandade i affären. Detta gör att 

det uppstår flera olika roller både hos leverantören och hos kunden. Leverantörens roller kan 

exempelvis vara säljare, utförare eller marknadsförare. Kundens roller kan enligt Gummesson 

(1987) exempelvis vara beslutsfattare, köpare eller användare.  

 

Baserat på ovanstående text går det att urskilja följande skillnader. Dessa kommer att 

användas till uppsatsens analys. 

 
Figur 4: Skillnader mellan B2B och B2C  

3.6 Konklusion  

 
De teorier i uppsatsen som har valts ut berör motivation, tillfredsställelse, engagemang, 

interna marknadsaktiviteter samt teori som berör B2B- och B2C-företag. Dessa kommer att 

knyta an till uppsatsens empiriska material. Vårt huvudområde kommer att fokusera på två av 

Ahmed och Rafiqs faser inom intern marknadsföring. Då fokus ligger på den första och tredje 

fasen har vi valt ut teorier som i första hand behandlar den interna processen. Utifrån fas ett 

och fas tre kommer vi att belysa likheter och olikheter i den interna marknadsföringen hos 

våra två respondentföretag. Samtliga teorier används i analys medan i slutsatsen ligger fokus 

främst på att utreda likheter och skillnader utifrån fas ett och fas tre.  
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4. Empiri 

I detta avsnitt redovisas den insamlade empirin. Intervjusvaren presenteras nedan i en 

löpande text för att få en större tydlighet. Den insamlade datan kommer i nästa kapitel att 

analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen.  

 

4.1 Hantverksföretaget 

 

4.1.1 Information om Hantverksföretaget 

Hantverksföretaget är ett företag med 250 anställda, fördelningen består av cirka 75 

tjänstemän och cirka 175 hantverkare. Företaget verkar i södra Sverige, från Skåne till Kalmar 

län. Företagets kunder består till största delen av företagskunder, främst kommuner, landsting 

och industriföretag men även någon enstaka privatkund varje år. Företaget strävar inte efter 

att attrahera privatkunder och marknadsför sig inte med reklam som vänder sig främst till 

denna målgrupp. Respondenten Anders är personalchef på företaget och har sällan 

direktkontakt med företagets externa kunder. Respondenten har arbetat med personalfrågor 

sedan 1999 och har arbetat i det aktuella företaget under åtta års tid. Arbetsuppgifterna består 

huvudsakligen av att anställa personal, personalplaneringar, hantera lönefrågor och 

försäkringsfrågor samt att leda olika typer av förhandlingar. Inom företaget finns olika typer 

av lön. Tjänstemännen har en fast lön och kan även erbjudas bonus om hela företaget går bra. 

Hantverkarna jobbar med fast lön och en liten bonus. Vid större projekt arbetar de anställda 

på ackord1.  

 

4.2 Olika sätt att betrakta intern marknadsföring 

Hantverksföretaget samlar in kundomdömen från de beställande kunderna. Efter att företaget 

slutfört sitt arbete skickas enkäter ut till beställaren av projektet. Den data som samlas in via 

enkäterna bearbetas och tas upp på företagets områdesmöten där positiv och negativ kritik 

behandlas. Mötena är uppdelade på geografiska områden där städerna har separata möten och 

tjänstemännen för respektive område medverkar vid dessa möten. Kundomdömen som sprids 

via sajter på Internet tittar företagen väldigt lite på. 
                                                 
1 En rörlig ersättning som baseras på hur snabbt den anställde arbetar.  
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Företaget arbetar mycket med information och diskussion kring hur företaget jobbar och hur 

de vill att företaget ska jobba. Vid Hantverksföretagets möten diskuteras hur personalen kan 

agera serviceinriktat men Anders berättar att företaget inte har några utbildningar eller kurser 

som fokuserar på hur de anställda ska agera mot kunden. Av hantverkarna är det främst 

medarbetarna på avdelningen byggservice som möter företagets kunder. Ledningen är därför 

mån om att dessa medarbetare ska ha återkommande möten varje vecka. Vid 

Hantverksföretagets möten talar ledningen med medarbetarna om vikten av att de anställda 

ska tänka på att de är företagets representanter vid kundmöten. 
 

”Vi vill att våra medarbetare ska trivas, att de ska vara stolta över att vara en del 

av företaget. När de är det blir de ambassadörer. Trivs personalen är de bra 

ambassadörer. Det ska inte vara något konstlat.”- Anders 

 

Om de anställda trivs på arbetsplatsen menar Anders att medarbetarna gör det där sista lilla 

riktigt bra. Om den anställde inte trivs finns det risk för slarvfel. 

 

4.3 Tre faser inom intern marknadsföring  

 

4.3.1 Fas ett- Anställdas motivation och tillfredsställelse 

Anders beskriver att Hantverksföretaget arbetar mycket med motivation och trivsel och anser 

att de anställdas behov av motivation och tillfredsställelse är viktigt. Detta är värderingar som 

respondenten delar med resten av företaget. Anders tror att medarbetarnas motivation och 

tillfredsställelse kan påverka hur kunden upplever företagets tjänster. Är den anställde 

motiverad gör denne automatiskt ett bättre jobb, vilket påverkar arbetets resultat. Dock kan 

han inte se några större skillnader i kundnöjdhet mellan de medarbetare som arbetar på ackord 

gentemot de anställda som har fast lön. De medarbetare som arbetar på ackord träffar inte 

kunden på samma sätt som de medarbetare som har fast lön, vilka Anders beskriver arbetar 

närmare kunden. Att medarbetarna trivs och är motiverade menar Anders har större betydelse 

än vad lönen har vad gäller arbetsinsats. 

 

”De som jobbar nära kunden arbetar inte med ackord och då antar jag att man 
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ser kunden före lönen. De som har ackord kan väl ha lite väl bråttom emellanåt 

men det gäller att ha koll på det”- Anders 

 

Hantverksföretaget utför ett antal motivationshöjande aktiviteter gentemot de anställda. 

Anders berättar att företaget satsar mycket på utbildning då detta är något som de värdesätter 

högt. Utbildningarna vänder sig i högre grad till tjänstemännen än till hantverkarna. 

Hantverksföretaget har även personalträffar som vänder sig till företagets samtliga 

medarbetare. Personalträffarna sker områdesvis eftersom företaget numera är utspritt och har 

många medarbetare. En annan aktivitet som företaget erbjuder sina anställda är att 

hantverkarna grillar korv tillsammans på byggarbetsplatserna varje fredag. Företaget lägger 

också stor vikt på att rutiner ska fungera och att det ska vara ordning och reda på 

arbetsplatsen. Detta menar Anders ökar motivationen hos medarbetarna och företaget 

fokuserar också mycket på arbetsmiljö och att skapa trivsel bland medarbetarna. De anställda 

uppskattar företagets motivationshöjande aktiviteter och efterfrågar mer liknande aktiviteter, 

vilket Anders ser som positivt. 
 

”Det finns så klart undantag men nästan alla vill lära sig mera och vill vara med 

i ett gäng”- Anders 

 

Hantverksföretaget uppnår enligt Anders konkurrensfördelar med hjälp av sin personal genom 

att vara duktiga när det gäller och inte slarva samt genom att visa att företaget gör rätt och bra 

saker. Även utbildning anses vara en konkurrensfördel och något som värdesätts av företaget. 

  

4.3.2 Fas tre- Genomförande av strategi och förändringsledning 

Hantverksföretaget har ett antal olika kommunikationskanaler som används för att 

kommunicera med de anställda. Anders berättar att företaget använder sig av 

informationsblad som skickas ut till de anställda när frågor ska anslås ute på de olika 

områdena. De har även ett mixat personal- och marknadsföringsblad som skickas ut och 

hemsidan används som en kommunikationskanal. Men Anders menar att det är framförallt på 

företagets möten, alltifrån ledningsmöte till områdesmöten och möten på de olika 

arbetsplatserna, som den främsta kommunikationen sker. För att all information ska nå fram 

till medarbetarna följs ett protokoll under mötena. 
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Byggbranschen beskrivs av Anders som en bransch i ständig förändring. Medarbetarna 

kommer ofta till nya arbetsplatser och är vana vid att arbeta i projekt. De anställda lägger 

därför ingen stor vikt vid förändring, förutom vid de tillfällen då dessa innefattar 

uppsägningar. Vid uppsägningar berättar Anders att de anställda alltid reagerar negativt. I det 

fallet är arbetsledningen ute på plats och för en dialog med medarbetarna. 

 

4.4 Interna marknadsaktiviteter  

 

4.4.1 Utbildning 

Hantverksföretaget har en egen företagsskola som ligger till grund för den utbildning som 

genomförs. Kurserna som ingår i företagsskolan sker med både intern och extern hjälp. 

Mycket av utbildningarna köper Anders och ledningen från branschorganisationen Sveriges 

byggindustri. Egna utbildningar som anordnas är bland annat entreprenadjuridik, arbetsmiljö, 

ställningsutbildningar och säkra lyft.  

 

”Det är många utbildningar som vi måste ha [... ]Vi måste till exempel ge den 

anställda utbildningar i ställningsbyggande och säkra lyft, sedan ska kurserna 

uppdateras var femte år”.- Anders  

 

Genomförs inte de obligatoriska utbildningarna kan det leda till att företaget inte får utföra 

arbetet samt att försäkringarna inte gäller om en olycka skulle ske. Tanken med dessa 

utbildningar är att personalen ska lära sig att använda maskinerna på rätt sätt för att undvika 

olyckor. Företaget har mycket utbildning i arbetsmiljö och utbildningar inom juridik som 

berör avtal och inköp. Utbildningarna som Hantverksföretaget har krav på sig att genomföra 

har samtliga medarbetare förutom de tjänstemän som arbetar med administration, 

juridikutbildningarna riktar sig till tjänstemännen. Hantverkarna erbjuds minst utbildning, det 

sker någon gång emellanåt med det är inte speciellt ofta.  De hantverkare som önskar att 

avancera inom bolaget blir uttagna i samråd med medarbetarsamtalen.  

 

”Vidareutbildningar är inte bara att söka och bli antagen utan vi måste 

gemensamt tro på det”-Anders  
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De anställda utbildas i syfte att öka företagets standard och att behålla kunskapsnivån hos de 

anställda. Utbildning är ett verktyg för att bli bättre och utvecklas. Om företaget inte utbildar 

menar respondenten Anders att de riskerar att bli sämre än konkurrenterna.   
 

”Vi måste utbilda för att följa utvecklingen [...] Vi ska bli bättre hela tiden. Det är 

vårt mål”- Anders  

 

Anders upplever organisationen som väldigt sammansvetsad. Han tycker att företagets 

anställda är nära varandra och att de samtliga är väl införstådda med varandras roller och vad 

som förväntas av dem. Det finns exempelvis alltid strukturerade möten på varje 

byggarbetsplats där det sker en uppdelning i arbetsuppgifter och ansvar mellan de anställda. 

Arbetet dokumenteras och processen med roll och arbetsfördelning är pågående under varje 

byggprojekt.  

 

Anders beskriver att företaget inte har några utbildningar inom service. Det har dock 

förekommit utbildning i etik och moral under våren, vilket det kommer att bli mer av under 

året. Utbildningarna sker genom företagets branschorganisation som anordnar utbildningar 

där företagets anställda kan medverka. Utbildningen sker vid ett antal träffar. Anders anser att 

hantverksbranschen har en dålig stämpel och att företaget därför lägger fokus på att ha en hög 

etik och moral. 

 

”Vi satsar stenhårt på att ha hög etik och moral för vi vill inte bli några 

fuskbyggare”- Anders 

 

4.4.2 Personalvård 

Hantverksföretaget har inga individuella belöningssystem för sina medarbetare. Anders 

berättar att företaget däremot ger belöning för ordning och reda på vissa byggarbetsplatser. 

Företaget bjuder då de aktuella personerna på fika för deras goda insatser.  

 

Eftersom Hantverksföretaget inte vänder sig till privatkunder träffar sällan hantverkaren 

kunden, det vill säga den som är beställare till tjänsten. Det är ledningen eller platschefen som 

har möte med kunderna. Hantverkarna uppges däremot träffa de personer som ska utnyttja 

slutprodukten, de så kallade användarna av tjänsten. Därför menar Anders att det är viktigt att 
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de anställda agerar som företagets ansikte utåt. Hur den anställde agerar tror inte Anders har 

med utbildning att göra. De personer som uppges ha lägst utbildning inom företaget är 

hantverkare som har enbart gymnasieutbildning. 

 

4.5 Engagemang 

 

4.5.1 Personalens engagemang 

Hantverksföretaget har idag ett väldigt stort engagemang hos sin medarbetare. Det finns en 

stolthet hos personalen. Många tar egna initiativ och vågar göra saker. Engagemang är något 

som Anders ser som väldigt viktigt. Egenskapen kring att ha engagemang är något som också 

lyfts fram vid nyanställning då det efterfrågas inom företaget.  

 

”Jag tycker att vi har bra engagemang. En tjänsteman har ofta lite högre 

engagemang än hantverkarna, men jag vet att även hantverkarna tar ansvar för 

det de gör”- Anders  

  

Genom information försöker Hantverkarföretaget skapa engagemang hos de anställda.  

Information är viktigt för att alla ska veta vad som händer. Anders menar att alla inte behöver 

veta allt i detalj men det är bra om samtliga känner till i grova drag vad som händer inom 

organisationen.  

 

”Information om vad som händer i företaget skapar engagemang [..]då känner 

personalen att de är en i företaget] [...] det är mycket jobb men det är viktigt ”      

- Anders  
 

Anders tycker att ledningen arbetar mycket med information genom möten. Trots det är det 

inte alltid tillräckligt. Då företaget har kontor på flera orter kan det ofta vara svårt att hålla 

kontakten med samtliga medarbetare. Vanligtvis är det bara cheferna på respektive ort som 

har kontakt med varandra. Övriga anställda träffas emellanåt på utbildningar.  

 

Ledningens relation med den anställda beskriver Anders som bra. Den enda gången han 
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upplever problem är när det sker lönediskussioner. Ofta är fackföreningar involverade och 

under en kort tid kan det vara lite allvarliga miner men det brukar ändå fungera. Om någon av 

hantverkarna har problem vänder de sig oftast till sin närmsta chef och inte ledningen. Anders 

tycker att samarbetet inom organisationens olika nivåer fungerar bra.  

 

Inom Hantverksföretaget finns en stor teamkänsla. Förmågan att arbeta i team diskuteras ofta 

och det är en egenskap som efterfrågas vid anställning.  

 

4.5.2 Personalpolitik 

De främsta grupperna av medarbetare som anställs i företaget är hantverkare, arbetschefer och 

platschefer. Vid anställning av dessa yrkesgrupper efterfrågas framförallt byggerfarenhet. Är 

det yngre personer som ska anställas är det byggutbildning som efterfrågas. Vid anställning av 

tjänstemän ser företaget på personernas bakgrund.  

 

Anders beskriver att företaget inte har speciellt mycket klagomål från kunder. Men vid de 

tillfällen då klagomål inkommer pratar chefen med den berörda personen. Det kan handla om 

att medarbetaren inte enbart ska gå på rutin utan lyssna på vad det är kunden egentligen 

önskar eller att den anställda behöver bli bättre på att läsa ritningarna. Det förekommer även 

negativ kritik ibland i företagets kundenkäter. Svarsfrekvensen från kundenkäterna är enligt 

Anders uppfattning bra.  

 

4.5.3 Ledningens arbete 

Anders menar att det är viktigt att ledningen bryr sig om alla i företaget och inte bara sin egen 

yrkeskategori. Det finns dock en hierarki med olika titlar inom bolaget. Företagets arbete med 

rutiner och ordning och reda gäller lika mycket för ledningen som för hantverkarna i 

företaget. Regler som finns på företaget gäller samtliga anställda. Det finns bland annat regler 

om byggarbetsklädsel på byggplatsen vilket berör både ledning och anställda.  

 

När företaget skickar iväg de anställda på utbildning är detta inte bara för sakens skull utan 

utbildningen är tänkt att ge något. Viss uppföljning av utbildning sker vid företagets 

medarbetarsamtal. På företaget finns det möjlighet att sätta ihop olika kursprogram. Det finns 

bland annat specialutformade program för hantverkare som vill bli arbetsledare. Det finns ett 
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program där medarbetaren en dag varannan vecka studerar olika kurser. Tanken med 

utbildningarna är dels att utveckla den anställda men dels också att utveckla företaget. Detta 

anses vara viktigt för Hantverksföretaget för att följa med i utvecklingen. Det har funnits 

hantverkare som blivit arbetsledare, arbetsledare som blivit platschefer och platschefer som 

blivit områdeschefer. 
 

”Det finns möjlighet för utveckling inom företaget. Vi satsar mycket på det. Jag 

tror inte man klarar sig annars”- Anders 
 

Arbetet kring attityder och motivation är något som finns i medvetandet hos ledningen på 

Hantverksföretaget, dock genomförs det inga specifika utbildningar eller träffar kring 

området, utan attitydskapandet sker i samband med andra utbildningar. Hantverksföretaget 

arbetar aktivt med att försöka skapa en anda inom organisationen. Denna anda handlar bland 

annat om att få de anställda att känna en stolthet kring att tillhöra bolaget. De arbetar också 

med att få begreppet ordning och reda att genomsyra hela organisationen.  

 

Informationen om kommande marknadsaktiviteter för företagets anställda sker vanligtvis på 

företagets hemsida samt genom muntlig information som ges på träffar och möten. En del av 

dessa möten sker månadsvis medan mötena som görs på arbetsplatserna sker veckovis. 

Ledningens arbete med kommunikationen till de anställda är en pågående process. VD har 

möte med tjänstemännen två gånger per år, sedan är tanken att detta ska föras vidare ut mot de 

andra avdelningarna. Mötena som sker av områdescheferna är en ständigt pågående process. 

Anders anser att de anställda är väl informerade kring företagets tjänster och han skulle säga 

att samtliga anställda känner till företagets erbjudanden.  

 

“Det är en enkel bransch[...] Vi bygger, så de flesta vet vad vi gör”- Anders  

 

Då kommunikationen vanligtvis sker på informationsmöten ser Anders företagets 

kommunikation till största del som en flervägskommunikation. Möten där endast 

envägskommunikation görs sker vanligtvis en till två gånger om året inom 

Hantverksföretaget.  
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4.6 Fastighetsmäklarföretaget 

 

4.6.1 Information om Fastighetsmäklarföretaget 

Fastighetsmäklarföretaget är ett företag med 15 anställda på sju fastighetsmäklarkontor 

placerade i Skåne och Blekinge. Företaget ingår i en rikstäckande franchisekedja med 153 

kontor runt om i Sverige och totalt cirka 600 anställda på dessa kontor. Respondenten Johan 

är dels personalchef, dels säljare och har dagligen direkt kundkontakt med företagets kunder. 

Johan är utbildad fastighetsmäklare. Respondenten själv har varit verksam i företaget under 

sex års tid. Företagets anställda har provisionslön2.  

 

4.7 Olika sätt att betrakta intern marknadsföring   

Fastighetsmäklarföretaget arbetar aktivt med att samla in kundomdömen. Insamling av data 

sker med hjälp av en kundenkät som skickas via e-post till både säljare och köpare tre till sex 

veckor efter avslutat uppdrag. Det är av stor vikt att mäklarna aktivt samlar in kunders e-

postadresser för att få den värdefulla informationen. Omdömen samlas in på bolagsnivå, 

kontorsnivå och individnivå. Kundenkäterna är anonyma.  

 

”När vi lämnar över nyckeln till huset säger vi att det kommer att komma en 

kundenkät, vi ser gärna att ni svarar på dem”- Johan  

 

Cirka hälften av de tillfrågade svarar på enkäten, Johan menar att detta är något som företaget 

kan bli bättre på. Företaget skickar ut två påminnelser till kunden om de inte har svarat. 

Nyckelfrågor i enkäten handlar om kundens upplevelse av mötet med mäklaren. Den allra 

viktigaste frågan för företagets kundenkät anser respondenten Johan är huruvida den 

tillfrågade personen kan tänka sig att rekommendera företaget till vänner och bekanta. 86 

procent av Fastighetsmäklarföretagets kunder kan i nuläget tänka sig att rekommendera 

företaget, men de strävar efter att denna siffra ska öka till minst 95 procent.  Johan poängterar 

dock att det aldrig går att göra alla nöjda och därför anses siffran vara skälig.  
 

                                                 
2 Provisionslön baseras utifrån en procentuell ansats för de uppdrag som den anställde har hand om.   
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”Vi jobbar mycket med hur kunden upplever första kontakten med mäklaren, det 

är något som vi vill förbättra. De flesta tycker att den är bra, men det finns någon 

ibland som tycker att den är dålig. Och det vill vi ju undvika”- Johan 

 

Fastighetsmäklarföretaget kan via kundenkäten se vilka aktiviteter som attraherar företagets 

kunder. Rekommendationer uppges stå för tolv procent av kundtillströmningen. Många av 

kunderna väljer företaget då de känner förtroende för varumärket, väldigt sällan menar Johan 

att det handlar om provisionen. 56 procent av de tillfrågade personerna uppger att de valt 

företaget på grund av att de gjort ett bra jobb. Omdömen som sprids på Internet exempelvis 

via Facebook eller Rejta fokuserar Johans och hans företag inte alls på. 

 

Fastighetsmäklarföretaget ser ett tydligt samband mellan många affärer och sämre 

kvalitetindex. Johan menar att många kunder upplever att det är svårare att hålla kontakten 

med mäklaren när företaget har mycket att göra. Detta är något som företaget arbetar med och 

de försöker prata med de anställda för att de ska förstå vikten av tillgänglighet. Johan menar 

att det är viktigt att få de anställda att inse om de är mer tillgängliga kommer de också att öka 

möjligheterna för att göra fler affärer. Detta är ett sätt att motivera de anställda till att arbeta 

aktivt med tillgängligheten. Johan menar att om de anställda inte är tillgängliga under en 

arbetsdag är det bättre att meddela detta på telefonsvararen, för kundens vetskap.  

 

Den positiva och negativa kritik som framkommer från kundenkäter används i samband med 

de individuella medarbetarsamtalen. När någon mäklare avviker från kontorets normala 

kvalitetsnivå tar ledningen en diskussion med vederbörande kring vad som har hänt och vad 

som kan bli bättre.  

 

Att de anställda har ett ansvar i att vara företagets ambassadörer vid kundmöten är något som 

Johan inte har funderat på tidigare. Han menar dock att vid de möten som företaget har med 

sina medarbetare behandlas alltid frågan om varför företaget är bra och av vilken anledning 

kunder ska välja att anlita just dem före konkurrenterna. Vid dessa möten diskuteras även 

företagets produkter. Företaget har en bok som kallas ”Vårt sätt”. Boken innehåller en 

arbetsmetodsbeskrivning för hur företaget vill att medarbetarna ska arbeta. Vid rekrytering har 

företaget oftast tre intervjuer, och vid den andra intervjun delas boken ut till de kvarvarande 

kandidaterna. Johans bedömning är att kandidaterna åtminstone ögnar igenom boken inför 

den tredje intervjun. Det som står i boken är inte något som följs upp dagligen på 
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arbetsplatsen men ska fungera som en policy för hur företaget jobbar. Om det inkommer 

klagomål från kunder kan ledningen hänvisa den anställde till boken och ger en påminnelse 

kring hur företaget arbetar. Så länge arbetet flyter på bra och företaget har goda 

kundomdömen ser inte ledningen något behov av att ta boken till hjälp. Boken återkommer 

dock vid utbildningar av företagets medarbetare. Företaget ser ett klart samband mellan de 

anställdas tillfredsställelse och möjligheten att skapa nöjda kunder. Johan menar att om det är 

någon medarbetare som är sur och tvär kommer det drabba hela företaget. 
 

”Utan nöjda anställda kommer vi inte att kunna göra någonting egentligen. Då 
kommer vi inte att kunna leverera och då kommer vi heller inte att ha några 
kunder”- Johan 

 

4.8 Tre faser inom intern marknadsföring  

 

4.8.1 Fas ett- Anställdas motivation och tillfredsställelse 

Ledningen på företaget ser de anställda som den viktigaste tillgången i bolaget och det är 

därför väldigt viktigt för företaget att ha nöjd personal. Anställdas behov av motivation och 

tillfredställelse beskrivs av Johan som en mycket viktig faktor. Företaget erbjuder ett antal 

motivationshöjande aktiviteter gentemot personalen. Exempelvis genomför 

Fastighetsmäklarföretaget en höst-kickoff samt en vinter-kickoff och däremellan anordnas ett 

antal personalträffar. Under kickoffen deltar samtliga kontor och vid tillfället blandas nytta 

med nöje där dels aktuell juridik behandlas och dels kundomdömen berörs där diskussioner 

kring hur arbetet gentemot kund kan förbättras. Avslutningsvis sker prisutdelning av goda 

prestationer och andra festligheter. Genom utbildning och personalvård anser Johan att 

företaget kan behålla en bra nivå av engagemang och motivation. Den viktigaste anledningen 

till att utföra dessa aktiviteter är för att inte tappa medarbetarnas engagemang.  
 

”Jag tror inte att vi lyckas göra några mirakel och underverk men däremot om vi 

inte gör någonting så kommer de anställda att bli sämre”- Johan 

 

Fastighetsmäklarföretaget menar att behållandet av personal är en konkurrensfördel. Företaget 

arbetar aktivt med personalvård för att undvika att medarbetare rekryteras av konkurrerande 
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bolag. Johan ser därför detta som det primära målet med att utföra personalaktiviteter. 

Sekundärmålet anses vara att få nöjdare kunder vilket i sin tur leder till att företaget får fler 

affärsmöjligheter.  

 

4.8.2 Fas tre- Genomförande av strategi och förändringsledning 

Vid organisationsförändringar beskriver Johan att företagets anställda reagerar som de flesta 

människor gör i den situationen. Medarbetarna kan då uttrycka oro över att den tänkta 

förändringen inte kommer att gå att genomföra. Ledningen måste då vara bestämd i sitt 

agerande och peka med hela handen. Cheferna uttrycker vid dessa tillfällen att så här kommer 

det att gå till. Johan menar att det inte alltid är uppskattat bland medarbetarna men att det 

alltid fungerar. Företaget har dock inte behövt arbeta med de anställdas attityder i någon högre 

grad vid förändringar och ser inte detta som ett problem. De anställda beskrivs som 

accepterande och har ofta en förståelse för de förändringar som företaget stått inför, även om 

de uttryckt oro och skepsis. 

 
”Vi har lyft att nu tänker vi göra så här, och det kommer ske vid denna tidpunkt. 
Vi har varit ute i god tid, så det har aldrig varit något problem”- Johan 

 

Företaget använder sig av flera olika kommunikationskanaler gentemot de anställda. Den 

viktigaste kanalen anser Johan vara kommunikation via telefon. Ledningen pratar dagligen 

med de anställda via telefon, även medarbetarna använder telefon för att kommunicera med 

varandra. Utöver detta finns även videokonferens och mail. Fysiska möten sker veckovis på 

kontoren.  
 

Johan beskriver ledningens hantering av klagomål från kunder. På företagets hemsida har 

ledningen lagt in sig själva som kontaktpersoner och butiksansvariga. Kunder som är 

missnöjda med någon av företagets anställda kan enkelt via hemsidan finna vem de ska vända 

sig till med eventuella klagomål. Företaget får emellanåt klagomål från kunder och Johan 

menar att det är då viktigt att återkoppla till de missnöjda kunderna. Det är även viktigt att 

ledningen informerar medarbetaren som berörs så att denne kan hantera klagomålet. De 

klagomål som inkommer handlar oftast om att köparen inte har fått någon återkoppling av 

fastighetsmäklaren och kunden vill därför komma i kontakt med någon som kan ge svar på 

deras frågor. Generellt sett är det oftast köparen som uppvisar missnöje, inte säljaren som 
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egentligen är den kund som beställt tjänsten av företaget. Johan menar att det ligger i arbetets 

natur att hela tiden försöka vara serviceinriktad när du arbetar som fastighetsmäklare. 
 

”Hela vårt arbete är ett säljarbete i flera led. Först ska du sälja in den egna 
produkten till en säljare, därefter ska du sälja in säljaren till en köpare. Du måste 
vara kundvänlig i alla faserna, annars får du inga uppdrag”- Johan 

 

4.9 Interna marknadsaktiviteter  

 

4.9.1 Utbildning 

Fastighetsmäklarföretaget erbjuder utbildning för sina medarbetare. Varje anställd har 

möjlighet att åka på utbildning åtta dagar per år. Utbildningarna är i hög grad 

individanpassade så att medarbetaren själv kan välja vilken typ av utbildning som önskas. 

Johan berättar att det exempelvis finns lantbruksutbildningar för de medarbetare som vill 

fördjupa sig i detta och i de fall då en anställd vill arbeta med bostadsrätter väljer den 

personen en utbildning inom det området. Det största området för utbildningarna är 

serviceinriktning och ungefär 70 procent av alla utbildningar som företaget erbjuder fokuserar 

på detta. Utbildningarna handlar då framförallt om säljteknik. Andra typer av utbildningar 

som erbjuds är juridikutbildningar som handlar om skatter eller lagfrågor. Företaget erbjuder 

även i viss mån utbildning i seminarieform där kunskap genereras via interaktion.  
 

”Personalen träffar andra mäklare inom branschen, konkurrenter helt enkelt och 
går igenom vilka frågor de stöter på i vardagen, vilket blir ett utbyte”- Johan 

 
Det finns ett par interna utbildningar men nästan uteslutande sker utbildningarna externt. 

Johan beskriver att syftet med att utbilda medarbetarna är att behålla dem i företaget och han 

anser även att de anställda är välinformerade om företagets tjänster.  

 

4.9.2 Personalvård 

För att behålla engagemang och motivation hos den anställda har Fastighetmäklarföretaget 

flera interna tävlingar. Exempelvis utses årligen företagets bästa medarbetare inom olika 

kategorier, där både försäljningsmål, kvalitetsmål och administrationsprestationer prisas. 
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Företaget delar även ut pris till året rookie då den nyanställda hyllas för sina insatser. Utöver 

belöningar i form av tävlingar har de inom organisationen olika tipstävlingar som delas ut 

löpande under året. Det största belöningssystemet menar dock Johan är den 

provisionsbaserade lönen.  

 
”Lönen är det mest ultimata belöningssystemet”- Johan  

 

Sambandet mellan att personal med lägst utbildning ofta är de som får fungera som 

frontpersonal är något som Johan och hans företag inte upplever eftersom samtliga 

medarbetare inom företaget har samma utbildning och samtliga är registrerade mäklare.  

 

 4.10 Engagemang  

 

4.10.1 Personalens engagemang  

Engagemanget hos medarbetarna upplever Johan som stort. Han själv tycker att de utgör ett 

bra gäng och ser att det finns en stor vilja och ett stort engagemang bland de anställda som 

visar sig genom att de anställda ställer upp på kundevent och mässor. Engagemanget hos de 

anställda är mycket högre under högsäsongen. Under lågsäsong upplever Johan att personalen 

klagar mer. Kulturen på företaget är genomgående att prestera så bra det går.  

 
”För oss är det en självklarhet att alla alltid gör sitt bästa. Skulle någon inte göra 
sitt bästa tar vi det med personen direkt”- Johan  

 

Genom intern kommunikation via månadsbrevet försöker företaget peppa och upprätthålla ett 

gott engagemang hos de anställda. I månadsbrevet kan goda prestationer av enskilda personer 

lyftas fram men också hela personalstyrkan på ett specifikt kontor. Genom den interna 

kommunikationen försöker företaget medvetengöra kunskap och se till att den når samtliga 

medarbetare. Relationen mellan ledning och anställd beskriver Johan som god. Han beskriver 

organisationen som en platt organisation, där ledningen snarare fungerar som en av 

medarbetarna.  
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”Jag tror inte att någon anställd upplever att det är svårt att ta luren och ringa 
till chefen”- Johan  

 
Fastighetsmäklarnas produkter medför att lagarbete blir begränsat, då arbetsuppgifterna är 

centrerade till enskilt arbete.  De flesta medarbetarna arbetar med sina egna objekt och vet 

inte något om sina kollegors affärer. Enligt Johan skulle det bli alltför kostsamt om samtliga 

mäklare på ett kontor skulle lära sig och sätta sig in i varje objekt. Praktiskt skulle det vara 

genomförbart men Johan menar att det inte skulle finnas någon kund som skulle vara villig att 

betala priset. Utifrån mäklarens perspektiv anser dock Johan att lagarbete skulle vara positivt 

för branschen, då det skulle kunna leda till en bättre arbetsfördelning vad gäller arbete på 

kvällar och helger. Trots avsaknaden av teamarbete sker desto mer arbete kring 

relationsbyggande mellan mäklarkollegorna. Eftersom företaget genomför täta möten mellan 

kontoren och flera personalvårdsaktiviteter lär de känna varandra vilket Johan ser som positivt 

för företaget och för kunderna.   

 
”När det ringer en kund till Ronnebykontoret som ska flytta från Ronneby till 
Kristianstad, ringer min medarbetare till mäklarkontoret i Kristianstad och sätter 
de två i kontakt med varandra. På så vis har vi ett lagarbete”- Johan   
 

 

4.10.2 Personalpolitik 

Egenskaper som Johan efterfrågar vid anställning är engagemang, optimism och vilja, samt att 

medarbetarna har förmågan att vara flexibla. Dessa egenskaper ser ledningen som viktiga då 

arbetet som fastighetsmäklare är ett väldigt säljinriktat jobb.  

 
”Alla kan lära sig allting men saknas den egna motorn kommer den anställda inte 
att lyckas i denna bransch [.....] därför tittar vi mycket på vilja och 
engagemang”- Johan 

 
Trots grundligt arbete med att få duktiga medarbetare uppkommer ändå missnöje från kunder. 

Klagomål från kund hanteras av företagets personal på väldigt olika sätt. Johan menar att 

personalen tar åt sig kritiken på olika sätt. En del tar illa vid sig och blir personligt berörda 

medan andra blir arga på kunden och tycker att det är hemskt att kunden tycker som den gör. 

När det uppstår missnöje bland kunderna försöker ledningen själva gå in och ta över dialogen 

för att den anställda ska kunna släppa det. Om missnöjet berör något som ledningen tycker att 



Rebecca Englesson & Sara Nordling      Intern marknadsföring  
                                                                                  

43 

den anställda gjort fel och att kunden har rätt för de en diskussion med den anställda och 

uppmanar medarbetaren att rätta sig efter kunden. Detta arbete är inget som ledningen pratar 

förebyggande kring utan diskussion förs först när en situation uppstår. Samtidigt menar Johan 

att det inte är speciellt ofta som klagomålen blir så stora att det blir en diskussion mellan 

ledning, anställd och kund. 

 

4.10.3 Ledningens arbete 

Likväl som det är viktigt att de anställda är engagerade menar Johan att det är minst lika 

viktigt att ledningen är det. Om ledningen väljer att vara passiva och inte göra någonting för 

företagets utveckling kommer det att medföra att företagets utveckling avstannar. Johan tror 

att arbetet kommer att kunna flyta på och fungera skapligt men att det inte kommer att ske 

någon utveckling. För att behålla kunskapen kring juridik utför samtliga medarbetare varje år 

ett webbtest där de får gå igenom aktuell juridiksituation. De individuella utbildningarna som 

medarbetarna genomför har egna uppföljningar och de kunskaper de fått med sig får de 

omsätta i praktiken hela tiden så Johan ser inte ett behov av vidare uppföljning av 

utbildningarna.  

 
Fastighetsmäklarföretagets arbete med de anställdas attityder och motivation sker vid utvalda 

tillfällen. Då företaget har en låg- och en högsäsong sker detta arbete främst under lågsäsong. 

Johan menar att detta beror på att vid högsäsong finns det inte tid och möjlighet att arbeta 

med de anställdas motivation och attityder.  

 

Kommande marknadsaktiviteter informeras till samtliga anställda på månadsmöten men även 

på veckomöten som anordnas kontorsvis. Större aktiviteter som planeras lyfts av ledningen på 

månadsmötena. Vid akuta situationer sker en kontakt med de anställda direkt. En stor del av 

kommunikationen sker via en envägskommunikation, då handlar det främst om mail eller 

månadsbrev som skickas till de anställda. Eftersom kontoren har en geografisk spridning är 

dessa kommunikationsmedel enklast och mest effektiva.  De kommunikationskanaler som 

företaget använder är främst telefon, e-post och videokonferens. Dagliga samtal sker med de 

anställda via telefon vilket Johan anser vara företagets viktigaste kommunikationskanal 

gentemot de anställda.  
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5. Analys 

Utifrån tidigare presenterad empiri kommer vi i analysen att dra paralleller till uppsatsens 

utvalda teori.  

 

5.1 De anställdas roller 

Gummesson (1987) argumenterar för vikten av att de anställda verkar och agerar som 

företagets ambassadörer då de kan ses som företagets deltidsmarknadsförare. Författaren 

menar att de anställdas kunskaper och beteenden spelar en avgörande roll för kundens 

uppfattning om företaget. Uppsatsens båda respondenter var eniga om att företagets anställda 

måste agera serviceinriktat gentemot de externa kunderna. Utöver det skiljer sig företagens 

arbete med att applicera det i verksamheten. På Hantverksföretaget läggs fokus på att få de 

anställda att agera representativt gentemot kunderna. Företagets metod för att uppnå detta är 

att informera och diskutera med de anställda kring hur företaget vill arbeta. De har dock ingen 

utbildning som fokuserar på servicekvalité. Respondenten på Fastighetsmäklarföretaget 

uttrycker att själva synsättet kring ambassadör och representant är ingenting han betraktar de 

anställda som. Däremot strävar företaget mot servicekvalité och ett flertal aktiviteter som 

företaget utför beskrivs, exempelvis serviceinriktade utbildningar. I och med detta går det att 

anta att Fastighetsmäklarföretaget arbetar undermedvetet med att se de anställda som 

ambassadörer. Ahmed och Rafiq (2003) anser att det är viktigt att behandla medarbetarna som 

interna kunder för att kunna tillgodose de externa kunderna. Gemensamt för båda 

respondenterna är att medarbetarna ses som den största tillgången. Om de anställda är 

tillfredsställda och nöjda anser respondenterna Anders och Johan att arbetsinsatsen kommer 

att bli bättre. Anders menar att tillfredsställda medarbetare leder till att de anställda blir goda 

ambassadörer för företaget.  

 

Respondenternas olika sätt att se medarbetarna som deltidsmarknadsförare kan antas ha en 

koppling till att företagen har olika kundgrupper och de anställda har olika roller beroende på 

om företaget vänder sig till företagskunder eller privatkunder. Hantverksföretaget är ett B2B-

företag där de anställda har olika roller inom företaget. Tjänstemännen agerar som säljare och 

marknadsförare medan hantverkarna agerar som utförare av tjänsten. Detta arbetssätt stämmer 

överens med vad Gummesson (2008) beskriver kring relationsmarknadsföring i B2B-företag 

då roller ses som karaktäristiska för genomförandet av affären. Fastighetsmäklarföretaget är 



Rebecca Englesson & Sara Nordling      Intern marknadsföring  
                                                                                  

45 

ett B2C-företag där varje anställd har egna kunder, vilket tyder på att företaget har fler kunder 

än Hantverksföretaget som i stället har få men stora och återkommande kunder. 

Fastighetsmäklarföretagets anställda arbetar mycket individuellt. Sättet att arbeta, gemensamt 

eller enskilt med kunder är en skillnad mellan företagen som kan antas påverkas av att det ena 

är ett B2B-företag och det andra är ett B2C-företag, dock går det inte att dra några avgörande 

slutsatser då företagen verkar i skilda branscher.  

 

Respondenten Anders menar att trots rollfördelningen i Hantverksföretaget står de anställda i 

organisationen varandra nära. De anställda har god kunskap och förståelse om varandras 

kompetenser och vad som krävs av dem. Hantverksföretagets fokus på roller stärks av 

Grönroos (2008) då han menar att det är viktigt att företagets samtliga anställda förstår 

varandras arbete och dess roller gentemot varandra. Detta beskrivs som en viktig del i 

författarens första utbildningsmål. Här går det att dra kopplingar till Gummesson (2008) som 

menar att beroende av roll i företaget krävs olika typer av kunskaper. 

Fastighetsmäklarföretaget har ingen uttalad strategi kring hur företaget ska uppmärksamma 

varandras roller och dess funktioner i företaget. Då samtliga medarbetare arbetar med samma 

arbetsuppgifter kan det antas vara en orsak till att Johan och ledningen inte tycker att det finns 

någon speciell rollfördelning inom företaget. 

 

5.2 Motivationshöjande aktiviteter 

Rafiq och Ahmed (2000) menar att de anställda kan prestera bättre om ledningen motiverar 

och tillfredsställer medarbetarna. Detta kan enligt författarna leda till att personalen kan ses 

som en konkurrensfördel, vilket beskrivs som extra viktigt inom tjänsteföretag. Utifrån 

respondenternas svar går det att urskilja en viss skillnad kring företagens arbete med 

motivation och tillfredsställelse. På Hantverksföretaget skiljs de motivationshöjande 

aktiviteterna till viss del åt beroende på yrkestitel. För hantverkarna på företaget anordnas 

korvgrillning varje fredag. För företagets tjänstemän erbjuds utbildning som en 

motivationshöjande aktivitet.  Gemensamt för Hantverksföretagets samtliga medarbetare är att 

rutiner, ordning och reda är faktorer som höjer motivationen på företaget och därför lägger 

företaget stor vikt vid detta. Fastighetsmäklarföretaget genomför också motivationshöjande 

aktiviteter. Dessa sker för samtliga medarbetare främst genom kickoffer där både nytta i form 

av utbildning och nöje i form av prisutdelning och festligheter blandas. På kickoffer förs 
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också diskussion kring insamlade kundomdömen i syfte att motivera och öka kvalitén hos 

personalen. Utöver nöjesaktiviteter sker andra personalträffar hos de båda företagen.  Då 

samtliga medarbetare har samma arbetsuppgifter skiljs inte de motivationshöjande 

aktiviteterna åt inom Fastighetsmäklarföretaget. Utifrån respondenternas svar går det att 

urskilja en viss skillnad kring företagens arbete med motivation.  

 

5.3 Personal som en konkurrensfördel 

Enligt Grönroos (2008) anses det vara viktigt att locka till sig rätt personer till företaget samt 

att behålla kvalificerad personal. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) diskuterar också 

kring vikten att anställa rätt medarbetare. Att vara serviceinriktad och inneha rätt attityd är 

något som författarna menar är svårt att lära in till skillnad från andra kunskaper. När 

Hantverksföretaget anställer hantverkare efterfrågas yrkeskunskap framför personliga 

egenskaper. Vid anställning av tjänstemän är fokus i stället på tidigare bakgrund och 

utbildning. Fastighetsmäklarföretaget efterfrågar rätt attityd och specifika egenskaper vid 

nyanställning. Respondenten Johan ser engagemang, optimism och vilja som oerhört viktiga 

egenskaper. Han menar att alla kan lära sig allt men saknas den egna motivationen och drivet 

kommer en säljare inte att lyckas inom branschen. B2B-företag bygger sin verksamhet på 

relationer med företagets externa kunder för att skapa lojalitet. Eftersom 

Fastighetsmäklarföretaget främst säljer tjänster som är engångsköp kan det saknas en lojalitet 

mellan leverantör och kund. För B2C-företag kan det då antas vara extra viktigt med rätt 

personliga egenskaper hos personalen eftersom de behöver ha en attityd som kan få kunderna 

att välja det aktuella företaget framför ett annat. Det går dock inte att säkerställa huruvida det 

beror på företagens kundgrupper eller olikheter inom branscherna.  

 

Rafiq och Ahmed (2000) diskuterar hur personal kan ses som en konkurrensfördel. Detta var 

något som båda respondenterna jobbade med. Med hjälp av sin personal ser 

Hantverksföretaget möjligheter att skapa konkurrensfördelar genom att hålla en hög kvalité 

och inte slarva. För Fastighetsmäklarföretaget är bibehållandet av personal den främsta 

anledningen till att genomföra motivationshöjande aktiviteter. Johan säger själv att personalen 

är en strategisk konkurrensfördel och att de arbetar aktivt med att försöka behålla personalen 

så att de inte går till konkurrenterna. Kopplat till Grönroos (2008) menar författaren att det vid 

transaktionsköp är viktigt att fånga kunden och att företaget lyckas bättre än konkurrenterna.  
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5.4 Organisationsförändring och kommunikationskanaler 

Rafiq och Ahmeds (2000) påstående om att intern marknadsföring kan ses som ett medel för 

att hantera motstånd är något som inte kan bekräftas av respondenterna. På båda företagen 

upplevs de anställda ofta som accepterande till förändringar. En skillnad mellan företagen är 

branscherna de verkar i och graden av förändring i den aktuella branschen vilket kan påverka 

acceptansen till förändring. Hantverksföretaget verkar i en miljö med ständig förändring, 

hantverkarna arbetar i projekt och är vana vid förändringar. Undantaget är uppsägningar då 

Anders uppger att det alltid är turbulent. Företagets sätt att hantera detta är genom en intern 

dialog med de berörda. På Fastighetsmäklarföretaget reagerar dock de anställda tidvis med 

oro och skepsis över den tilltänkta förändringens genomförbarhet. Ledningens agerande vid 

förändringar är styrande, något som inte alltid uppskattas av medarbetarna. Företaget har dock 

aldrig upplevt något behov av att arbeta med de anställdas attityder i samband med 

förändringsarbete. I likhet med Rafiq och Ahmed (2000) bekräftar båda respondenterna att det 

traditionella sättet att se de anställda som företagets interna kunder måste emellanåt 

åsidosättas för att i stället ge utrymme för verksamhetens mål och behov.  

 

Rafiq och Ahmeds (2000) syn på intern kommunikation som ett verktyg för att kunna 

genomföra intern marknadsföring bekräftas av respondenterna. Båda de tillfrågade företagen 

använder sig av flertalet kommunikationskanaler för att kommunicera internt med de 

anställda. Gemensamt för företagen är att de använder sig av möten som ett sätt att 

kommunicera med de anställda. Den största skillnaden mellan företagen är att 

Fastighetsmäklarföretaget kommunicerar i högre grad verbalt med sina anställda, exempelvis 

genom telefonsamtal och videokonferens. Hantverksföretagets kommunikation till de 

anställda sker i större utsträckning skriftligt då de skickar ut informationsblad till de anställda. 

Olikheterna kring kommunikation tyder på att inom B2C-företag kan det krävas en snabbare 

återkoppling till kund, vilket gör att skriftlig kommunikation inte lämpar sig att använda 

gentemot de anställda. B2B-företagets kommunikation gentemot de anställda kan antas bero 

på att uppdraget löper över en längre tidsperiod. Den skriftliga kommunikationen kan i det 

fallet anses vara tillräcklig och mest lämplig. 
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5.5 Utbildning 

Hantverksföretaget har en mer praktisk syn vad gäller utbildning för hantverkarna. Flertalet 

utbildningar sker eftersom det finns krav från branschen. För Fastighetsmäklarföretaget finns 

en mer social och motiverande syn vad gäller utbildning. Utbildningarna sker både för att öka 

kunskapen men främst för att öka servicenivån hos de anställda. Grönroos (2008) anser att 

utbildning sker med bakgrunden dålig attityd, bristande kunskap eller dåligt engagemang. För 

Hantverksföretaget kan anledningen till utbildning anses vara för att öka kunskapen. För 

hantverkarna handlar det om att ha kunskap och behörighet till att utföra vissa typer av jobb 

medan det för tjänstemännen handlar om att öka kunskapen i exempelvis avtal och inköp där 

juridikkunskaper krävs. Möjlighet till utbildning påverkas av den anställdes roll i företaget 

och tjänstemännen på Hantverksföretaget utbildas oftare än hantverkarna. De hantverkare 

som får ytterligare utbildning är de som avancerar inom företaget och erbjuds en speciell 

företagsskola. Fastighetsmäklarföretaget erbjuder också utbildning i syfte att öka kunskap och 

lägger därmed också fokus på Grönroos första utbildningsmål. Varje anställd får åtta 

utbildningsdagar per år där de själva avgör vilken utbildning de vill studera. Utöver 

utbildningsmål ett genomför Fastighetsmäklarföretaget också Grönroos (2008) andra 

utbildningsmål som fokuserar på att skapa bra attityder och uppmuntra de anställda till att 

vara representant för företaget, då 70 procent av de individuella utbildningsdagarna fokuserar 

på servicemindness. Fastighetsmäklarföretagets arbete med service kan antas beror på att de 

är ett B2C-företag. Enligt Grönroos (2008) måste företag med privatkunder vid varje köp 

övertala kunden att handla av företaget i stället för av konkurrenterna.  Därför kan det peka på 

att företag med B2C-kunder måste arbetar mer med service och motivationshöjande 

utbildningar än vad B2B-företag behöver då deras kunder är återkommande kunder.  

 

5.6 Belöning och motivation    

I likhet med Grönroos (2008) anser respondenten Johan att belöning är en viktig 

motivationsfaktor för att behålla engagemang hos medarbetarna. Detta är något som 

Fastighetsmäklarföretaget använder sig av i stor utsträckning. Hantverksföretaget har inte 

samma arbetsmetod och arbetar inte i så hög grad med belöning till hantverkarna. Enligt 

Grönroos (2008) kan belöningssystem ses som företagets sätt att visa uppskattning gentemot 

medarbetarna. På Fastighetsmäklarföretaget erbjuds dels belöning i form av provision och 

dels genom interna tävlingar på företaget. Varje år prisas även företagets bästa medarbetare 
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inom ett flertal olika kategorier.  Hantverksföretaget ger inga individuella belöningar till 

medarbetarna. Däremot belönas byggprojekt som har ordning och reda på arbetsplatsen med 

fika. Detta sätt att belöna kan dras paralleller till vad Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) 

diskuterar då de anser att det är viktigt att inte enbart belöna efter försäljnings- och 

kostnadsmål. Företaget bör enligt författarna även fokusera på att belöna de anställda efter 

möjlighet att uppnå kundtillfredsställelse.  Grönroos (2008) teori kring att de anställda med 

lägst utbildning fungerar som frontpersonal stämmer inte överens med något av de båda 

företagen. Inom Fastighetsmäklarföretaget har samtliga medarbetare samma utbildning. Alla 

har direkt kundkontakt och har därmed ett lika stort ansvar att agera professionellt mot 

företagets externa kunder. Inom Hantverksföretaget är det väldigt få hantverkare som har 

direkt kundkontakt. Då Hantverksföretaget riktar sig främst mot företagskunder är det 

tjänstemännen som har denna kontakt. Hantverkarna beskrivs ha lägst utbildning bland de 

anställda på företaget. Därför går inte Grönroos påstående om att de medarbetarna med lägst 

utbildning har den främsta kundkontakten att styrka hos någon av våra respondenter.  

 

5.7 Engagemang 

I likhet med Caruana och Calleya (1998) nämns behovet av engagerade medarbetare av 

respondenterna. Både Hantverksföretaget och Fastighetsmäklarföretaget säger att de ser ett 

stort engagemang hos sina anställda. En skillnad som respondenten på Hantverksföretaget 

nämner är att han upplever är att det finns olika grad av engagemang beroende på 

yrkeskategori. Tjänstemännen har enligt Anders generellt sett lite högre engagemang än 

hantverkarna. För att skapa engagemang jobbar Hantverksföretaget med att skapa en 

företagsanda. Arbetet sker genom att få de anställda att känna stolthet för företaget, vilket 

respondenten anser att de anställda gör. Detta kan likställas med Caruana och Calleyas (1998) 

åsikt om vikten av att få den anställde att känna en identitet med företaget. Även Johan kan 

urskilja en olik grad av engagemang hos de anställdas. Engagemangets omfattning påverkas 

enligt respondenten av säsong. Vid högsäsong finns ett större engagemang jämfört med vid 

lågsäsong. En möjlig orsak till detta kan vara att företagets anställda har provisionsbaserad 

lön. Detta kan vara en hög motivationsfaktor för personalens engagemang då individens egen 

vinning blir större i form av högre lön. Provision som motivationshöjande faktor bekräftas av 

Lopez, Hopkins och Raymond (2006) som menar att kompensation till den anställde är att 

skapa engagemang. Inom B2C-företag menar Grönroos (2008) att medarbetarna behöver 
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övertala kunderna vid varje köp för att de inte ska välja konkurrenternas tjänster. Detta kan 

antas vara en orsak till att belöning och provision är centrala faktorer för 

Fastighetsmäklarföretaget vid intern marknadsföring. Hantverksföretaget har återkommande 

kunder vilket kan vara en anledning till att företaget inte erbjuder provisionslön till sina 

anställda.  

 

De båda tillfrågade företagen använder sig av relativt lika metoder för att skapa engagemang 

bland medarbetarna. I likhet med Mishra et al. (2014) utövar båda företagen intern 

kommunikation för att skapa engagemang. Hantverksföretaget vill genom information om vad 

som händer i företaget skapa engagemang. Detta kan göras både muntligt och skriftligt. 

Anders menar att när det finns en vetskap om vad som sker i företaget är det lättare att 

identifiera sig med företaget. Företagen anses dock ha olika motiv med att skapa engagemang. 

Hantverksföretagets motiv är i högre grad inriktat på att sprida information om vad som sker i 

företaget. Fastighetsmäklarföretaget försöker också skapa engagemang genom information till 

medarbetarna men företaget skickar däremot ut sitt månadsbrev i syfte att uppmuntra de 

anställda.  I månadsbrevet lyfts bland annat goda prestationer fram.  

 

Mishra et al. (2014) anser att i företag som har en god relation och en öppenhet mellan 

anställd och ledning påverkas engagemanget positivt. Båda respondentföretagen anser att det 

finns en god relation mellan anställd och ledning. Dock går det att urskilja olika 

organisationsstrukturer som kan påverka öppenheten i företagen. Fastighetsmäklarföretaget 

beskriver sig själva som en platt organisation där avståndet mellan anställd och ledning är 

väldigt kort. Respondenten Johan menar att de anställda har lätt för att lyfta på luren och ringa 

ledningen. Ledningen uppges även prata dagligen med medarbetarna. Hantverksföretaget har 

en mer hierarkisk organisationsstruktur. Detta påverkar öppenheten i företaget, vilket visar sig 

i att hantverkarna sällan ringer ledningen direkt utan i stället kontaktar sin närmsta chef som 

vidarebefordrar till ledningen.  

 

I likhet med Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) menar båda respondenterna att 

ledningens engagemang är en förutsättning för att kunna engagera medarbetarna. 

Respondenten Johan ser en aktiv ledning som ett måste för företagets utveckling. Vid 

avsaknad av detta menar Johan att arbetet kommer att fortskrida men det kommer inte ge 

några möjligheter till framsteg. Respondenten Anders pratar också om ledningens 

engagemang och menar att det är viktigt att ledningen bryr sig om samtliga yrkesgrupper i 
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företaget och inte bara de som ingår i dennes egen yrkesgrupp. Utifrån vad de båda 

respondenterna beskriver går det att tyda ett engagemang hos de båda. En skillnad i 

företagens sätt att se på ledningens engagemang är att Fastighetsmäklarföretaget arbetar med 

ledningens engagemang i syfte att utveckla och driva företaget framåt medan 

Hantverksföretaget i stället beskriver vikten av att ledningens engagemang gentemot de olika 

yrkesgrupperna är jämlikt. Företagens olika arbete med att skapa engagemang sker i olika 

omfattning och med olika syften. När B2B-företag interagerar med de externa kunderna 

skapas en relation. Fastighetsmäklarföretaget som är ett B2C-företag och ofta har 

engångsköpare kan i stället antas bygga relationer inom företaget med medarbetarna för att 

det ska ge värde till kunden på lång sikt.  

 

Vidare talar Arnerup- Cooper och Edvardsson (1998) om den målkonflikt som kan uppstå 

mellan ledning och anställd, då den anställde inte upplever ledningens engagemang efter 

avslutad utbildning. Respondenten Johan menar att hans företag har svårt att följa upp de 

anställdas utbildning eftersom varje anställd har individuella utbildningsdagar. Uppföljningen 

anser Johan sker vid de tillfällen då de får omsätta sin kunskap i praktiken. Någon vidare 

uppföljning anser han inte att det behövs. Hantverksföretaget har inte heller något strategisk 

uppföljning av personalens utbildning. Respondenten Anders menar att det ibland tas upp på 

medarbetarsamtalen. Företagens arbete med uppföljning av utbildning motsäger sig Arnerup- 

Cooper och Edvardssons teori. Eftersom ingen av respondentföretagen lägger någon vikt vid 

uppföljning av utbildning är det svårt att påvisa koppling till företagens olika kundgrupper.  

 

I likhet med Grönroos (2008) arbetar båda företagen med attitydutveckling. 

Fastighetsmäklarföretaget arbetar främst med de anställdas attityder under lågsäsong eftersom 

avsaknad av tid under högsäsongen inte ger möjlighet till det. Hantverksföretaget har inte 

arbetat med attityder tidigare, men har under våren genomfört attitydkurser i form av etik och 

moral. Respondenten Anders menar att branschen har ett dåligt rykte om sig och 

Hantverksföretaget vill inte uppfattas som några fuskbyggare och därför ses kurser kring 

attityder som värdefullt. Utifrån respondenternas svar går det att anta att arbetet kring attityder 

sker vid utvalda tillfällen och inte kontinuerligt vilket Arnerup- Cooper och Edvardsson 

(1998) ser som en nödvändighet för arbete med intern marknadsföring. Hantverksföretagets 

arbete kring etik och moral kan ses som ett sätt att främja relationsbyggandet mellan 

leverantör och kund. Enligt Grönroos (2008) kan värde för kunden skapa en bättre relation 

mellan leverantör och kund.  
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Inom intern marknadsföring ses också ledningens information gentemot de anställda som en 

förutsättning för att lyckas. Informationen bör helst spridas via flervägskommunikation för att 

motivera och uppmuntra de anställda (Arnerup- Cooper & Edvardsson, 1998). 

Fastighetsmäklarföretagets informationsspridning sker främst via envägskommunikation på 

informationsmötena. Möjligheten till flervägskommunikation ges endast vid akuta situationer. 

Hantverksföretaget arbetar även de mycket med informationsmöten för att leverera 

information. På mötena ges utrymme till diskussioner och det blir ofta en 

flervägskommunikation mellan ledning och de anställda. Detta är mer i likhet med Arnerup-

Cooper och Edvardssons rekommendationer. Det kan antas att för att upprätthålla en 

motivation bland de anställda kommer det att krävas ett större utrymme för 

flervägskommunikation hos Fastighetsmäklarföretaget. 

 

5.8 Teamwork och klagomål 

I likhet med Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) anser respondenten Anders att 

teamarbete är viktigare än individuellt arbete. Detta är något som Hantverksföretaget 

efterfrågar vid nyanställning och som Anders menar att de är bra på inom företaget. Till 

skillnad från Hantverksföretaget arbetar Fastighetsmäklarföretagets anställda arbetar mycket 

individuellt. Medarbetarnas arbetsuppgifter är centrerade till enskilt arbete vilket begränsar 

företagets möjlighet till teamwork. Enligt respondenten Johan finns det en vilja till att 

samarbeta men det är arbetets utformning som inte gör det möjligt. Om samtliga 

fastighetsmäklare på ett kontor skulle sätta sig in i varje affär skulle det bli alltför kostsamt 

och tidskrävande. Enligt Grönroos (2008) har B2B-företag har ofta ett fåtal större kunder. 

Hantverksföretaget arbetar mycket med teamwork. Om flera personer på företaget arbetar 

med samma kund kan det krävas teamwork. Detta finns inte i samma utsträckning hos 

Fastighetsmäklarföretaget, vilket kan antas bero på att B2C-företag har många fler kunder och 

teamwork är inte ett arbetssätt som går att tillämpa på samma sätt.  

 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) menar att när intern marknadsföring fungerar ska 

samtliga medarbetare kunna hantera klagomål från kunder. Vid inkommande klagomål från 

kunder skiljer sig de båda tillfrågade företagens arbete åt, men båda företagen är eniga om att 

klagomål från kund är relativt sällsynt. Konsumentverkets (2013) påstående kring att 
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Hantverksföretag och Fastighetsmäklarföretag utsätts för mycket klagomål bekräftas inte av 

respondenterna. Orsaken till detta är svår att fastslå då Konsumentverkets undersökningar 

utgår från kundens perspektiv medan våra tillfrågade respondenter utgörs av personer i 

ledningen. Respondenten Anders beskriver att företaget inte har mycket klagomål från 

kunder. Men vid de tillfällen då det inkommer klagomål pratar chefen med den berörda 

personen. Fastighetsmäklarföretaget tar över större klagomålsärenden för att personalen ska 

kunna fortsätta fokusera på sina arbetsuppgifter. Båda respondenterna berättar att vid 

inkommande klagomål tas situationen upp med den berörda anställda. Detta står i strid med 

Arnerup-Cooper och Edvardssons (1998) teori som menar att den anställda själv ska hantera 

skadan och inte skicka det vidare inom företaget.   
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6. Avslutning 

I detta kapitel diskuteras resultatet av undersökningen, brister med uppsatsen samt 

presenteras förslag till vidare forskning inom området intern marknadsföring. 

 

6.1 Slutsats  

 

Figur 5: Sammanställning utifrån fas ett och fas tre  

 

Tabellen visar skillnader som framkommit under uppsatsens analys. Tabellen visar också en 

uppdelning mellan fastighetsmäklare på Fastighetsmäklarföretaget, hantverkare på 

Hantverksföretaget samt tjänstemän på Hantverksföretaget. Orsaken till denna struktur är att 

intern marknadsföring på Hantverksföretaget på vissa sätt skiljer sig åt mellan hantverkare 

och tjänstemän. Tabellen fokuserar främst på fas ett respektive fas tre. Nedan följer 

uppsatsens slutsatser. 

 
Som tidigare nämnts skiljer sig extern marknadsföring beroende på om organisationen vänder 

sig till företagskunder eller privatkunder. Vi har funnit både likheter och olikheter mellan våra 

respondentföretag vad gäller intern marknadsföring. En likhet mellan Hantverksföretaget och 

Fastighetsmäklarföretaget är att båda anser att motivation och engagemang är två viktiga 

variabler. Utifrån olika möjligheter och verksamhetens art sker arbetet med intern 

marknadsföring på olika sätt. Respondenterna skiljer sig åt vad gäller kontakt med företagets 

externa kunder. Respondenten Johan har dagligen kontakt med kunder medan respondenten 

Anders enbart arbetar med företagets anställda och kommer väldigt sällan i kontakt med 

företagets externa kunder. Även detta kan antas påverka utformningen av företagens interna 

marknadsföring.  
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Vårt resultat visar att den främsta olikheten som vi kan urskilja är företagens sätt att utföra 

interna marknadsaktiviteter gentemot medarbetarna. På Hantverksföretaget finns en 

uppdelning av företagets medarbetare, dels hantverkare och dels tjänstemän. Det är 

tjänstemännen som har kontakt med företagets externa kunder, vilka kallas beställare inom 

denna bransch. Det är också främst för tjänstemännen som utbildning erbjuds, dessa handlar 

om juridik, avtal, inköp och liknande. Hantverkarna på företaget har sällan direktkontakt med 

beställarna men däremot träffar de emellanåt användarna av tjänsten. Hantverkarna erbjuds 

sällan utbildning. När den utförs sker det i praktiskt syfte för att medarbetarna bör ha vissa 

utbildningar för att upprätthålla säkerheten på företaget. Avsaknaden av kundkontakt kan 

antas vara en anledning till att det inte erbjuds utbildningar i någon större utsträckning till 

hantverkarna samt att utbildningarna inte är inriktade på servicekvalité. 

Fastighetsmäklarföretaget vänder sig till privatkunder och företagets samtliga medarbetare har 

kundkontakt, företaget riktar sig direkt till användaren av tjänsten som är densamma som 

kunden i detta fall. Eftersom varje anställd erbjuds samma möjlighet till utbildning kan det 

antas att detta beror på medarbetarens viktiga ansvar vid kundmöten. Vi ser ett samband 

mellan att 70 procent av företagets utbildningar handlar om god servicekvalité och att 

samtliga anställda har kundkontakt. Företagens kundgrupper antas inverka på 

utbildningsmöjligheterna, vi ser även ett samband mellan att medarbetare med kundkontakt är 

de som får mest utbildning på båda respondentföretagen. 

 
Relationen mellan ledning och anställd beskrivs av båda respondentföretagen som nära. Dock 

finns det en skillnad i organisationsstrukturerna vilket de båda intervjuade påpekade. 

Fastighetsmäklarföretaget beskrivs av sig själva som en platt organisation där det finns en stor 

öppenhet medan Hantverksföretaget menar att det finns en viss hierarkisk fördelning inom 

organisationen och öppenheten är inte lika stor. Dock går det inte att dra slutsatsen om 

huruvida det är kundgruppen som inverkar på detta.  Enligt Mishra et al. (2014) kan 

personalens engagemang påverkas av öppenheten mellan ledning och anställd.  

 

Båda respondenterna är eniga om att utbildning är ett verktyg för att skapa konkurrensfördelar 

för företaget. Synen kring hur respondenterna ser medarbetarna som en konkurrensfördel 

skiljer sig dock åt. För Fastighetsmäklarföretaget ses bibehållandet av personal som företagets 

främsta konkurrensfördel och personalaktiviteter utförs framförallt av denna anledning. För 

Hantverksföretaget är utbildning till för att de anställda ska bli så bra som möjligt i sitt jobb så 
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att de kan leverera kvalité. Detta gör i sin tur att medarbetarna blir en konkurrensfördel för 

företaget.  

 

En likhet mellan företagen är att det finns belöningar som ska uppmuntra de anställda i deras 

arbete. Av Grönroos (2008) beskrivs belöningar som ett sätt för företaget att visa uppskattning 

gentemot de anställda. Företagen skiljer sig i utformningen av belöningen. 

Fastighetsmäklarföretaget erbjuder individuella belöningar i form av provisionslön, 

säljtävlingar och utmärkelser. Hantverksföretaget erbjuder hantverkarna gruppbelöningar i 

form av samvaroaktiviteter, exempelvis, korvgrillning och fika som sker kontinuerligt. 

Tjänstemännen erbjuds bonus baserad på företagets årsresultat. Utifrån detta finns det 

antydningar på att personal med kundkontakt erbjuds större belöningar än den personal som 

inte möter kunden. Inom Fastighetsmäklarföretaget träffar samtliga medarbetare kunder och 

samtliga får chans till belöning. Detsamma sker på Hantverksföretaget där tjänstemännen som 

har kundkontakt erbjuds belöning baserat på hur väl de har lyckats sälja in sina tjänster. Det är 

dock svårt att säkerställa att det sker med inverkan av företagets kundgrupp. För att kunna dra 

den slutsatsen krävs ytterligare forskning.  

 
Inom extern marknadsföring har det utretts att företagskunder har andra konsumtionsvanor än 

privatkunder. Tidigare forskning visar att företagskunder värderar funktionalitet högt. Detta är 

något som Hantverksföretaget lägger fokus på då företagets syn på personalen som 

konkurrensfördel består i att levererera bra byggtjänster. Då Hantverksföretaget har mindre 

motivationshöjande och personalvårdande aktiviteter kan det antas att de i stället värdesätter 

kvalitén i sina byggtjänster och lägger därmed fokus på kunskapshöjande utbilningar. Tidigare 

forskning visar att privatkunder värdesätter varumärket vid inköp. Fastighetsmäklarföretaget 

som arbetar direkt med kunden lägger större vikt vid serviceinriktade utbildningar, 

motivationshöjande aktiviteter och belöningssystem. Attityder och engagemang har större 

betydelse än kunskap vid direktkontakt med kund. Företagens olikheter syns även i hur 

företagen rekryterar då Hantverksföretaget främst efterfrågar byggerfarenhet medan 

Fastighetsmäklarföretaget efterfrågar egenskaper som engagemang och optimism i första 

hand.  

 

Våra förväntningar kring undersökningen var inte att det skulle föreligga så stora skillnader i 

inom ett och samma företag, vilket det gjorde på Hantverksföretaget. Skillnaderna tror vi kan 

ha påverkat resultatet. Båda respondenterna uppfattar intern marknadsföring som mycket 
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viktigt, men ingen av företagen arbetar med det kontinuerligt utan det sker vid utvalda 

tillfällen.  

 

6.2 Brister med uppsatsen 

Vi är medvetna om att uppsatsen har ett antal brister. Det som är av stor vikt att beakta är 

svårigheterna med att dra slutsatser om likheter och olikheter beroende på 

respondentföretagens kundgrupp eller på den bransch som de verkar i. Vi finner även brister i 

att urvalet är snävt då studien enbart utförts på ett företag i vardera branschen. En påverkan 

för studiens resultat kan också vara att de utvalda företagen är olika storleksmässigt. 

Resultatet hade troligen blivit mer tillförlitligt om antalet anställda hade varit ungefär 

desamma. 15 anställda gentemot 250 anställda tros påverka resultatet då faktorer som platt 

organisation respektive hierarkisk organisation kan bero på antalet anställda i företaget. I 

uppsatsens analys har vi presenterat likheter och olikheter mellan de båda 

respondentföretagen vad gäller intern marknadsföring. Det är dock svårt att med säkerhet 

fastställa huruvida det är företagens kundgrupp som dessa beror på då uppsatsens brister kan 

ha påverkat utfallet. 

 

6.3 Vidare forskning 

Trots uppsatsens brister ser vi det som intressant att genomföra samma forskning inom andra 

branscher samt på företag som verkar inom samma bransch. En vidare forskningsmöjlighet 

hade varit att utföra studien utifrån de anställdas perspektiv. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Ålder?  

Utbildning?  

Vad har du för arbetsuppgifter?  

Har du direktkontakt med företagets kunder? 

Hur länge har du jobbat i företaget?  

Vilken är företagets främsta kundgrupp? (Privata konsumenter eller företagskunder?) 

 

Tre typer av marknadsföring inom tjänsteföretag 

Hur samlar ni in omdömen från kunder?  

Hur tar ni till er av positiv och negativ kritik från kundomdömen?  

I hur hög grad tittar ni på omdömen som sprids på Internet? Exempel via Facebook, Rejta, 

Råd och rön. 

 

Anställdas motivation och tillfredställelse 

Vad har ni för syn på de anställdas behov av motivation och tillfredsställelse? 

Hur kan det ovanstående påverka kundens upplevelse av tjänsten? 

Vad utför företaget för motivationshöjande aktiviteter gentemot de anställda? 

Hur tror du att motivation och engagemang kan påverkas av utbildning och personalvård?  

Hur uppnår ni konkurrensfördelar med hjälp av er personal? 

 

Attitydutveckling och kommunikationsstyrning 

Sker företagets arbete med attityder och motivation vid utvalda tillfällen eller kontinuerligt? 

(Kan du utveckla?) 

När företaget annonserar externt till kunder, hur informeras de anställda kring de kommande 

marknadsaktiviteterna?  

Sker ledningens kommunikation gentemot de anställda vid utvalda tillfällen eller är det en 

ständigt pågående process? (Kommunicerar ledningen med de anställda enbart vid 

information om marknadsaktiviteter och så vidare) (Kan du utveckla?) 

Är de anställda väl informerade om företagets produkter/tjänster?  
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Sker kommunikationen via envägskommunikation eller flervägskommunikation? (Hur visar 

det sig?)  

 

Genomförande av strategi och förändringsledning 

Vilka kommunikationskanaler använder företaget gentemot de anställda? (Finns det olika 

kommunikationskanaler till olika individer eller grupper på företaget?) 

Hur reagerar personalen vid organisationsförändringar? 

Hur arbetar ledningen med de anställdas attityder vid förändring?  

Kan du beskriva ert arbete med att få personalen att agera serviceinriktat mot kunderna? 

Hur genomsyras detta hos samtliga anställda i företaget?  

 

Heltids- och deltidsmarknadsförare 

Hur ser företaget på den anställdes ansvar kring att medarbetarna är företagets ambassadörer 

vid möte med kund?  

Vid nyanställning, hur gör ledningen medarbetarna medvetna om sitt ansvar som företagets 

ambassadör vid kundkontakt? 

Hur skulle du beskriva sambandet mellan de anställdas tillfredsställelse och möjligheten att 

leverera kvalitet och skapa nöjda kunder? 

 

Personalens engagemang 

Hur ser engagemanget ut bland medarbetarna idag?  

Hur ser ledningen på sambandet mellan personalens engagemang och organisatorisk 

prestationsnivå? (Hur visar det sig?) 

Hur arbetar ledningen med intern kommunikation för att öka de anställdas engagemang?  

Hur skulle du beskriva relationen mellan ledning och anställda? (Ex. öppenhet) 

Vad ser ni för nytta med teamwork? Finns det hos de anställda i ert företag?  

 

Ledningens engagemang  

Vilken roll tror du att ledningens engagemang har vid arbete med att engagera och motivera 

medarbetarna? (Kan du beskriva? På vilket sätt?) 

Hur arbetar ledningen med uppföljning av de anställdas kunskaper efter genomförd 

utbildning? (Hur visar det sig?) 
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Personalpolitik  

Vilka egenskaper efterfrågar ni vid anställning?  

Hur hanterar personalen missnöje från kund?(Hur visar det sig?) 

Hur ger ledningen stöd kring hantering av missnöjda kunder? 

 

Utbildning 

Hur arbetar företaget med utbildning av medarbetarna? I vilket syfte utbildar företaget 

medarbetarna? (Kunskapshöjande, lagändringar osv) 

Hur arbetar företaget med att få de anställda att förstå sin egen och kollegornas roll i 

företaget? 

Vilka möjligheter finns för utbildning inom servicemindness?  

 

Personalvård 

Hur arbetar företaget med belöningssystem för medarbetarna? 

Hur uppmuntrar ni de anställdas goda insatser för kundnöjdhet? 

Hur uppmuntrar ni de anställdas positiva insatser för högre effektivitet? 

Hur ser ni på sambandet mellan att personal med lägst utbildning är de som ofta får fungera 

som frontpersoner för företaget? 

 
 

 
 
 
 


