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Sammanfattning 
Konsultbranschen är en växande marknad där konkurrensen ökar i takt med att 

personalomsättningen även ökar. Detta innebär ökade krav på konsultorganisationer och 

hur de hanterar sina anställda med syftet att hålla dem lojala. Vidare så är konsulter särskilt 

utsatta då de kan spendera mycket tid ute hos sin kund vilket distanserar dem från sin 

arbetsplats och kan påverka deras tillhörighet och organisatoriska identifiering. Genom 

intern marknadsföring så kan det interna varumärket stärkas och förmedlas till samtliga 

medarbetare på så vis att de blir medvetna om och implementerar organisationens interna 

budskap så som värderingar och stereotypiska beteenden. Utifrån värderingar, mål och 

stereotypiska drag som finns i organisationen så skapas en identitet. Målet med intern 

marknadsföring kan ses som att få samtliga medarbetare att förstå och anta denna identitet 

vilket i sin tur kan påverka deras arbetsprestation, hur de trivs och mycket annat. Denna 

studie utgår från teorier inom intern marknadsföring och organisationsidentifiering. Den 

syftar till att öka förståelsen för hur intern marknadsföring kan förmedla organisationens 

identitet och skapa en kontext där konsulter känner gemenskap, förstår sitt syfte och 

identifierar sig med organisationen.  

 

Studien avser att besvara forskningsfråga: Hur kan interna marknadsföringsaktiviteter 

förmedla organisationens identitet och påverka konsulters organisatoriska identifiering? 

 

För att besvara denna forskningsfråga så har en kvalitativ studie utförts med 6 

semistrukturerade telefonintervjuer. Urvalet är taget ur samma konsultorganisation samt 

består av 2 respondenter med strategiskt ansvar, 1 respondent med visst ledaransvar samt 

3 konsulter med olika lång erfarenhet i organisationen. De empiriska fynden är 

analyserade utifrån teman som sedan har kopplats till tidigare forskning för att finna 

indikationer på samband.  

 

Studiens resultat visar att konsulter upplever konflikterande organisationsidentifiering i 

sitt yrke då de befinner sig ensam under en lång tid ute hos kund. Detta motverkas genom 

intern marknadsföring via intern kommunikation, träning och utbildning, interna 

marknadsundersökningar samt sociala aktiviteter. Konsulterna uttrycker att de interna 

relationerna till kollegor och chefer är den viktigaste faktorn i deras identifiering till 

organisationen. Detta indikerar på att konsulterna identifieras sig till sin avdelning eller 

kontor mer än organisationen i stort. Dock förmedlas en organisatorisk identitet med 

tillhörande värderingar och visioner uppifrån och ner i hierarkin på ett tydligt och effektivt 

vis vilket visar sig genom att samtliga respondenter är medvetna och förstår de interna 

budskapen samt implementerar dem. Med andra ord, interna marknadsföringsaktiviteter 

utgör en viktig roll i förmedlingen av organisationens identitet vilket påverkar 

konsulternas externa leverans till kunden medan medarbetarrelationer är det som 

konsulterna identifierar sig till främst.  
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1. Inledning 
I studiens första kapitel så presenteras ämnet samt dess bakgrund med stöd i tidigare 

forskning. Det inledande kapitlet innefattar därmed problembakgrund, teoretisk 

bakgrund och empiriskt gap. Detta mynnar ut i en problemformulering samt en förklaring 

av studiens syfte.  

1.1 Problembakgrund  

Det finns idag en växande efterfrågan av konsulter (Canaot & Giangreco, 2011). Det blir 

vanligare och vanligare att företag och organisationer anlitar externa konsulter för att få 

nya perspektiv på sin verksamhet (Retna, 2015). En av anledningarna till detta kan vara 

att konsulter ofta ses som personer med hög kompetens och kunskapsnivå inom olika 

branscher och därför kan komma med värdefulla insikter och kunskaper (Canato & 

Giangreco, 2011). På grund av detta, anställs konsulter frekvent vid större 

företagsförändringar och innovationsarbeten då de kan bidra med nya perspektiv och 

färdigheter som eventuellt inte finns internt på företaget (Retna, 2015, s. 184). Samtidigt 

som det sker en ökad efterfrågan på konsulter så är det även hög personalomsättningen 

inom företag i konsultbranschen (Batchelor, 2011). I relation till hög personalomsättning 

så har det undersökts vilka faktorer som anses viktiga för konsulter i en studie gjord i 

Storbritannien. Studien är baserad på ett stort antal konsultföretag, bland annat 

revisionsbyråerna Ernst & Young, Deloitte och PwC (Top-Consultant, 2005). Dessa 

globala bolag opererar även på den svenska konsultmarknaden. Den viktigaste faktorn för 

konsulterna enligt studien är att få vara med och påverka samt influera vilka uppdrag en 

blir tilldelad har visat sig vara det viktigaste för konsulterna (Top-Consultant, 2005). Även 

lagkänsla och att erbjudas vidareutbildning är högt värderat enligt studien (Top-

Consultant, 2005). Samma studie visar att troligheten att organisationen ska få behålla 

sina konsulter ökar om de får känna sig värdefulla för företag.  

 

Den växande konkurrensen gör att företag idag försöker differentiera sig själva och sina 

anställda från andra företag som verkar inom samma område (Bailey et al., 2016, s. 821). 

För att göra detta har det blivit mer och mer vanligt för företag att lägga mer fokus på sina 

anställda då det har visat sig att dessa är organisationernas största tillgångar inte minst vid 

kontakten med de externa intressenterna (Ballantyne, 2003). Ett sätt att skapa en känsla 

av samhörighet mellan medarbetarna och organisationen är genom intern marknadsföring 

enligt Wieseke et al. (2009, 123). Den interna marknadsföringens roll i företaget är att 

förmedla organisationens visioner och mål på ett framgångsrikt sätt, för att skapa goda 

förutsättningar för medarbetarna att arbeta i enlighet med de löften som företagen ger sina 

kunder. (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1178). Då konsulter tenderar att arbeta nära och 

frekvent med kunder, kan det anses särskilt viktigt att de förstår och arbetar i enlighet med 

företagets värderingar.  

 

För att uppfylla faktorer som lagkänsla och känsla av vara värdesatt kan det antas särskilt 

viktigt för organisationen att skapa en känsla av tillhörighet där alla medarbetare känner 

sig inkluderade och värderade. Detta kan relateras till organisatorisk identifiering som har 

bevisats leda till att medarbetare känner sig mer benägna att samarbeta och vara mer 

involverade i sitt arbete (Riketta, 2005). Vidare så är den upplevda identifieringen med 

sin organisation även starkt relaterad till arbetstillfredsställelse och intentionen att stanna 

på arbetsplatsen (Van Dick et al, 2004, s. 353).  
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Konsulter behöver ofta arbeta dynamiskt utifrån sin kund i den mening att hen kan behöva 

anpassa sig utifrån organisationen de utför ett uppdrag åt (Fincham, 1999, s. 343). Hogg 

och Terry (2001, s. 3) menar att individer ständigt söker efter en känsla av tillhörighet i 

den kontext de befinner sig i vilket i sin tur indikerar att konsulter, enligt mänskligt 

beteende, kommer att söka efter tillhörighet i sin kundrelation genom att anpassa sig 

utifrån den kontexten de befinner sig i på kundföretaget. Detta kan därmed leda till en 

osäkerhet i identiteten då individer påverkas av externa faktorer som kan vara 

motsägelsefulla till den organisatoriska identiteten (Whittle, 2005, refererad i Harvey et 

al., 2017, s. 108). Harvey et at. (2018, s. 94) menar att individer med serviceyrken, vilket 

även innefattar konsulter, kan känna en osäkerhet kring vem de egentligen jobbar för då 

de ofta arbetar väldigt nära sin kund. Det finns ett externt samspel som påverkar hur en 

konsult ser på sig själv i relation till organisationen (Empson & Alvesson, 2008, s. 6). 

Konsulter existerar i kontexter tillsammans med andra professioner där de behöver 

anpassa sig efter den rådande identiteten (Empson & Alvesson, 2008, s. 3).  

1.2 Teoretisk bakgrund 

Den definition som ofta används för begreppet intern marknadsföring beskrivs av Berry 

och Parasuraman (1991, s. 151) som ett sätt att attrahera, utveckla, motivera och behålla 

kvalificerade anställda i ett bolag genom att erbjuda dem arbetsprodukter som 

tillfredsställer deras behov. Vidare definierar Berry et al. (1976, refererad i Huang & 

Rundle-Thiele, 2015, s. 572) intern marknadsföring som en filosofi grundad i att behandla 

de anställda som kunder. Att behandla och se de anställda som kunder är det sedan många 

forskare som tagit fasta på (Ahmed & Rafiq, 2003; Gounaris, 2008; Huang & Rundle-

Thiele, 2015; Suh & Lee, 2016). Traditionellt sett har marknadsföring fokuserat på att 

tillfredsställa externa kunders behov (Barnes et al., 2007, s. 595). Bara de senaste 

årtiondena har forskare börjat uppmärksamma den marknadsföring som sker internt på 

företaget som riktar sig mot de anställda inom organisationen. Detta har blivit mer och 

mer aktuellt de senaste åren och Hartline et al. (2000) påstår att en framgångsrik extern 

kundorientering endast är möjlig att uppnå när företaget har en passande struktur och 

design på plats internt. Som ett resultat av detta har intern marknadsföring utvecklats till 

ett strategiskt verktyg för företag att skapa en förståelse för kunderna inom deras specifika 

organisation (Barnes et al., 2007). Om ett företag har en intern marknadsorientering kan 

detta vidare leda till en ökad arbetstillfredsställelse (Gounaris, 2008, s. 68).  
 

Rafiq och Ahmed (2000, s. 457) presenterar praktiska implikationer i relation till 

definitionerna av intern marknadsföring. För det första, behöver chefer bringa mer fokus 

till att kommunicera strategier och mål till anställda med syftet att de ska förstå vikten av 

dem samt sin egen roll i implementeringen av strategier (Grönroos 1981, refererad i Rafiq 

& Ahmed, 2000, s. 457). Kvalitativ och frekvent kommunikation uppifrån och ner i 

hierarkin har bevisats minska osäkerheten som anställda kan uppleva i sin roll (Zeithhaml 

et al., 1988, s. 43). För det andra, menar Berry (1981, refererad i Rafiq & Ahmed, 2000, 

s. 457) som tidigare nämnt att de anställdas arbete bör hanteras som interna produkter för 

att vidare kunna hantera de anställda som kunder. Detta anses vara det enda sättet att 

attrahera och behålla kvalificerade medarbetare (Berry & Parasuraman, 1991, s. 151).  
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Detta ställer krav på marknadsföringschefer och personalchefer då de behöver involvera 

sig i jobbspecifikationer, särskilt där extern kundkontakt är inblandat för att skapa kvalitet 

i båda ändarna (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 457). För de tredje, betonar Rafiq and Ahmed 

(2000, s. 457) vikten av att utöva en kvalitativ rekrytering. Målet ska vara att försäkra sig 

om att de individer som anställs besitter de efterfrågade attityderna och beteenderna då 

det är desto svårare att försöka förändra attityder hos en redan anställd individ (Rafiq & 

Ahmed, 2000, s. 457). Att utbilda sina medarbetare har visat vara ett effektivt verktyg för 

att minska rollosäkerhet vilket i sin tur leder till att kundens behov kan bli mött mer 

effektivt enligt Walker et al. (1975, refererad i Rafiq & Ahmed, 2000, s. 457). 
 

I många av de studier som gjorts inom intern marknadsföring är författarna överens om 

att den interna marknadsföringen består av flera olika delar (Bailey et al., 2016; Huang & 

Rundle-Thiele 2015). Huang och Rundle-Thiele (2015, s. 573) har i sin studie redogjort 

för den funktionella aspekten inom intern marknadsföring, med andra ord konkreta 

marknadsföringsaktiviteter. De presenterar tre funktioner vilka är intern kommunikation, 

utbildning och intern marknadsundersökning. Intern kommunikation är den mest 

studerade dimensionen och bör vara en del av den interna marknadsföringsstrategin 

(Huang & Rundle-Thiele, 2015, s. 573). Vidare så är utbildning och träning en strategi 

som ofta relateras till HR funktioner (Huang & Rundle-Thiele, 2015, s. 574). Denna 

funktion bör dock tas upp även inom den interna marknadsföringen då den beskrivs som 

en av de viktigaste processerna när det kommer till att kommunicera bland annat 

organisationskultur, värderingar, attityder och prestationsstandarder (Wasmer & Bruner 

II, 1991, s. 43). Avslutningsvis, är marknadsundersökningar en ofta använd strategi inom 

marknadsföring men att utföra en liknande undersökning internt är kanske inte alltid lika 

vanligt förekommande. En intern marknadsundersökning utförs med syftet att förstå 

medarbetarnas behov och önskningar (Huang & Rundle-Thiele, 2015, s. 574). Som nämnt 

ovan, bör anställda hanteras som kunder vilket i sin tur indikerar att de behöver 

segmenteras precis som externa kunder gör för att kunna utföra en målinriktad 

kommunikation (Ahmed & Rafiq 2003, s. 1183). 

 

Intern marknadsföring är en av de grundläggande processerna i vilken ledare inom 

företaget kan skapa en känsla av samhörighet mellan de anställda och organisationen som 

i sin tur skapar en organisationskultur (Wieseke et al., 2009, s. 123). Att skapa en 

organisationskultur som är delad med samtliga inom företaget kan underlätta för 

organisationen på ett flertal sätt (Ebert et al., 2000, s. 138–139). Bland annat kan det 

motivera anställda att arbeta mot ett gemensamt mål och underlätta för nyanställda att 

förstå vilket beteende som förväntas. Inom begreppet organisationskultur innefattas 

värderingar, attityder, normer och beteenden som i sin tur formar en organisatorisk 

identitet (Wasmer & Bruner II, 1991, s. 38). Grunderna för organisationskulturen kan 

kopplas till den interna marknadsföringen då den styrker företagets kultur vid 

förmedlandet av riktlinjer och incitament för de anställda om företagets värderingar 

(Wasmer & Bruner II, 1991, s. 38). Wieseke et al. (2009, s. 123) menar vidare att en av 

målsättningarna med strategier inom intern marknadsföring, bör vara att skapa en 

organisatorisk identitet som samtliga medlemmar vill anta. Den organisatoriska 

identiteten avser att förklara “Vem är vi som en organisation?” (Ashforth et al., 2008, s. 

329). Identiteten relaterar till de mest centrala egenskaperna i organisationen vilket kan 

vara värderingar, mål, kunskap, kompetens samt beteenden och beskriver således de 

stereotypiska dragen som organisationen besitter (Ashforth et al., 2008, s. 329–330).  
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Forskning inom organisationsidentitet grundar sig i teorier om social identitet (SIT) vilket 

definieras som den del av en individs självbild som härleds från individens vetskap om 

sitt medlemskap i en social grupp och personens emotionella anknytning till det 

medlemskapet (Tajfel, 1978, refererad i Ashforth, 2008, s. 327). Människor söker ständigt 

efter att kategorisera sig själv samt andra för att i sin tur kunna skapa sociala kontexter 

som de känner tillhörighet i (Hogg & Terry, 2001, s. 3). Detta koncept kan vidare 

appliceras i organisationer där individer söker efter gemensamma attribut och skapar 

sociala grupper de känner tillhörighet till. Organisationsidentifiering kräver således att 

medarbetare definierar sig själv som en medlem av organisationen samt känner en 

emotionell anknytning till det (Ashforth et al., 2008, s. 330). Inom en organisation, särskilt 

en stor och komplex sådan, kommer det att existera ett flertal identiteter som i sin tur kan 

kategoriseras som identiteter av låg rang och identiteter av hög rang (Ashforth & 

Johnsson, 2001). Identiteten av högst rang är den organisatoriska identiteten medan 

identiteter av lägre rang kan vara exempelvis arbetsgrupper eller avdelningars tillhörande 

identitet. Med andra ord är individer inom en organisation troligt att besitta flera 

identiteter beroende på position och roll i organisationsstrukturen (Ashforth & Johnsson, 

2001). Därmed stärks vikten av att ha en tydlig organisatorisk identitet då det resulterar i 

att medarbetare förstår och arbetar mot organisationsmål framför exempelvis mål uppsatta 

inom en avdelning.  

 

Identitetskonstruktion har studerats i konsultorganisationer och den tillhörande komplexa 

miljön. Som nämnt ovan är det vanligt att konsulter arbetar distanserat från sin arbetsplats 

vilket kan skapa konflikter i identiteten då de ständigt behöver existera i kontexter där de 

influeras av externa parter (Empson & Alvesson, 2008, s. 3). När konsulten behöver 

anpassa sig till andra grupper och identiteter, kommer personen eventuellt behöva 

kompromissa sin egna organisationsidentitet för att känna en tillhörighet i den nya 

kontexten (Alvesson, 2012, s. 318). Alvesson (2012, s. 318) förklarar att de kan 

uppkomma situationer där konsulter kan behöva underordna sin egna identitet för att möta 

sin klient i en bekväm kontext vilket därmed kan skada organisationsidentiteten. Detta 

stärks vidare av att individer inom serviceyrken, som till exempel konsultarbete, ofta 

upplever en osäkerhet kring vem de jobbar åt och vem de jobbar för, då de i regel arbetar 

nära en klient (Harvey et al., 2017, s. 96). 

 

Effekterna av att ha medarbetare som identifierar sig med organisationen har visat sig vara 

många. De är exempelvis ofta mer benägna att samarbeta, upplever sig nöjd och 

involverad i sitt arbete (Riketta, 2005). Det mest essentiella är att de arbetar mot 

organisationens mål i enlighet med den uppsatta kulturen som om de vore deras egna mål 

(Pratt, 2001, s. 14; Edwards, 2005, s. 208). Dessa effekter går att likställa med de 

studerade resultaten av en effektiv intern marknadsföring som grundar sig i att förmedla 

kulturen med en strävan att de anställda ska arbeta i överensstämmelse med den både 

intern och externt (Wasmer & Bruner II, 1991). I relation till den ovan diskuterade 

identitetskonflikten inom konsultyrket så finns det indikationer på att det finns ett behov 

av effektiv intern marknadsföring inom just denna bransch. Vi vill åter betona att målet 

med en intern marknadsföringsstrategi bör vara att skapa en organisatorisk identitet enligt 

Wieseke et al. (2009, s. 123).  

 

Tidigare studier inom intern marknadsföring har främst fokuserat på hur denna kan skapa 

framgångar för företaget externt (Barnes et al., 2007, s. 595). De senaste åren har 

forskningen inom intern marknadsföring gått mer in på djupet i de olika delarna och dess 

strategier (Bailey et al., 2016; Huang & Rundle-Thiele 2015).  
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Trots att den interna marknadsföringen har fått ett uppsving de senaste åren har lite 

forskning gjorts på hur de anställda faktiskt påverkas och anammar företagets identitet på 

ett djupare plan. Att identifiera sig starkt med sin organisation innebär vidare att 

medarbetaren känner en tydlig tillhörighet till organisationen samt upplever en emotionell 

anknytning till den (Ashforth et al., 2008). Studier om hur detta kan uppnås i en 

organisatorisk kontext är begränsad och identifieringsprocessen är komplex. Vidare 

återfinns inget tydligt samband mellan dessa två koncept i tidigare forskning och antyder 

därmed ett existerande gap. Vid studerandet av den existerande litteraturen har vi funnit 

begränsad information om komplexiteten inom konsultbranschen i relation till behovet av 

en intern marknadsföring samt hur den kan influera den anställdes identifiering med 

organisationen. Med andra ord avser vi vidare att studera hur en effektiv intern 

marknadsföring kan vara en bidragande faktor vid den organisatoriska 

identifieringsprocessen hos konsulterna. 
 

1.3 Forskningsfråga 

 
Hur kan interna marknadsföringsaktiviteter förmedla organisationens identitet och 

påverka konsulters organisatoriska identifiering? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur konsultorganisationers identitet 

kan förmedlas genom interna marknadsföringsaktiviteter för att öka konsulternas 

organisatoriska identifiering. Vi vill undersöka hur konsulter, som spenderar mycket tid 

ute hos kund, uppfattar deras organisations identitet och huruvida de identifierar sig med 

denna utifrån antagandet att de tre interna marknadsföringsaktiviteterna kommunikation, 

träning och utbildning samt interna marknadsundersökningar, agerar som hjälpmedel i 

konsulternas identifieringsprocess. Denna studie avser därmed att undersöka hur intern 

marknadsföring kan kommunicera och förmedla organisationens identitet på ett sådant vis 

att det skapar en kontext för medarbetare där de enkelt kan förstå sitt eget syfte, känna 

tillhörighet och identifiera sig med organisationen. Vi vill skapa en förståelse för var 

konsulternas identifiering främst ligger, hos kunden eller den egna organisationen. Syftet 

är med andra ord även att förstå hur viktigt det är för konsulterna att känna tillhörighet 

och identifiering till sin egna organisation. För att förstå detta kommer vi att söka efter 

andra faktorer som påverkar konsulternas känsla av tillhörighet, utöver de tre tidigare 

nämnda aktiviteterna. Studien kommer vidare att analysera detta ur två perspektiv, där 

konsulterna utgör det första och organisationens ledare utgör det andra perspektivet. På 

så vis skapar vi oss en bred förståelse både för hur organisationens identitet förmedlas 

strategiskt samt hur denna förmedling uppfattas av konsulterna. Studiens resultat avser 

vidare att bidra till vägledning för hur konsultorganisationer kan använda sin interna 

marknadsföring för att öka medarbetarnas identifiering till organisationen. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel kommer studiens vetenskapliga utgångspunkter att presenteras. 

Inledningsvis argumenterar vi för valet av ämne samt förförståelsens påverkan på 

studien. Vidare förklaras studiens utgångspunkter i form av metodval, vetenskapssyn, 

verklighetssyn och forskningsansats. Avslutningsvis introduceras de valda teorierna som 

lägger grunden för studien, hur de har hittats via litteratursökning samt en kritisk analys 

av källorna.  

2.1 Val av ämne 

Vi som är författare av denna studie studerar Civilekonomprogrammet på 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Ämnena som vi har studerat på avancerad nivå 

skiljer sig åt, då en av oss läst och fördjupat sig inom management och den andra inom 

marknadsföring. Ämnet för denna studie är därav en kombination av dessa två 

ämnesområden. Trots våra skilda fördjupningsområden var det ett liknande upplägg på 

kurserna på avancerad nivå där vi båda fick prova på rollen som konsult åt ett externt 

företag. I denna roll fann vi ett gemensamt intresse och blev, genom att läsa ett stort antal 

artiklar, inspirerade att genomföra en studie baserad på konsultverksamheter i 

kombination med intern marknadsföring. Baserat på vårt personliga intresse för frågan 

och de indikationer som vi fått på aktualiteten av ämnet som beskrivits tidigare, kände vi 

att det valda ämnet kommer vara högst intressant för oss att fördjupa oss i. 

2.2 Förförståelse 

Författarna till denna studie studerar, som nämnt ovan, på Civilekonomprogrammet på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet sedan 2014. Vi besitter en bred kunskap inom 

företagsekonomiska ämnen samt avancerad kunskap inom marknadsföring och 

management. Detta har givit oss en teoretisk förförståelse som kan ha påverkat studien, 

framförallt i val av ämne då vi valde att fördjupa oss i ett problem som kombinerar våra 

två huvudämnen. Denna förförståelse påverkade även valet av teorier då vi av naturliga 

skäl, sökte oss till teorier som vi var mer eller mindre bekanta med. Vår medvetenhet om 

detta har hjälp oss att förhålla oss relativt kritiska i vår litteratursökning genom att även 

vara öppen för okända teorier.  

 

Vår praktiska förförståelse var relativt ytlig i den mening att vi saknade långvarig 

erfarenhet av konsultyrket och implementering av företagsstrategier. Som anställd i 

företag har vi däremot upplevt mindre effektiva kommunikationsstrategier i form av 

bristfälligt förmedlande av företagets aktiviteter och visioner. Detta har resulterat i att vi 

har fått erfara både svag och stark identifiering med arbetsplatsens visioner och 

värderingar. Vidare har detta medfört att preferenser kring frågan har skapats, vilket kan 

ha styrt utvecklingen av denna studie. Grundlig litteratursökning har bekräftat vikten av 

tydlig intern marknadsföring för att öka identifieringen med företaget. Detta har därmed 

minimerat de potentiella konsekvenserna som kunde ha uppstått med våra subjektiva 

preferenser - vår förförståelse blev således bekräftad i forskning och bör därmed styra 

studiens riktning.  
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2.3 Forskningsmetod 

Det finns två huvudsakliga metoder för utförandet av en studie enligt Flick (2015, s. 9), 

vilka är antingen kvantitativ eller kvalitativ forskning. Då denna studie ämnade att skapa 

en djupare förståelse för hur interna marknadsföringsstrategier används har insamlandet 

av data varit av icke-numerisk art i form av semistrukturerade intervjuer där svaren inte 

varit standardiserade och därför tolkningsbara. Enligt definitionen av Bryman (2008, s. 

40–41) syftar en kvalitativ forskningsmetod till att förstå komplexa situationer snarare än 

att mäta och kvantifiera. Då denna studie syftade till att göra det förstnämnda har därför 

en kvalitativ metod använts. Målet med denna studie har varit att ha en nära interaktion 

med forskningsobjektet för att lyckas besvara forskningsfrågan och därmed uppfylla 

studiens syfte. Olsson & Sörensen (2011, s. 19) beskriver att forskaren deltar vid 

datainsamlingen i en kvalitativ forskningsmetod, vilket har varit essentiellt för att uppnå 

ovan beskrivet mål för studien.  

 

Vid utförandet av en kvantitativ studie utgår man istället från en teori, vilken man sedan 

använder för att skapa hypoteser som därefter prövas (Bryman 2008, s. 40; Flick, 2015, s. 

9). Tillämpas denna metod innebär det även att insamlingen av data är av numerisk art 

som via statistiska tekniker kan analysera olika variabler och relationer (Saunders et al., 

2012, s. 162). Detta är, som diskussionen ovan indikerat, inte en relevant metod att 

använda för denna studies syfte.  

2.4 Vetenskapssyn 
En studies vetenskapssyn handlar om hur forskaren ser på kunskap inom ett ämnesområde 

(Saunders et al., 2012, s. 132). För att uppnå vår studies syfte har en tolkande kunskapssyn 

antagits som i enlighet med Thurén (2007, s. 94–95) avser att förstå människor och dess 

beteenden genom tolkningar. Detta perspektiv är motsatsen till den positivistiska 

vetenskapssynen som innebär att man använder naturvetenskapliga metoder vid 

studerandet av den sociala verksamheten (Bryman, 2008, s. 30). Enligt Bryman (2008, s. 

30) innebär den även att studien ska genomföras på objektiv grund, fri från värderingar, 

vilket inte har varit målet i denna studie och därmed uteslutits. Att ha en tolkande 

vetenskapssyn är användbart och passande vid kvalitativa studier, då syftet är att försöka 

tyda och skapa en djupare förståelse för forskningsobjektet (Patel & Davidsson, 2011, s. 

29).  

 

Ett tolkande perspektiv på kunskap har argumenterats vara lämpligt vid just studerande 

av företag och dess ledning (Saunders et al., 2012, s. 137). Eftersom att denna studie 

ämnar skapa en förståelse för strategier inom intern marknadsföring var det viktigt för oss 

som forskare att studera ämnet från organisationens perspektiv och ha möjlighet att tolka 

detta. Vidare så är en tolkande vetenskapssyn av relevans för denna studie då vi använde 

en kvalitativ forskningsmetod som ämnar att undersöka organisatoriskt beteende. 

Saunders et al. (2012, s. 137) belyser vikten av att förstå skillnader mellan människor när 

man är en del av samhället. Vi tror att individer tar till sig olika identiteter som hela tiden 

påverkas och influeras av externa faktorer, vilket också är en av de delar som vi avsåg 

skapa större förståelse för i denna studie. Ett positivistiskt perspektiv på kunskap hade 

istället avsett att mäta och kvantifiera resultatet vilket vanligen görs i kvantitativa studier 

med andra insamlingsmetoder än de vi valt.  
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Då vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer där vi avser att analysera och tolka 

insamlat data samt med grund i ovanstående argument, var en positivistisk syn på kunskap 

inte varit aktuell.  

2.5 Verklighetssyn 
Ontologi handlar om hur forskaren ser på verkligheten och det finns två olika 

verklighetssyner, objektivism och subjektivism (Saunders et al., 2012, s. 130). Denna 

studie byggde på en subjektiv verklighetssyn. Saunders et al. (2012, s. 132) förklarar att 

verkligheten är en social konstruktion som är under konstant förändring av dess sociala 

aktörer. Då syfte med vår studie var att förstå och tolka hur intern marknadsföring 

påverkar identifiering med organisationen så krävdes en subjektiv syn på verkligheten då 

människor har påverkat vårt resultat. Företagets värderingar, identitet, kultur och visioner 

är alla konstruktioner som är skapade av människor och kommer även att uppfattas olika 

beroende på vem det är som tolkar dem.  

 

Att utgå från en objektiv verklighetssyn skulle istället ha inneburit att företeelser ter sig 

identiskt oavsett vilka människor som är involverade (Saunders et al., 2012, s. 131). Det 

vill säga, en studie hade resulterat i samma slutsats även om människorna byts ut. Detta 

är mer frekvent använt i kvantitativa studier och är således en mindre aktuell 

verklighetssyn för vår studie. Kvalitativa studier tenderar att ta avstånd från 

naturvetenskapliga lagar och istället tillåta tolkningar (Bryman, 2008, s. 40–41).  Vi 

strävade således efter att förstå hur de sociala aktörerna uppfattar verkligheten genom våra 

egna tolkningar och har därmed inte ämnat att vara objektiva i något avseende. Då vi vet 

att människor påverkas av andra människor och sociala kontexter samt att organisationer 

består av människor och kan därmed inte påstå att vår studerade kontext inte kommer att 

påverkas av sociala aktörer. Vi kunde därav inte se på verkligheten som en objektiv 

konstruktion.  

2.6 Forskningsansats 

Den valda forskningsansatsen avser att förklara sambandet mellan teori och empiri i en 

studie (Saunders et al., 2012, s. 144–145). Denna studie har antagit en deduktiv 

forskningsansats som innebär att forskaren utgår från teorier som sedan testas i empirin. 

Tidigare forskning och teorier har lagt grunden för både vår problembakgrund och 

problemformulering. Dessa teorier har sedan testats mot vår empiriska datainsamling för 

att finna eventuella samband. Den deduktiva ansatsen är vanligen använd i kvantitativa 

studier som ämnar att kunna generalisera insamlade data för att därefter kunna förkasta 

eller bekräfta en teori (Bryman, 2008, s. 26; Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). Vår studie 

var av kvalitativ art och hade därmed inte avsikt att konkludera i ett generaliserbart 

resultat som kan förkasta eller bekräfta en teori. Däremot hade vår studie utgångspunkter 

i tidigare forskning samt strävade efter att finna indikationer på samband mellan teori och 

empiri och vi använde således en deduktiv forskningsansats. Det vanligare valet av 

forskningsansats för en kvalitativ studie är en induktiv metod som utgår från observationer 

och datainsamling för att kunna generera nya teorier (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). 

Vår studie ämnade inte att skapa nya teorier och utgår, som nämnt ovan, från redan kända 

teorier, vilket medförde att en induktiv forskningsansats inte var lämplig för denna studie.  
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Sammanfattningsvis har tidigare forskning och teorier använts som utgångspunkter för 

problembakgrund samt problemformulering i denna studie. Intervjumallen har underlag i 

valda teorier som avsåg att analysera och testas i empirin. Detta gör vi med syftet att 

identifiera eventuella mönster som stämmer överens mellan vårt studerade objekt och 

tidigare forskning. Vår kvalitativa studie skulle varken förkasta eller bekräfta någon teori 

men avsåg att finna eventuella korrelationer.  

2.7 Forskningsdesign 

Enligt Saunders et al. (2012, s. 171–172) kan en studies design vara på tre olika sätt: 

utforskande, beskrivande och förklarande. Den utforskande forskningsdesignen är 

tillämplig när forskaren ämnar redovisa sin förståelse för ett problem (Saunders et al., 

2012, s. 171). Som tidigare beskrivits, har denna studie varit av kvalitativ art, där data 

insamlats via intervjuer. Saunders et al. (2012, s. 171) beskriver hur forskaren, genom 

relativt ostrukturerade intervjuer, kan förstå forskningsområdet med hjälp och guidning 

av deltagarna. Detta, då följdfrågorna i ostrukturerade intervjuer kan se olika ut beroende 

på situation (Saunders et al., 2012, s. 170). Enligt Blumberg et al. (2011, s. 151) är en 

utforskande forskningsdesign ofta passande vid en kvalitativ metod men kan ibland även 

användas vid kvantitativa studier. Zikmund et al. (2009, s. 54), beskriver även hur 

utforskande studier innebär att man inte nödvändigtvis behöver dra slutsatser gällande 

vissa fenomen. Därför lämpade sig denna metod väl i denna studie då syftet var att skapa 

förståelse snarare än att förklara företeelser.  

 

Vad beträffar beskrivande studier så är dessa ofta en påbyggnad av en tidigare gjord 

utforskande studie och då den ämnar nå många respondenter sker datainsamlingen ofta 

genom enkäter (Saunders et al., 2012, s. 171). En förklarande studie ämnar förklara olika 

variablers samband i en given situation (Saunders et al. 2012, s. 172). Då denna studie 

inte syftar till att ge en exakt bild, utan en tolkning av en organisatorisk kontext, samt att 

ingen av dessa metoder passar för hur denna studie utförts, har den utforskande 

forskningsdesignen tillämpats för att uppnå uppsatsens syfte. 
 

2.8 Litteratursökning och källkritik  
Bryman och Bell (2015, s. 100) beskriver hur forskare bör gå igenom redan existerande 

litteratur för att förvärva den kännedom, kunskap och trovärdighet som behövs för 

studien. Saunders et al. (2012, s. 71–72) menar vidare att det är väsentligt för forskare att 

kritiskt granska och förstå den tillgängliga litteraturen inom det valda forskningsområdet. 

Enligt Bryman och Bell (2015, s. 111) är det även vanligt att studenter vid 

uppsatsskrivandets inledande endast har vetskap om teorier funna i kurslitteratur och har 

relativt låg kunskap inom forskningsområdet. Det stärker vikten av att göra en omfattande 

och grundlig litteratursökning inom det valda ämnet. Litteratursökningens syfte är att 

skapa större förståelse för vad som redan är känt inom området men också vilka relevanta 

modeller och teorier som existerar, liksom metoder och strategier som finns inom området 

samt om det området innehåller några forskningsgap (Bryman & Bell, 2015, s. 100–101).  
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Vid studiens inledning genomfördes en noggrann granskning av den befintliga litteraturen 

inom området, vilket även har gjorts genomgående under studiens gång för att erhålla så 

mycket kunskap och förståelse som möjligt inom forskningsområdet. Litteratursökningen 

har gjorts i olika databaser som till exempel Google Scholar och Business Source Premier 

(EBSCO) som har använts återkommande vid sökning av vetenskapliga artiklar och övrig 

litteratur men även Umeå Universitetsbibliotek (www.ub.umu.se) som har varit behjälplig 

vid sökningen av exempelvis kurslitteratur. Informationen som har bearbetats och använts 

i denna studie har varit innefattat litteratur både på svenska och engelska vilket har gjort 

att sökord på båda dessa språk har förekommit. För att finna relevant litteratur har sökord 

som: organizational identification, multiple identities, ambiguous membership, internal 

marketing, internal marketing communication, internal marketing strategies och effects 

of internal marketing använts.  

 

Enligt Thurén (2013, s. 7–8) finns fyra olika kriterier inom de källkritiska principerna 

vilka är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthetskriteriet innebär att 

källan är vad den säger sig vara. Kriteriet om tidssamband innefattar tidpunkten på när en 

källa uppger viss information och när den faktiska händelsen skett och om detta kan skapa 

tvivel om att informationen stämmer om tiden mellan dessa två skiljer sig (Thurén, 2013, 

s. 7). Oberoendekriteriet handlar om att källan ska vara oberoende av andra källor 

(Thurén, 2013, s. 8). Slutligen syftar tendensfriheten till att källan inte ska återge en 

felaktig bild av sanningen för att skapa någon form av egen vinning (Thurén, 2013, s. 8).  

 

Utifrån dessa kriterier som nämnts ovan har källornas trovärdighet i denna studie 

granskats. Förstahandskällor har använts i största möjliga mån men har en 

andrahandskälla varit tvunget att användas har en ytterligare granskning gjorts av 

författaren och det förlag som står som utgivare för att säkerställa att källan verkligen är 

tillförlitlig. Källor med information som använts i flera led har även undvikits samt att de 

vetenskapliga artiklar som använts har blivit peer reviewed. Att en artikel har blivit peer 

reviewed betyder att arbetet har kvalitetssäkrats och granskats av forskare inom ämnet. 
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3. Teoretisk referensram 
I studiens tredje kapitel presenteras de teorier som lägger grunden för den empiriska 

undersökningen. Inledningsvis diskuteras teorier inom intern marknadsföring. Sedan 

introduceras begreppen organisationsidentitet och organisatorisk identifiering. Den 

teoretiska referensramen sammanfattas och presenteras därefter i en modell där de 

nämnda teorierna kopplas samman. 

3.1 Intern marknadsföring 

Intern marknadsföring har definierats på ett flertal olika sätt men ännu saknas det en tydlig 

vision om vad det faktiskt är (de Farias, 2010, s. 100). Berry et al. (1976, refererad i Huang 

& Rundle-Theile, 2015, s. 572) introducerade den första definitionen av intern 

marknadsföring som en marknadsföringsstrategi baserad på kommunikation med 

anställda, utvecklande av deras potential och motiverande belöning till de som utför 

utmärkt service. Konceptet innebär att anställda ska behandlas som interna kunder och 

deras arbete som interna produkter (Berry et al., 1976, refererad i Huang & Rundle-Thiele, 

2015, s. 572). George (1977, s. 91) fastslog vidare att det krävs nöjda anställda för att 

generera nöjda kunder, vilket har lagt en grund för hur studier inom intern marknadsföring 

har observerats och utvecklats. Winter (1985, s. 69, refererad i Rafiq & Ahmed, 2000, s. 

452) förklarar intern marknadsföring som en process där personal skapar förståelse för 

sitt värde vilket uppnås genom att utbilda och motivera anställda att arbeta mot 

organisatoriska mål. En annan definition presenterad av Berry och Parasuraman (1991, s. 

151) är att den interna marknadsföringsprocessen ämnar att attrahera, utveckla, motivera 

och behålla kvalificerade anställda genom skapa interna produkter i form av arbete som 

tillfredsställer deras behov.  

 

Forskningen inom den interna marknadsföringen har dominerats av två olika perspektiv 

(Huang & Rundle-Thiele, 2015, s. 571). Det första perspektivet bygger på Grönroos 

(1983) definition av den interna marknadsföringen som tydligt fokuserar på de externa 

kunderna och hur den interna marknadsföringen kan bidra vid tillfredsställandet av dem 

snarare än de egna medarbetarna (Grönroos, 1983, refererad i Huang & Rundle-Thiele, 

2015, s. 571). Det andra perspektivet, grundat på definitionen av Berry (1981, refererad i 

Rafiq & Ahmed, 2000, s. 457) är, som tidigare nämnt, mer inriktat på tillfredsställandet 

av de interna intressenterna och hur användningen av intern marknadsföring kan skapa 

ökad nöjdhet hos företagets anställda. De olika perspektiven är fortfarande vanligt 

förekommande utgångspunkter i forskningen inom intern marknadsföring. Vilket 

perspektiv som antas beror främst på studiens karaktär och syfte. Då denna studie ämnar 

skapa förståelse för företagets anställda utifrån ett internt perspektiv snarare än företagets 

externa kunder, har perspektivet av Berry (1981) antagits som utgångspunkt. 

 

Intern marknadsföring ses ofta som ett relativt abstrakt koncept som kan vara svårt att 

operera då det är socialt konstruerat och kontextspecifikt (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1186). 

Därför menar Ahmed och Rafiq (2003, s. 1186) att konceptet inte kan förstås utan att det 

relateras till företaget, organisationen eller personer som ger det mening. Intern 

marknadsföring kan ses som en samordningsfilosofi för aktiviteter i form av interna och 

externa relationer, interaktioner och samarbeten (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1180). 

Argumentet för denna filosofi är att alla aktiviteter behöver granskas, samordnas och 

koordineras för att kunna tillfredsställa kunderna på alla plan i den interna 

försörjningskedjan (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1180).  
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Genom att tillfredsställa de interna kundernas behov skapas bättre förutsättningar för 

organisationen och de anställda att som en enhet positionera sig och på så vis tillfredsställa 

de behov som finns hos företagets externa kunder (Barnes et al. 2003). Ahmed och Rafiq 

(2003, s. 1178) beskriver i överensstämmelse med detta, den interna marknadsföringens 

roll i företaget som ett sätt att förmedla organisationens visioner och mål på ett 

framgångsrikt sätt. Detta för att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att arbeta i 

enlighet med de löften som företaget ger sina externa intressenter.  

 

Intern marknadsföring ämnar stärka företagets kultur genom att skapa riktlinjer och 

incitament som främjar alla delar av företagets värderingar (Wasmer & Bruner II, 1991, 

s. 38). Lyckas ett företag uppnå en delad förståelse av företagets värderingar när det 

kommer till kundservice och servicekvaliteten, kommer det innebära att gapet mellan 

serviceleveransen och vad kunderna förväntar sig, minskar avsevärt och därmed även 

antalet missnöjda kunder (Wasmer & Bruner II, 1991, s. 39).  Genom att identifiera de 

gemensamma värdegrunderna för organisationen relaterat till företagets servicemål, blir 

det möjligt för marknadsförarna att upprätthålla en önskvärd företagskultur (Wasmer & 

Bruner II, 1991, s. 44). Organisatorisk kultur förklaras som en uppsättning normer, 

attityder, beteendemönster och värderingar som skapar organisationens kärnidentitet 

(Wasmer & Bruner II, 1991 s. 38). Följaktligen, involverar organisationskulturen även 

företagets mål, hur de anställda förväntas bete sig och de principer som upprätthåller 

organisationens identitet och integritet (Wasmer & Bruner II, 1991, s. 38). Detta kan 

kopplas till den interna marknadsföringen i ett företag då författarna menar att 

marknadsförare som har välutvecklade metoder för att mäta de anställdas attityder, 

kommer kunna använda denna information för att utforma effektiva metoder och 

strategier för den interna marknadsföringen (Wasmer & Bruner II, 1991, s. 38). 

Följaktligen, kan det antas att det är den uttalade organisatoriska kulturen som ämnas att 

marknadsföras internt genom de tidigare diskuterade aktiviteterna. Målet är med andra 

ord att marknadsföra organisationens förväntade beteenden, attityder och värderingar till 

samtliga medarbetare för att de ska förstå och tillämpa dessa.   

 

Liksom segmentering används av företags externa kunder förespråkar Cahill (1996) även 

att man segmenterar organisationens anställda för att den interna marknadsföringen ska 

bli så effektiv som möjligt. Segmentering är en teknik som används för att samordna 

personer som är relativt homogena i olika avseenden vilket gör det möjligt att anpassa 

marknadsföringsmixen för varje enskild grupp av individer (Suh & Lee, 2016, s. 455). I 

en intern kontext innebär detta att man grupperar de anställda som har liknande karaktär, 

behov och arbetsuppgifter (Rafiq & Ahmed, 1993, s. 227). Den interna segmenteringen 

kan även grundas i medarbetarnas roll eller den funktion de fyller på företaget (Rafiq & 

Ahmed, 1993, s. 227). Det föreslås dock att anställda även behöver segmenteras utifrån 

vad som motiverar dem och inte endast utifrån vilken avdelning de arbetar på. Om företag 

inte erkänner existensen av de olika segmenten, riskerar organisationens meddelanden att 

bli för breda och diffusa vilket kan skapa ett avstånd mellan medarbetarna och företaget 

som i värsta fall kan leda till förvirring i de anställdas handlingar (Ahmed & Rafiq, 2003, 

s. 1183). 
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Figur 1 - Egen modell baserad på teorier inom intern marknadsföring.  

 

Många forskare menar att den interna marknadsföringen kan delas upp i olika delar.  

Huang och Rundle-Thiele (2015, s. 573) behandlar i sin studie den interna 

marknadsföringens funktionella aspekter som ligger som grund för de interna 

marknadsföringsaktiviteterna inom en organisation. De aktiviteterna som presenteras är 

den interna kommunikationen, träning och interna marknadsundersökningar (se figur 1). 

Vissa forskare (Bailey et. al., 2016; Narthe, 2012) menar att det även finns andra 

funktioner som inkluderas inom den interna marknadsföringen som till exempel belöning 

och empowerment. Då denna studie avser att undersöka hur praktiska aktiviteter inom den 

interna marknadsföringen kan påverka medarbetares identifiering med organisationen, 

kommer vi vidare att studera de tre aktiviteterna studerade av Huang och Rundle-Thiele 

(2015). Nedan följer därmed en presentation av intern kommunikation, träning och 

utbildning samt intern marknadsundersökning.  

 

3.1.1 Intern kommunikation 

Den mest studerade funktionen inom intern marknadsföring är den interna 

kommunikationen (Huang & Rundle-Thiele, 2015, s. 573). Intern kommunikation 

beskrivs av Dolphin (2005) som den kommunikation som sker mellan ledarna i en 

organisation och de anställda. Kalla (2005, s. 304) beskriver den interna 

kommunikationen som all formell och informell kommunikation som sker internt på 

organisationens alla olika nivåer. Welch och Jackson (2007, s. 182) beskriver vidare hur 

denna kommunikation återspeglar ledningens förmåga att bygga relationer med de interna 

kunderna som återfinns på olika nivåer inom hela organisationen. Enligt Lies (2012) 

grundar sig den interna kommunikationen i organisationens visioner och värderingar 

vilket gör det möjligt för organisationer att genomföra proaktiva förändringar. De 

traditionella verktygen som används för att kommunicera ett budskap mot externa kunder 

är genom reklam och personlig försäljning. På samma sätt används dessa verktyg i den 

interna kommunikationen där den ämnar sprida information till företagets anställda 

istället för externa intressenter (Huang & Rundle-Thiele, 2015, s. 573). Welch och 

Jackson (2007, s. 184) menar att den interna kommunikationen riktar sig mot olika 

intressegrupper som återfinns på olika nivåer inom företaget som till exempel i ledningen, 

på olika enheter och avdelningar och i projektgrupper.  
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Mishra et al. (2014) diskuterar sambandet mellan den interna kommunikationen och de 

anställdas engagemang. Studien visar att den interna kommunikationen är viktig för att 

bygga relationer med de anställda och när det kommer till att utveckla en transparent 

företagskultur mellan ledningen och de anställda (Mishra et al., 2014, s. 183). Författarna 

menar att det dessutom kan öka medarbetarnas engagemang i organisationens 

prioriteringar. Den interna kommunikationen har även visat sig vara något som kan öka 

förtroendet mellan anställda och dess chefer (Gavin & Mayer, 2005). 

Sammanfattningsvis, kan det konkluderas att intern kommunikation är viktigt i avseendet 

att göra medarbetarna medvetna om prioriteringar för att ge dem något att arbeta mot. 

Målet med intern kommunikation är med andra ord att lyfta all intern information som är 

av relevans för medarbetare för att kunna skapa goda relationer och samarbeta mot 

organisationens uppsatta mål.  

3.1.2 Träning och utbildning 

Träning och utbildning har visat sig påverka de anställdas tillfredsställelse i arbetet 

(Gounaris, 2008, s. 75). Träning beskrivs av Mathieu et al. (1992, s. 828) som en 

organisatorisk praxis som ämnar att ge de anställda möjlighet att förbättra sina kunskaper, 

förmågor och färdigheter i arbetet. Den interna marknadsföringen arbetar övergripande 

med att utforma den rätta typen av atmosfär och miljö på företaget där de anställda blir 

uppmuntrade att skapa, koordinera och förbättra hela verksamheten vilket leder till 

konkurrenskraftighet (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1180). Med detta i åtanke beskriver 

Huang och Rundle-Thiele (2015, s. 573) den interna träningen som en mekanism och ett 

verktyg som kan användas för att framgångsrikt förändra och bibehålla kulturen inom 

organisationen. Chang et al. (2010, s. 1301) exemplifierar fördelarna med träning av de 

anställda som ökad uppsättning av färdigheter, ökad motivation hos de anställda samt 

ökad förmåga i att utföra arbetsuppgifter som i sin tur kan leda till en ökad tillfredsställelse 

i arbetet.  

 

Träningsprocessen och utbildningen av organisationens värderingar och attityder bör 

initieras i ett tidigt skede redan vid de nya medarbetarnas rekrytering eller anställning 

(Özçelic, 2015, s. 101). Denna träning bör vidare fortsätta löpande under anställningen 

som en del av företagets interna marknadsföring. På samma sätt som Ahmed & Rafiq 

(2003, s. 1183) belyser hur missriktade meddelanden kan förekomma om segmenteringen 

av de anställda är ofullständig, kan liknande problem uppstå med företags träning och 

utbildningsstrategier. Om träningen av de anställda inte överensstämmer med den bild 

som företaget vill ska representera varumärket, kommer motsägelsefulla meddelanden 

sändas ut om vilket beteende som förväntas antas i organisationen (Gotsi & Wilson, 2001, 

s. 102).  

 

Träning och utbildning av de anställda i organisationens kultur och värderingar är viktigt 

i flera avseenden, inte minst när det kommer till att skapa ett enhetligt intryck av företagets 

ståndpunkter och löften både intern och externt (Lies, 2012; Ahmed & Rafiq, 2003, s. 

1179–1180). Om företag erbjuder sina anställda utbildningar och träning bidrar det till 

medarbetarnas ökade kompetens och förmåga att utföra sitt jobb på ett framgångsrikt sätt 

(Pomirleanu et al. 2016, s. 131).  
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Träning av de anställda är även viktigt utifrån ett externt perspektiv då det har visat sig ha 

en funktion när det kommer till att förbättra servicekvaliteten vid arbetets utförande och 

vid förebyggandet av brister i interaktionen med företagets externa kunder (Boshoff & 

Allen, 2000, refererad i Pomirleanu et al., 2015, s. 133). Inte minst har det visat sig i 

studier gjorda inom servicesektorn, att träning och utbildningen av de anställda har en 

positiv effekt på både anställdas och kundens tillfredsställelse (Meyer & Collier, 2001; 

Johnson, 1996). Det har även visat sig ha en positiv påverkan på medarbetarnas och 

organisationens prestation och lönsamhet (Ellinger et al., 2008). Konsulter utför ett 

ständigt servicearbete, ofta nära kunden och under längre perioder, vilket indikerar på ett 

behov av att utbilda och träna sina medarbetare i företagets kultur och identitet för att de 

ska kunna utföra en kvalitativ service.  

3.1.3 Intern marknadsundersökning 

Marknadsundersökning är ett centralt verktyg för att analysera och förstå sina kunders 

behov (Huang & Rundle-Thiele, 2015, s. 574). Syftet med detta är att kunna bemöta sina 

kunder på ett effektivt sätt där budskapet når hela vägen fram. Huang och Rundle-Thiele 

(2015, s. 574) menar att detta verktyg behöver appliceras även internt för att förstå och 

bemöta sina anställda på ett produktivt sätt. Rafiq och Ahmed (2003, s. 1183) identifierar 

vidare behovet av att segmentera anställda, precis som kunder segmenteras, för att kunna 

anpassa kommunikationen utifrån detta. Om organisationen inte förstår detta behov, 

riskerar budskapet att inte framgå i sin helhet och kan skapa osäkerhet hos mottagaren 

vilket innebär att informationen inte blir meningsfull (Rafiq & Ahmed, 2003, s. 1183). 

För att förenkla säkerställandet av att segmenteringen är genomförd korrekt, alternativt 

för att upptäcka brister i den rådande segmenteringen kan interna 

marknadsundersökningar bidra med användbar information.  

 

Det krävs att organisationen även förstår interna behov och önskemål samt att den 

övervakar den interna marknadsföringens påverkan hos de anställda (Rafiq & Ahmed, 

1993, s. 227). I syfte med att följa upp hur väl den kommunikation som sprids till de 

anställda mottas och om de metoder som används är effektiva, används interna 

marknadsundersökningar. Samma studie förklarar även att intern marknadsundersökning 

är en vanligt förekommande strategi inom HR och kan ske genom exempelvis 

medarbetarenkäter. Vidare förklarar Rafiq och Ahmed (1993, s. 227) även att feedback är 

en essentiell del vid intern marknadsundersökning då anställda är mer troliga att delta i 

till exempel enkäter förutsatt att de erbjuds feedback. Att använda sig av intern 

marknadsundersökning kan antas vara av särskilt stor vikt i konsultbolag, då det annars 

kan vara svårt att följa upp hur de anställda uppfattar den interna marknadsföringen när 

de arbetar längre perioder på distans. 

3.2 Organisatorisk identifiering och identitetskonflikt 

Som nämnt tidigare har studier inom organisatorisk identifiering sina grunder i sociala 

identitetsteorier (SIT) (Pratt, 2001, s. 14). Grundprincipen inom SIT är att en individ 

definieras med utgångspunkt ur den sociala kategori som personen faller inom och känner 

tillhörighet till (Hogg & Terry, 2001, s. 3). En social kategori kan vara exempelvis 

etnicitet, kön eller arbetsgrupp. SIT avser vidare att förklara varför och hur människor 

söker efter en känsla av tillhörighet till andra människor i sociala kontexter (Ashforth, 

2008, s. 334).  
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Hogg och Terry (2001, s. 3) förklarar att alla individer strävar efter att kategorisera både 

sig själv och andra med syftet att vidare kunna skapa sociala grupper där de känner 

tillhörighet. Med andra ord, är det ett mänskligt kognitivt behov att känna en social 

trygghet, vilket skapas genom att människor med liknande attribut identifierar sig med 

varandra (Hogg & Terry, 2001, s. 5). Att få inkluderas i en social kategori bringar en 

trygghet i hur en ska bete sig, tänka och känna, menar Hogg and Terry (2001, s. 3).  

 

Organisatorisk identifiering är en viss typ av social identifiering som uppstår när en 

individs inställning om sin organisation blir självdefinierande (Pratt, 1998, s. 172, 

refererad i Hogg & Terry, 2001, s. 14).  I en organisatorisk kontext, så som vilken social 

kontext som helst, kommer individer att behöva en tydlig idé om vem de är och hur de 

passar in i sin omgivning (Ashforth & Schinoff, 2016, s. 112). Det indikerar således att 

det finns ett behov hos ledare i organisationer att skapa en tydlig social kategori med 

tillhörande identitet där medarbetare har möjlighet att finna en tillhörighet i den meningen 

att de vet vad de fyller för syfte och hur de ska bete sig. Organisatorisk identitet avser att 

besvara frågan “Vem är vi som en organisation” i relation till de mest centrala 

egenskaperna inom organisationen (Ashforth et al., 2008, s. 329). Det huvudsakliga 

innehållet i identiteten är organisationens mål, värderingar, stereotypiska drag, kunskaper 

och kompetenser (Ashforth et al., 2008, s. 330). Dessa attribut ska införlivas av samtliga 

medlemmar i organisationen för att skapa en stark identitet. Identitetens kärna berör hur 

en individ definierar sig själv, vilket i sin tur bygger på hur individen värderar sig själv 

och de emotionella känslorna kring sig själv (Ashforth et al., 2008, s. 330). Följaktligen, 

krävs det att en medarbetare både definierar sig själv som en del av organisationen samt 

värderar sitt medlemskap och känner en positiv emotionell anknytning till organisationen. 

Med stöd av SIT, vet vi att individer kategoriseras i sociala kontexter för att finna en 

tillhörighet till andra med gemensamma attribut vilket även kommer att ske i 

organisatoriska kontexter. Det eftersträvade målet är således att medarbetare ska införliva 

organisationens värderingar, mål och andra stereotypiska drag framför andra eventuella 

attribut i andra sociala kontexter. För att nå detta mål, krävs det att organisationen har en 

tydligt kommunicerad identitet som påvisar just dessa attribut.  

 

Organisationens identitet beskriver, som nämnt ovan, de stereotypiska dragen som en 

organisation besitter enligt Ashforth et al. (2008, s. 329–330). Den avser att förklara vilka 

de mest centrala egenskaperna inom organisationen är. Med denna definition konstaterar 

Pratt och Foreman (2000, s. 20) att det kan uppstå multipla identiteter när det finns delade 

meningar om vad som faktiskt är det mest centrala. I stora organisationer är det särskilt 

vanligt att en individ har ett flertal identiteter i olika kontexter då det ofta är komplexa 

system och strukturer med många avdelningar och roller (Ashforth & Johnson, 2001, s. 

31).  Ashforth (2008, s. 347) förklarar att det finns multipla identiteter som grundar sig i 

den formella organisationsstrukturen. De grundar sig således i samma identitet, ofta 

organisationsidentiteten, men kan skilja sig beroende på till exempel arbetsgrupp, 

avdelning eller arbetsuppgift. Vidare kategoriseras de av lägre och högre ordning där den 

högsta nivån är organisationsidentiteten och de lägre nivåerna kan bestå av exempelvis 

avdelningens identitet, arbetsgruppens identitet eller en individs specifika roll med 

tillhörande identitet. (Ashforth & Johnson, 2001, s. 33).  
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En konflikt i identiteten är vanligt förekommande när det finns en bristande 

överensstämmelse mellan flera identiteter gällande till exempel värderingar, mål och 

normer (Ashforth et al., 2008, s. 354). Ashforth och Johnson (2001, s. 37) menar att en 

stark organisatorisk identitet, det vill säga en högt rankad identitet, kan uppmuntra 

medarbetare att arbeta mot organisationsmålen, uppfylla värderingar och acceptera 

processer framför eventuellt uppsatta mål i identiteter av lägre ordning. Det vill säga att 

medarbetare som känner stark identifiering med organisationen kommer att prioritera 

tillhörande mål och värderingar framför exempelvis en arbetsgrupps uppsatta mål. Med 

detta i åtanke kan vi anta att det är särskilt viktigt för konsultföretag där konsulterna 

arbetar distanserat från organisationen, ute hos kunden, att upprätthålla en stark 

organisationsidentitet. Detta i en strävan att behålla lojala medarbetare, säkerställa ett 

fortsatt intresse för organisationen samt garantera att medarbetare tar beslut som gynnar 

organisationen, vilka alla är faktorer som identifiering med organisationen har bevisats 

bidra till (Edwards, 2005, s. 207).  

 

Servicepersonal har visat sig vara extra utsatta för konflikterande identiteter och upplever 

ofta en osäkerhet kring vem de egentligen arbetar för (Harvey et al., 2018, s. 94). 

Konsulter arbetar, som nämnt ovan frekvent distanserat från sin arbetsplats och nära sin 

kund, vilket enligt Bartel och Dutton (2001, s. 117) kan leda till en osäkerhet i sitt 

medlemskap och därmed skapar en motstridighet i identifieringen. Konflikten en konsult 

kan möta gällande sin identitet, har även studerats av Whittle (2005, refererad i Harvey et 

al., 2017, s. 108) som konstaterar att konsulter påverkas av motsägelsefulla faktorer då de 

arbetar i olika grupper och kontexter. Empson och Alvesson (2008, s. 3) förklarar att 

konsulter behöver existera tillsammans med andra professioner med tillhörande 

identiteter. Trots att identifieringen sker internt i organisationen, är medlemmar starkt 

influerade av externa parter som klienter eller konkurrenter (Empson & Alvesson, 2008, 

s. 6). Alvesson (2012, s. 318 refererad av Harvey et al., 2017, s. 96) menar att 

konsultföretag kan uppleva problematiska konsekvenser rådande deras organisatoriska 

identitet då konsulterna ständigt behöver anpassa sig till andra grupper. Alvesson (2012, 

s. 318) förklarar att de kan behöva underordna sig själv och sin identitet i förhållande till 

sin klient vilket kan antas skada den organisatoriska identiteten.  

3.3 Organisatorisk identifieringsprocess 

SIT ämnar förklara orsakerna till varför individer söker efter kollektiva identiteter i 

sociala kontexter. Processen för hur detta går till kan förklaras genom en 

identifieringsprocess som avser att tydliggöra hur individer anpassar sin identitet utifrån 

organisationens identitet (Ashforth et al., 2008, s. 339). Denna anpassning sker genom att 

individen antar attribut från organisationens identitet till sin egen (Ashforth et al., 2008, 

s. 339). Det förekommer ett samspel mellan individen och organisationen där individen 

inledningsvis antar inslag av organisationens identitet för att sedan få gensvar i form av 

sensebreaking och sensegiving (Ashforth et al., 2008, s. 340). En cykel påbörjas där 

individen visas uppskattning av organisationen då hen antar attribut från organisationens 

identitet och blir därmed ytterligare benägen att fortsatt åberopa identiteten. 

 

  



 

 18 
 

Sensebreaking förklaras av Pratt (2000, s. 464) som en process där en individ ifrågasätts 

i en utmanande kontext vilket i sin tur skadar individens upplevda syfte i kontexten. En 

utmanade kontext kan vara till exempel social utfrysning vilket leder till att individen 

ifrågasätter sin mening och syfte i kontexten (Ashforth & Schinoff, 2016, s. 118). 

Organisationer är troliga att använda sensebreaking när en individ uppenbart besitter 

värderingar eller förväntningar som antas försämra organisationens önskade identitet 

(Ashforth & Schinoff, 2016, s. 118). Sensebreaking skapar en känsla av osäkerhet då 

individen berövas känslan av tillhörighet vilket triggar en stark önskan att anpassa sig mot 

den efterfrågade identiteten (Ashforth, 2001, refererad i Ashforth & Schinoff, 2016, s. 

118).  

 

Sensegiving innebär i sin tur att bistå individen med information om organisationen och 

den aktuella kontexten, vilket inkluderar de prototypiska attributen som innefattas av 

identiteten (Ashforth & Schinoff, 2016, s. 118.) Detta med syftet att minimera individens 

osäkerhet kring sin tillhörighet. Sensegiving är särskilt förekommande vid exempelvis 

nyanställningar där individen blir utsatt för en uppsjö av information via organisationens 

hemsida, av rekryteraren, chefer och mentorer (Saks & Gruman, 2012, refererad i 

Ashforth & Schinoff, 2016, s. 119). Individen kan således använda denna information för 

att skapa mening och uppfattning om hur hen förväntas bete sig och vilka attityder som är 

prototypiska. Processen där individen anammar och klär sig i de attribut som presenteras 

som accepterade i den sociala kontexten kallas för sensemaking. Skulle utbytet av 

information från den sociala kontexten emellertid utebli, lämnar det individen med en 

otydlig idé om sitt syfte och mening i kontexten, vilket gör det mindre trolig att personen 

antar den önskade organisatoriska identiteten (Ashforth & Schinoff, 2016, s. 119).  

 

Processen där en individ söker och skapar mening är komplex och när informationen är 

bristande kommer personen ständigt att söka efter ledtrådar för hur saker fungerar och vad 

som förväntas (Kramer, 2010, refererad i Ashforth & Schinoff, 2016, s. 120). Detta då vi 

vet att individer konstant söker efter en känsla av tillhörighet enligt SIT. Människor söker 

efter något som kan förklaras som social bekräftelse (Ashforth & Schinoff, 2016, s. 125). 

Denna bekräftelse är mest effektiv när den kommer från individer vars åsikt är högt 

värderad förklarar Ashforth och Schinoff (2016, s. 125). Exempel på dessa individer kan 

vara chefer och andra medarbetare som ofta redan definieras som prototypiska 

organisationsmedlemmar. Med andra ord är det vanligen de individer som besitter 

organisationsidentiteten som kan förmedla mening och syfte åt en exempelvis 

nyrekryterad medarbetare.  

 

3.4 Organisationens funktion 

Med stöd från ovan diskuterade teorier kan det fastslås att individer kommer att söka efter 

sitt syfte och mening i en kontext fram tills de känner en tillhörighet (Hogg & Terry, 2001, 

s. 5). Detta är grundläggande sociala identitetsteorier. Vidare, har det även konstaterat att 

organisationen kan både genom sensebreaking och sensegiving påverka hur en individ 

definierar sig själv i specifika kontexter (Ashforth et al., 2008. s. 340). Individer letar efter 

information om hur de ska bete sig för att sedan söka bekräftelse eller förnekelse från 

redan individer vars åsikt värderas högt, exempelvis chefer (Ashforth & Schinoff, 2016, 

s. 125).  
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Med andra ord kan vi dra slutatsen att det är organisationen som skapar och ger mening 

åt sina medarbetare och bristfälligt förmedlande av information kan påverka hur individen 

konstruerar sin identitet. Följaktligen så skapar detta implikationer för organisationen och 

dess ledare för att skapa en kontext där samtliga medlemmar tillkännager kulturen samt 

att de känner en emotionell anknytning till den. Nedan diskuteras dessa implikationer 

vidare.  

 

Van Knippenberg och Hogg (2003, s. 244) presenterar vikten av att en ledare inte enbart 

ska ha en fallenhet för att leda grupper av människor, utan även se sig själva som en 

medlem i gruppen för att kunna leda effektivt. Genom att applicera SIT så konkluderar 

författarna att en ledare bör vara den mesta prototypiska gruppmedlemmen, då följare 

tenderar att vända sig till den individen. Ledare har därmed en roll som “sense-maker” 

vilket antyder att följare kommer att vända sig till en person för att förstå otydliga 

situationer (van Knippenberg & Hogg, 2003, s. 251). Med detta i åtanke kan vi dra 

slutsatsen att ledarens organisatoriska identifiering har en betydande roll i graden av 

effektivitet i ledarskapet. Ledaren behöver vara en prototypisk medlem i den meningen 

att hen själv definierar sig med organisationen samt värderar denna identifiering och har 

ett emotionellt positivt förhållningssätt till den i enlighet med Ashforth et al. (2008, s. 

330). Den mest prototypiska medlemmen är den som är starkast identifierad med 

organisationen och delar värderingar, attityder och beteenden som om de vore ens 

personliga (Ashforth et a., 2008, s. 330). Med andra ord är det troligt att individer i en 

grupp kommer att vända sig till den individ som anses anta organisationens attribut fullt 

ut. Ashforth och Schinoff (2016, s. 125) bekräftar detta delvis då de förklarar att individer 

kommer att söka information från individer vars åsikt är högt värderad. Vi kan anta att 

högt värderade organisationsmedlemmar även är prototypiska medlemmar.  

  

I artikeln av Wieseke et al. (2009), tar författarna upp sambandet mellan ledares 

organisatoriska identifiering och hur denna, via intern marknadsföring, kan influera de 

anställdas identifiering med ett företag. Författarna diskuterar intern marknadsföring som 

en av de grundläggande processerna där ledare skapar en känsla av samhörighet mellan 

de anställda och organisation, vilket formellt kan uttryckas som organisatorisk 

identifiering (Wieseke et al., 2009, s. 123). Ur ett strategiskt perspektiv kan en djupt rotad 

organisatorisk identifiering hos alla företagets medlemmar, skapa goda och hållbara 

konkurrensfördelar (Fiol 1991; Porter 1985 refererad av Wieseke et al, 2009, s. 123). 

Vidare menar författarna av studien, att organisatorisk identifiering borde vara målet med 

intern marknadsföring och är därför ytterst relevant att inkludera vid forskning inom detta 

område (Wieseke et al., 2009, s. 123).   

  

Ledare som känner stark identifiering till sitt företag arbetar aktivt med att öka gruppens 

status och uppfylla kollektiva mål, även när det inte finns någon personlig vinning 

(Wieseke et al., 2009, s. 127). Dessa grupporienterade handlingar kommer uppfattas som 

bevis för de anställdas syn på organisationens värde och därmed öka anhängarnas 

organisatoriska identifiering (Van Knippenberg et al., 2004). Van Knippenberg (2003, s. 

258) menar att prototypiska ledare, de som starkt identifierar sig med organisationen, mer 

troligt får förtroende då de alltid har organisationens bästa i åtanke. Till skillnad från en 

ledare som känner svag eller ingen identifiering och inte lägger samma värdering i de 

potentiella utfallen för organisationen.  
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Tidigare studier har visat positiva resultat för servicepersonal att till exempel “klä ner sig” 

vid besök hos kunder där klädkoden skiljer sig för att bli uppfattad som en i gruppen (van 

Knippenberg, 2003, s. 260). En ledares organisatoriska identifiering har visat sig ha en 

direkt påverkan på de anställdas känsla av att identifiera sig med organisationen (Wieseke 

et al., 2009, s. 137).  

 

Det diskuterades ovan att flödet av information påbörjas redan i rekryteringsprocessen där 

den potentiellt nya medarbetaren blir informerad om exempelvis organisationskulturen 

och företagets strukturer (Saks & Gruman, 2012, refererad i Ashforth & Johnson, 2016, 

s. 119). Detta är en del av processen där individen får skapa sig en mening om 

organisationen via sensegiving. Gotsi och Wilson (2001, s. 102) förklarar i sin studie 

vikten av att organisationer tydligt kommunicerar organisationens image som de önskar 

att de anställda ska anta. Vidare betonar de att det är viktigt att organisationer även 

rekryterar individer som passar in i värderingarna som företaget står för. Samtliga av 

företagets budskap i form av kärnvärden, kultur och hur rutiner fungerar inom 

organisationen, är vitala i rekryteringsprocesser (Gotsi & Wilson, 2001, s. 102). 

Följaktligen är det viktigt att anställa individer som representerar det organisationen står 

för och kompetenser blir därmed inte det essentiella i en urvalsprocess. Därmed betonas 

vikten av en effektiv intern marknadsföring redan i rekryteringsprocessen för att en 

blivande medarbetare i ett tidigt stadie, blir medveten om kulturen (Özçelik, 2015, s. 101).  

 

3.5 Sammanfattning 

Denna studie har ett internt perspektiv på intern marknadsföring och utgår från principen 

att anställda ska behandlas som kunder enligt Berry et al. (1976, refererad i Huang & 

Rundle-Thiele, 2015, s. 572). Vi avser med denna studie att skapa en förståelse för hur 

konsultföretag hanterar sina anställda i relation till aktiviteter inom marknadsföring med 

målsättningen att nå och interagera samtliga medarbetare till att identifiera sig med 

organisationen. Intern kommunikation, träning samt intern marknadsundersökning är tre 

funktionella aspekter inom intern marknadsföring enligt Huang och Rundle-Thiele (2015, 

s. 573). Författarna menar att detta är aktiviteter som, om de är väl implementerade, skapar 

en effektiv intern marknadsföring. Målet med intern marknadsföring bör enligt Wieseke 

(2009, s. 123) vara organisatorisk identifiering och uppnås genom att ledare skapar en 

känsla av sammanhållning mellan medarbetare och anställda.  

 

Medarbetare som identifierar sig starkt med sin organisation förstår sitt syfte i kontexten, 

värderar det högt samt delar stereotypiska egenskaper med organisationen (Ashforth et 

al., 2008). Individen antar därmed den önskvärda identiteten och arbetar i enlighet med 

den. Vi kan således identifiera en gemensam faktor inom intern marknadsföring som avser 

att kommunicera en önskvärd organisationsidentitet som syftar till att medarbetare ska 

anta en identitet baserad på organisationens mål, värderingar och stereotypiska drag. 

Denna studie kommer vidare att undersöka antagandet att intern marknadsföring kan 

agera som sensegiving på ett sätt som skapar en kontext för medarbetare där de enkelt kan 

skapa mening och identifiera sig med organisationen. Vår teoretiska referensram 

sammanfattas i sin helhet i figur 2. Denna modell kommer att lägga grunden för vår 

datainsamling samt användas som ett verktyg i analysen.  
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Figur 2 - Egen modell - Sammanfattande teorimodell 

 

Figur 2 visar hur organisationens identitet, som speglar den rådande visionen och de mål, 

värderingar och stereotypiska drag som finns i organisationen. Detta innehåll används 

sedan i interna strategier som faller under intern marknadsföring. Det är främst intern 

kommunikation, träning och utbildning samt interna marknadsundersökningar som 

kommer att undersökas vidare i studien. Det kommunicerade budskapet via dessa 

aktiviteter kommer att nå individen, en medarbetare, som i sin tur antas leda till att hen 

antingen identifierar sig med organisationen eller inte och därmed upplever en konflikt i 

sin tillhörighet. Genom dessa tre aktiviteter kan organisationen sprida budskap om 

organisationens identitet som de önskar att medarbetare antar. Aktiviteterna kan antas 

agera med funktionen att skapa mening för anställda vilket i sin tur kan främja 

medarbetarnas benägenhet att identifiera sig med organisationen. Det är således 

organisationens ansvar att skapa en kontext där medarbetare känner tillhörighet och 

förståelse för hur de vidare förväntas agera. Utesluts denna process av informationsutbyte 

och sensegiving så riskeras det att medarbetare skapar egna identiteter som stärks av andra 

influerade faktorer. Medarbetare som förstår sin mening i kontexten och tagit till sig 

information som sprids genom intern marknadsföring är vidare mer benägna att tillämpa 

beteenden, värderingar och attityder som organisationen anser önskvärda. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur konsulter som spenderar mycket tid ute hos kund 

uppfattar sin organisation och huruvida de identifierar sig med den med antagandet att det 

påverkas av interna aktiviteter såsom intern kommunikation, träning och utbildning samt 

interna marknadsundersökningar. 
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4. Praktisk metod 
Detta kapitel presenterar hur vi som är författare av denna studie, har utfört det praktiska 

insamlandet av data. Inledningsvis presenteras forskningsprocessens utförande utifrån 

tre steg vilka är intervjudesign, genomförande av intervjuer och bearbetning av 

intervjumaterial.  

4.1 Forskningsprocessen 

Insamlat data kan antingen vara av sekundär eller primär art och det finns för- och 

nackdelar med båda insamlingsmetoderna (Saunders et al., 2012). En studie inleds 

vanligtvis vid insamling av sekundärdata som finns tillgänglig av andra forskare och för 

andra syften (Zikmund et al., 2013, s. 160). Saunders et al. (2012, s. 317) förklarar att det 

är billigare och mindre tidskrävande att utgå från sekundärdata vilket är en fördel. Data är 

dock, som nämnt ovan, ofta insamlat i avseende för ett annat syfte än den aktuella 

forskningen och det kan påverka hur resultatet är presenterat vilket är en nackdel 

(Saunders et al., 2012, s. 319–320). Den använda sekundärdata i denna studie är 

presenterad i kapitel 3 och endast brukad för att skapa en djupare förståelse och grund för 

vår fortsatta studie som kommer vara baserad på insamlade primärdata.  

 

Saunders et al. (2012, s. 320, 372, 416) presenterar tre olika metoder för att samla in 

primärdata vilka är observationer, olika typer av intervjuer eller enkäter. För att besvara 

vår formulerade frågeställning kommer vi att genomföra intervjuer med respondenter som 

är villiga att bistå med information till vår studie. Vi väljer att använda primärdata som 

den främsta källan just för att kunna skräddarsy vårt insamlade material för att uppnå 

studiens syfte. Vidare finns det olika typer av intervjuer vilket vi diskuterar i avsnitt 4.2.1. 

 

Enligt Rowley (2012, s. 261) sker intervjuprocessen i tre steg vilka innefattar att 

bestämma intervjuns design och planeringen inför den, själva genomförandet av 

intervjuerna samt att bearbeta och skapa mening av dem. Valet av design och planeringen 

av intervjuerna innebär reflektion över varför just en viss design är den mest lämpade för 

undersökningen, vilken intervjuteknik som är mest passande, valet av frågor, antalet 

intervjuer och dess längd som krävs för att forskarna ska kunna besvara forskningsfrågan 

(Rowley, 2012, s. 261-265). Intervjuprocessens andra del innefattar själva genomförandet 

av intervjuerna (Rowley, 2012, s. 265). Rowley (2012, s. 265–267) menar att forskaren i 

denna del bör säkerställa att frågorna är korrekt formulerade för att respondenterna ska 

förstå dem, att det finns en plan för hur forskaren ska kunna komma igång och engagera 

respondenterna i intervjun. Det tredje och sista steget i intervjuprocessen innefattar att 

skapa en mening av intervjuerna genom att bearbeta och analysera den insamlade datan. 

I detta steg bör forskaren besluta vilket sätt som är det mest lämpade sättet att analysera 

datan samt att bestämma hur denna ska presenteras i empirin (Rowley, 2012, s. 267–269). 

Kommande avsnitt beskriver hur intervjuprocessen sett ut i denna studie utifrån dessa tre 

steg. 
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4.2 Intervjudesign 
Tre intervjutyper som kan användas för primär datainsamling är strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Saunders et al., 2012, s. 374).  Empirin 

för denna studie kommer att samlas in via semistrukturerade intervjuer. Denna intervjutyp 

är lämplig att använda i studier med en utforskande design (Saunders et al, 2012, s. 378) 

Under denna typ av intervju kan frågorna förändras mellan två intervjutillfällen vilket 

således innebär att intervjuerna kommer kunna te sig väldigt olika (Denscombe, 2016, s. 

267). Saunders et al. (2012, s. 374) förklarar att en semistrukturerad intervju ofta utgår 

från teman och grundfrågor men frågor kan både strykas, ändra ordning och läggas till 

utifrån vad respondenten svarar (Saunders et al., 2012, s. 374–375). Vi önskar att våra 

respondenter ska få uttrycka fritt utifrån våra uppsatta teman för att bringa omfattande 

information som möjligt. Vidare så vill vi även ha möjlighet att ställa fler frågor för att få 

ytterligare förtydliganden eller förståelse vilket gör en semistrukturerad intervju till ett 

naturligt val. Detta innebär därmed att studien kommer att genomföras utifrån en 

intervjumall där både respondenterna styr diskussionen och vi har utrymme att ställa 

eventuella följdfrågor.  

 

De andra två intervjutyperna är strukturerade och ostrukturerade intervjuer. En 

strukturerad intervju är organiserad så att frågorna är formulerade identiskt inför varje 

intervju och att de frågas i samma tonläge enligt Saunder et al. (2012, s. 374). Syftet är 

med andra ord att förutsättningarna under intervjun ska vara exakt lika för samtliga 

respondenter. Denna intervjutyp är inte optimal för att skapa en så djup förståelse som 

möjligt då det utelämnar all möjlighet till att finna någon information som inte besvaras 

av frågorna. En ostrukturerad intervju utgår istället oftast inte från några frågor, utan ger 

respondenten utrymme att prata helt fritt om ämnesvalet (Saunders et al., 2012, s. 375). 

Detta är inte heller ett relevant val för vår studie då vi vill ha möjlighet att styra 

diskussionen för att besvara vår frågeställning utifrån våra specifikt valda teorier.  

 

4.3 Intervjuguide  
Vid semistrukturerade intervjuer är det särskilt viktigt att ta fram en relevant intervjuguide 

(Dalen, 2015, s. 35). Intervjuguiden ska behandla teman och frågor som avser att besvara 

studiens viktigaste områden utifrån forskningsfrågan (Dalen, 2015, s. 35). Dalen (2015, 

s. 35) förklarar vidare att intervjuguiden bör vara utformad på så vis att det inledningsvis 

ställs frågor som gör respondenten bekväm för att vidare ställa frågor mer fokuserade på 

studiens viktiga områden. Frågor i en semistrukturerad intervju bör inte ge möjligheten 

till ett ja eller nej svar eller vara av ledande karaktär (Dalen, 2015, s. 36).  

 

Intervjuguiden bör av naturliga skäl innehåller frågor som respondenten har kunskap att 

svara på (Dalen, 2015, s. 36). Av denna anledning har vi utformat två intervjuguider, en 

för konsulter och en för respondenter med chefsbefattning då de besitter olika kunskap 

som kan bidra till vår studie. Vid utformande av vår intervjuguide (se appendix 1 & 2) 

inleds formuläret med bakgrundsfrågor som avser att göra respondenten bekväm samt att 

skapa en förståelse för vem respondenten är. Därefter behandlar frågorna vår teoretiska 

referensram där vi inledningsvis berör ämnet organisatorisk identitet för att skapa en 

uppfattning om hur respondenten uppfattar identiteten och förhåller sig till den.  
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Frågorna berör sedan intern marknadsföring och avser att kartlägga hur rutiner inom de 

studerade aktiviteterna ter sig, syftet med dem samt hur strategier inom intern 

marknadsföring ser ut generellt i företaget. Intervjuguiden är avses att användas som ett 

verktyg snarare än en mall under intervjun och frågorna behöver inte ställas i samma 

ordning under samtliga intervjuer. Då vi har respondenter med olika befattning har vi som 

nämnt ovan konstruerat två intervjuguider där frågorna skiljer sig till viss del men har 

samma grundprincip och struktur.  

 

4.4 Urval och genomförande av intervjuerna 
Det finns flera olika sätt genomföra en intervju, bland annat personliga intervjuer, 

gruppintervjuer eller fokusgrupper (Denscombe, 2016, s. 267–268). Det vanligaste sättet 

är den personliga intervjun som är enkel att arrangera och kontrollera enligt Denscombe, 

2016, s. 267). Vi har till denna studie valt att genomföra personliga telefonintervjuer då 

det inte har funnits ekonomiska resurser för oss att närvara fysiskt vid varje enskilt 

intervjutillfälle samt att det sparat tid för oss och respondenterna. De främsta fördelarna 

med telefonintervjuer är att de ofta är ett billigare alternativ samt tar mindre tid (Zikmund 

et al., 2013, s. 212). En nackdel som kan uppstå med telefonintervjuer är missförstånd 

mellan respondent och intervjuare vilket kan resultera i exempelvis att en kort paus kan 

uppfattas som att frågan har besvarats klart medan respondenten egentligen avsåg att 

fortsätta efter en kort betänketid (Zikmund et al., 2013, s. 213–214). För att undvika detta 

missförstånd har vi som intervjuat respondenterna, haft detta i beaktning under den 

genomförda datainsamlingen.  

 

Ett annat intervjualternativ är gruppintervju där fördelen är att antalet respondenter ökar 

och därmed även antalet synpunkter och åsikter (Denscombe, 2016, s. 267–268). 

Gruppintervjuer är utformade på samma sätt som en personlig intervju, skillnaden är bara 

att frågorna besvaras av flera respondenter istället för bara en (Denscombe, 2016, s. 268). 

Fokusgrupper är ett ytterligare alternativ och i dessa är syftet att undersöka och diskutera 

attityder, idéer och känslor kring forskningsområdet (Denscombe, 2016, s. 268). Genom 

att diskutera i grupp antas respondenterna vara mer villiga att berätta saker än om det hade 

skett på individnivå (Zikmund et al., 2013, s. 63).  

 
Urval beskrivs av Zikmund et al. (2009, s. 387) som en del av en större population, där 

populationen kan vara en fullständig grupp av människor, ett folkslag eller organisationer 

av olika slag. Ett urval väljs med syfte att skapa en förståelse för något okänt hos en 

population. Då det är nästintill omöjligt att intervjua en hel population förklarar Bryman 

och Bell (2013, s. 188–189) att det av den anledningen är nödvändigt att ta fram ett urval 

eller stickprov från populationen som ämnas undersökas. Beroende på vilken typ av studie 

som utförs finns det olika urvalstekniker att utgå från (Saunders et al., 2012, s. 261). 

Bryman och Bell (2013, s. 189) beskriver att valet av urvalsteknik beror på resultatet ska 

vara generaliserbart eller inte. Teknikerna kan vidare delas in i två olika grupper vilka är 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Saunders et al., 2012, s. 261). 

 

Ett sannolikhetsurval innebär att samtliga personer inom populationen besitter lika stor 

chans att bli vald och att urvalet är slumpmässigt (Bryman & Bell, 2013, s. 190). 

Denscombe (2016, s. 64) menar att det bästa sättet att nå ett representativt urval är att 

säkerställa att forskaren personligen inte kan påverka vilka som ska ingå i urvalet utan bör 

istället dras helt slumpmässigt ur undersökningspopulationen.  
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Som nämnt tidigare är denna baserad på telefonintervjuer då samtliga respondenter arbetar 

på annan ort. Vi har genomfört 6 intervjuer med respondenter med olika befattningar på 

olika nivåer i organisationen som tabell 1 visar. Då vår studie avser att undersöka den 

individuella identifieringen med organisationen har det inte varit lämpligt med 

gruppintervjuer eller fokusgrupper då vi önskar att våra respondenter reflekterar helt 

självständigt utan påverkan av andra. De personliga intervjuerna har även varit helt 

anonyma för att respondenterna ska känna sig trygga med att de kan tala fritt utan att få 

eventuella konsekvenser. Vid intervju med respondent 1 och 5, Petra och Lisa har 

intervjuguide 1 (se appendix 1) använts och för resterande intervjuer har intervjuguide 2 

(se appendix 2) använts. Respondenterna vi har intervjuat har olika lång erfarenhet inom 

organisationen, arbetar på olika avdelningar och har olika ansvarsområden vilket har givit 

en bred bild av vårt forskningsområde.  

 

Tabell 1 - Sammanställning av intervjuer  

Intervju Befattning Datum Längd 

Petra Personaldirektör 26 mars 50 min 

Per Senior konsult 3 april  40 min 

Hanna Junior konsult 3 april 54 min  

Robin Junior konsult 4 april 48 min 

Lisa Delägare 5 april 55 min 

Ylva Manager 6 april  49 min 

 
Då sannolikhetsurval vanligen används vid kvantitativa studier där det avses att testa 

hypoteser hos en population och därefter ha möjlighet att generalisera de funna resultaten, 

är det mer lämpligt att använda ett icke-sannolikhetsurval vid en kvalitativ studie (Ritchie 

et al., 2014, s. 112). I ett icke-sannolikhetsurval är det okänt hur stor chansen är för varje 

person i en population har för att bli vald (Saunders et al., 2012, s. 262). Denna typen av 

urval används om forskaren istället kan påverka urvalsprocessen genom sina beslut som 

kan tas om forskaren tycker att ett sannolikhetsurval är svårt eller mindre passande för 

sitt syfte (Denscombe, 2016, s. 64). Ett sannolikhetsurval kan kännas mindre passande att 

genomföra om forskaren anser att det inte är möjligt att få ett urval som är stort nog, om 

information saknas för att det ska vara möjligt att göra ett sannolikhetsurval eller om det 

är svårt att nå urvalet utifrån ett traditionellt sannolikhetsurval (Denscombe, 2016, s. 64–

65).  
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Inom icke-sannolikhetsurval finns det två huvudsakliga urvalsmetoder vilka är kvoturval 

och bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2015, s. 200). Vid ett kvoturval består urvalet 

av ett stickprov som speglar en population som besitter olika egenskaper som till exempel 

kön, ålder och härkomst (Bryman & Bell, 2015, s. 202). I denna studie har ett 

bekvämlighetsurval gjorts. Vid ett bekvämlighetsurval består urvalet av personer från 

forskarens närhet som finns tillgängliga vilket resulterar i en snabbt, billig och enkel 

metod (Denscombe, 2016, s. 78). Initialt tog vi kontakt med en person i vår närhet som 

bistod med kontaktuppgifter till personer inom det företag som vi önskade genomföra 

intervjuerna med. Vi fick då kontakt med en högt uppsatt person inom organisationen som 

kunde koordinera respondenter utifrån våra uppsatta krav och preferenser. Våra krav på 

urvalet av respondenter var att de skulle besitta olika lång erfarenhet inom företaget, att 

konsulterna arbetar i stor utsträckning med externa kunder samt att det även innefattade 

personer på högre uppsatta positioner inom organisationen. Denscombe (2016, s. 74) 

förklarar vidare att forskaren kan finna det mest relevanta och nyttiga för studien genom 

att använda ett subjektivt urval då forskaren själv kan välja respondenter utifrån att de 

besitter rätt kunskap och erfarenhet av ämnet, vilket har gjorts i denna studie.   

 

En nackdel med vår urvalsprocess är att vi saknar kontroll över vilka slutgiltiga 

respondenter som vår huvudkontakt delgav oss. Det finns en risk att respondenter med 

exempelvis en särskilt positiv attityd mot företaget valdes ut framför andra. Vårt 

bekvämlighetsurval resulterar vidare i en risk att vi kan ha förbisett relevanta respondenter 

då de inte gett tillräckligt snabb respons. En fördel med vår process är att vi haft möjlighet 

att sätta upp kriterier för våra önskade respondenter samt endast blivit delgivna en lista av 

föreslagna personer med olika befattningar som vi därefter kontaktat själva. Detta har 

givit oss ett brett urval av respondenter gällande de krav som diskuterats ovan vilket har 

resulterat i en god förutsättning att finna relevant och nyttig information för att besvara 

vår studies frågeställning.  

4.5 Bearbetning av intervjuer 
Rowley (2012, s. 267) förklarar att forskaren ska lyssna på intervjuerna efter att data 

insamlats för att försöka se mönster i dem. Att transkribera data är ett sätt att bekanta sig 

med den men metoden är mycket tidskrävande (Rowley, 2012, s. 267). Dock är det inte 

tillräckligt att endast samla in data utan det krävs även att en analys av det data som 

samlats in görs (Neuman, 2011, s. 507). Neuman (2011, s. 507) förklarar att forskaren vid 

analysen organiserar, integrerar och undersöker den insamlade data för att se om det finns 

någon relation mellan detaljerna genom att försöka hitta mönster. Vid kvalitativa studier 

görs analysen genom att dela in insamlat data till diverse teman och kategorier (Neuman, 

2011, s. 510). 

 

Det finns olika metoder för att analysera kvalitativa data. Tematisk analys beskrivs av 

Saunders et al. (2016, s. 579) som en av de vanligaste metoderna för att analysera 

kvalitativa data. För analysen av den kvalitativa data som insamlats i denna studie har vi 

utgått från en tematisk analys som är en metod som ämnar att identifiera, analysera och 

rapportera mönster, även kallade teman, i insamlat data vilket gör det möjligt att 

organisera och kartlägga data mycket detaljerat (Braun & Clarke, 2006, s. 79). Braun och 

Clarke (2006, s. 78, 87) förklarar att den tematiska analysen bör ses som en fundamental 

metod för analysering av kvalitativa data och att processen innefattar följande sex steg:  
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1. Forskaren bekantar sig med sitt insamlade data genom att transkribera sina 

intervjuer och läser igenom materialet flera gånger för att identifiera mönster och 

skriva ner initiala idéer för hur materialet kan kodas. 

2. Forskaren skapar koder inom sitt insamlade data som ämnar att identifiera olika 

drag som anses intressanta av forskaren och organiseras därmed till olika grupper 

vilket kan göras antingen manuellt eller genom dataprogram 

3. De tidigare identifierade koderna och relevant data delas in i olika potentiella teman. 

4. Utvärdera och förfina de teman som skapats för att säkerställa att dessa fungerar i 

relation med de tidigare framställda koderna genom att gå tillbaka och läsa 

materialet igen och säkerställa att ingen relevant data missats i tidigare steg.  

5. Forskaren definierar och namnger alla teman genom att gå igenom varje individuellt 

tema och fastställa tydliga definitioner för varje tema som kommer presenteras i 

analysen. 

6. Producering av analysen i text. 

 

Bryman och Bell (2013, s. 107, 491) förklarar att det kan vara fördelaktigt att transkribera 

och koda intervjuer löpande då det dels är tidskrävande men också för att det kan vara 

givande då det skapar möjlighet för forskaren att få nya synvinklar av intervjun som kan 

bidra till att följande intervjuer blir bättre. Detta kan till exempel vara att forskaren byter 

ut, redigerar eller lägger till vissa frågor (Bryman & Bell, 2013, s. 491). Vi har därför i 

det första steget av analysprocessen transkriberat intervjuerna kontinuerligt efter 

genomförandet av varje intervju. Detta gav oss möjlighet att göra vissa ändringar i 

intervjuernas upplägg efter den första intervjun vilket skapade bättre struktur och 

följsamhet i följande intervjuer. Efter att ha läst igenom insamlat data kunde vissa 

intressanta mönster identifieras och dela upp manuellt för att vidare organiseras i bredare 

teman. Därefter gick vi åter igenom vårt insamlade data och läste det åter i sin helhet samt 

det material som tidigare kodat för att fastställa dess relevans. Utifrån detta kunde vi 

utvärdera och revidera de teman som skapats initialt. Att gå igenom data ytterligare en 

gång menar Braun och Clarke (2006, s. 91) är viktigt för att säkerställa att all relevant data 

är kodad och organiserad i teman. Vidare konkretiserades varje tema och strukturerades 

utifrån övergripande rubriker för att slutligen utmynna i studiens analys. 

 

Vi har valt att göra en tematisk analys då metoden har varit passande och effektiv för att 

analysera studiens insamlade data. Enligt Attitude-Stirling (2001, s. 387–388) används 

metoden för att dela upp data genom att skapa teman för att skapa förståelse för ett 

problem vilket vi genom denna studie har ämnat att göra. Genom att koda och dela upp 

data i olika teman har en analys enkelt kunnat utföras då det tydliggjort intressanta 

mönster mellan de olika intervjuerna och underlättat jämförelsen mellan dem.   
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5. Empiri 
I detta kapitel redovisas studiens empiriska data. Respondenterna presenteras i 

kronologisk ordning utifrån när intervjuerna genomfördes. Empirin stärks med citeringar 

från varje respondent. Namnen i empirin är påhittade för att upprätthålla 

konfidentialitetskravet.  

Respondent 1 – Petra, Personaldirektör 

Petra har nästan 20 års erfarenhet i organisationen och arbetar i dagsläget som 

personalchef. Som personalchef har hon det strategiska ansvaret för personal- och 

talangfrågor. Hon är därmed djupt involverad i strategier inom intern kommunikation, 

utbildning och ledarskapsutveckling. Organisationen har som rutin att ofta rekrytera 

internt till chefspositioner just för att kandidaten ska ha kunskap och erfarenhet från 

marknaden som konsult.  

 

Organisationens identitet upplevs stark enligt Petra och den gemensamma drivkraften är 

att hela tiden vilja utvecklas. “Jag skulle beskriva oss som en organisation dit väldigt 

ambitiösa och utvecklingsinriktade människor söker sig. Där den gemensamma 

drivkraften är att hjälpa andra företag att bli bättre. Det är det som samlar oss.”, 

förklarar hon. Petra berättar vidare att det finns tydligt uttalade värderingar, en vision och 

ett syfte med organisationen som genomsyrar alla avdelningar. Hon menar att det finns 

en tydlig kärna och att grundprinciperna återfinns oavsett i hela organisationen oavsett 

avdelning. Petra belyser vikten av hur varumärket färgas av hur medarbetarna beter sig 

och levererar tjänsten till kunden. Det innebär att det finns en särskild vikt i att konsulterna 

beter sig i enlighet med varumärket ute hos kund vilket hon anser att de gör. Det finns 

enligt Petra en tydlig kultur där kundnytta är en gemensam drivkraft.  

 

När vi pratar om värderingar så uttrycker Petra att det är viktigt för henne att 

organisationen har sunda värderingar och en bra miljö. Vi upplever henne som nära 

organisationen då hon uttrycker att det tar hårt på henne när något går snett i leveransen 

av en tjänst exempelvis. Vidare beskriver hon att hennes långa erfarenhet inom samma 

organisation har färgat henne och hennes värderingar på så sätt som gör att hon identifierar 

sig med dem. Hon uttrycker att den sunda miljön och värderingarna är en stor orsak till 

att hon trivs så väl organisationen.  

 

Petra är medveten om risken att konsulterna kan påverkas av kontexten de befinner sig i 

exempelvis ute hos kund. Hon förstår att de färgas mycket av det dagliga arbetet de utför. 

Däremot menar hon att det finns en stark identifiering till den egna organisationen hos 

medarbetarna tack vare den träning de får i början av sin anställning. Dessutom arbetar de 

flesta konsulterna i team, vilket innebär att de inte är helt ensamma ute hos sin kund vilket 

Petra tror ökar troligheten för att de behåller sin identifiering med den egna 

organisationen. Hon menar att organisationen uppmuntrar konsulterna till att hela tiden 

bära med sig sin “hemmahörighet” och komma ihåg att de representerar sin organisation 

och därmed tar den distans som behövs för att inte tappa det. Vidare arbetar organisationen 

aktivt med ledarskap för att konsulterna ska behålla sin identifiering med sin arbetsplats. 

Petra förklarar att det sker en frekvent och nära kontakt mellan ledare och konsult för att 

de inte ska tappa känslan av tillhörighet. De eftersträvar att konsulterna ska känna “nu 

kommer jag till kontoret, nu kommer jag hem” även om de befunnit sig ute hos kund en 

längre tid och kanske känner en tillhörighet där också.  
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För att minska risken av en identitetskonflikt, håller organisationen frekvent kontakt med 

sina konsulter som befinner sig ute hos kund. Vidare så sitter sällan en konsult helt ensam 

hos sin klient utan de arbetar mycket i team, just för att få behålla sin tillhörighet till 

organisationen. De konsulter som befinner sig ensam ute hos kund har regelbunden 

kontakt och coachning från organisationen vilket kan antas öka känslan av tillhörighet. 

Genom att arbeta i team där det finns ledare med mer erfarenhet så blir det även ett 

kontinuerligt träningstillfälle i organisationens värderingar och stereotypiska drag 

eftersom konsulterna får se hur de appliceras i praktiken. 

 

Värderingar och etiska principer förmedlas genom en uppförandekod som samtliga 

medarbetare måste läsa innan de börjar arbeta. Det arrangeras även introduktionsdagar 

där värderingar diskuteras i relation till vad de faktiskt innebär i praktiken. Under 

anställningen utbildas medarbetarna via nätutbildningar i organisationens värderingar och 

etiska principer. Petra tror dock att det yttersta förmedlandet av värderingar sker genom 

aktivt handlande. Hon menar att medarbetarna kommer att lära sig genom att se hur sina 

ledare agerar och beter sig i olika situationer. Ledare behöver referera tillbaka till sina 

värderingar i sitt agerande för att visa hur det fungerar i praktiken och detta är något som 

kan göras bättre, anser Petra. Visioner och mål förmedlas via officiell kommunikation där 

medarbetare informeras om nuläget och framtidsvisioner. Petra betonar vikten av att få 

vara delaktig och förstå vad som levereras ut till marknaden då detta bidrar till en delad 

stolthet i vad som sker inom olika verksamheter. Hon tror att denna delaktighet är en stor 

källa till inspiration att anta organisationens identitet. Stereotypiska drag så som 

beteenden och attityder förmedlas också genom ledares agerande, menar Petra. Sådana 

beteenden förmedlas externt, redan innan en påbörjad anställning förklarar hon. Genom 

att synas på exempelvis universitet, blir studenter medvetna om vilka stereotypiska drag 

och beteenden som finns inom organisationen. De försöker aktivt att förmedla vad som 

krävs för att trivas i organisationen för att attrahera rätt medarbetare. Organisationen är 

med andra ord väldigt mån om att rekrytera medarbetare som besitter rätt identitet vilket 

de även försöker att testa i rekryteringsprocessen. Petra anser att medarbetare generellt är 

väl medvetna om verksamhetens syfte och mission men kärnvärdena skulle kunna 

förmedlas bättre genom exempelvis ledares agerande som nämnt tidigare. Hon berättar att 

hon tvivlar på att någon skulle kunna rabbla de uppsatta kärnvärdena om de blir väckt mitt 

i natten.  

 

Den interna kommunikationens material är främst klientorienterat och blickar mycket utåt 

på marknaden och klienterna. Detta med syftet att förmedla en stolthet i vad 

organisationen faktiskt gör för sina kunder och hur de presterar på marknaden. 

Organisationen utför regelbundna interna undersökningar för att lyfta medarbetarnas 

tankar och åsikter. Detta görs med syftet att öka engagemanget och utveckla företagets 

arbetsmiljöarbete. Genom interna marknadsundersökningar lyfts medarbetarnas intressen 

och behov vilket kan vara viktigt när det kommer till att lära känna sina medarbetare. 

Petra anser att det är viktigt att känna sina medarbetare då deras konsulter är eftertraktade 

på arbetsmarknaden och enkelt kan få jobb någon annanstans. “Det är ledarna som måste 

känna sina medarbetare och jag upplever nog att vi känner våra medarbetare ganska väl. 

(---). Vi behöver förstå vad som är viktigt för dem för att de ska vilja fortsätta jobba hos 

oss.”, förtydligar hon.  

 

  



 

 30 
 

Sociala aktiviteter arrangeras ofta inom organisationen, ibland för hela kontoret och 

ibland för enskilda avdelningar. Det kan vara en middag endast i socialt syfte eller i 

kombination med träning i någon ny fråga exempelvis. “Det finns en inbyggd kultur där 

man samlar medarbetare med jämna mellanrum. Det blir en viktig tillhörighetsfråga och 

där kan olika team mötas. Även om man kanske är ute i vardagen på något annat ställe 

så kanske man kommer in och kör en sådan aktivitet”, förklarar hon. Att samla 

medarbetare, särskilt de som befinner sig ute hos kund, anser Petra vara viktigt då de ges 

en möjlighet att träffa sina kollegor inom organisationen och känna en tillhörighet till 

dem. Den interna marknadsföringen och dess aktiviteter kan skilja sig åt mellan 

avdelningar. Petra berättar om bloggar, podcasts och traditionella nyhetsbrev. Motivet 

med dessa aktiviteter är att få medarbetare att känna sig inkluderade och uppdaterade om 

vad som händer inom organisationen. De vill att alla ska förstå vilka beslut som har fattats 

och varför de har fattats.  

 

Respondent 2 – Per, Senior konsult 

Per arbetar idag som senior konsult där han utför olika roller, dels inom 

ekonomifunktionen men även inom till exempel retail. Per berättar att han ofta har en 

integrerad roll hos kunden, det innebär att är bäst att vara på plats hos kunden vilket 

resulterar i att han spenderar över 95% av tiden ute hos klient. Han berättar även att han 

var på ett reseuppdrag, därav alltid ute hos kund, sina 13 första månader i organisationen.  

 

Per beskriver att organisation har en hierarkisk pyramidstruktur där det finns tydliga mål 

och förväntningar på vad du måste prestera för att få din befordran. De finns en hjälpsam 

kultur inom organisationen där alla engagerar sig i varandra för att utvecklas. Vidare 

förklarar han att detta genomsyrar hela organisationen medan identiteter kan skilja sig åt 

på olika avdelningar eftersom personligheterna varierar till stor del. Pers avdelning 

identifieras av bland annat väldigt hög social kompetens vilket är nödvändigt då de 

spenderar mycket tid ute hos klient. Drivkraften att hela tiden utvecklas är gemensam för 

alla, vilket identifierar organisationen som stort. “Det finns inget som sätter stopp för mig. 

Jag kan verkligen utvecklas och förbättras så mycket jag vill. Det som lockar och 

identifierar oss är att de som är här har en stark drivkraft att vilja utvecklas.”, förklarar 

Per.  

 

Per är medveten om de uppsatta värderingarna, visionen och syftet med organisationen 

och kan återge dem samt reflektera kring vad de innebär i praktiken. Han anser även att 

dessa stämmer väl överens med hans egna värderingar och mål. Valet att arbeta i just 

denna organisation baserades på att han vill utvecklas, testa olika saker och ha möjligheten 

att driva sin egen utveckling. Per anser även att hans kollegor besitter samma identitet. 

“Det känns som att alla i vår avdelning är stöpta i samma form. Vi har jobbat med samma 

förväntningar tillhörande den nivån man är på varje år. Alla har den här drivkraft att 

förbättras och utvecklas. Man känner verkligen att vi är likadana, det kände man från dag 

ett. Här är människor som är lika mig.”, förklarar han.  

 

Per diskuterar en konsults syfte i organisationen och menar att det kan vara svårt att förstå 

då de generellt arbetar på bred front. De är inte experter på något men förstår det mesta, 

vilket kan göra det svårt att förstå sitt exakta syfte i organisationen. Han menar att 

förväntningar och individuella mål ger arbetsuppgifterna ett syfte.  
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Genom att det genomförs regelbundna uppföljningar med feedback ökar förståelsen för 

sin roll och sina arbetsuppgifter, förklarar han vidare. Organisationens rykte är viktigt för 

Per i den meningen att det driver verksamheten framåt. Ett gott rykte ger mer ansvar samt 

att det är fördelaktig för honom personligen att ha arbetat på ett företag med positivt rykte 

om han i framtiden söker jobb någon annanstans. 

 

Per har alltid känt en större tillhörighet till sin egna organisation än till 

klientorganisationen. Anledningen till det, menar han, är för att han ofta arbetar i team 

med kollegor vilket behåller hans känsla av tillhörighet. Han argumenterar även för att 

den regelbundna kontakten, coachningen och feedbacken upprätthåller identifiering med 

den egna organisationen. Även andra sociala event, utbildningar och middagar fungerar 

som en faktor som ökar hans känsla av tillhörighet.  

 

Vid diskussion om hur värderingar, förväntade beteenden och attityder förmedlas så 

nämner Per att den främsta förmedlingen är via hur andra på företaget agerar. Genom att 

arbeta i team med kollegor där alla agerar som ambassadörer för organisationen ges 

möjligheten att se hur värderingar appliceras i praktiken. Han menar att värderingarna 

genomsyrar de förväntningar och målsättningar som de arbetar efter. Därmed blir det 

avgörande att gå igenom med sin ledare vad som förväntas i varje uppdrag. Både i form 

av beteende mot andra människor och vid den faktiska leveransen av en tjänst.  

 

Per anser att organisationen inte gör något särskilt för att konsulten ska anta sin klients 

identitet, utan arbetar istället för att stärka sin egen och sina medarbetares identifiering 

med den. Det är ett delat ansvar som även ligger hos individen som behöver 

uppmärksamma det ramverk som finns och agera utifrån det för att stärka sin egen 

identitet i organisationen, förklarar han. Det finns inget som motverkar att konsulten ska 

utveckla en stark relation till sin klient, däremot arbetar organisationen aktivt på att 

behålla relationen till sina konsulter för att de ska känna en fortsatt tillhörighet.  

 

Medarbetarna tränas mycket i början av sin anställning inom värderingar och etik vilket 

följs upp med regelbundna internetbaserade utbildningar berättar Per. Utöver det upplever 

Per inget tydligt forum där de ska följa upp sina värderingar utan det genomsyrar snarare 

det dagliga arbetet löpande. Det utförs interna marknadsundersökningar som ämnar att 

undersöka hur medarbetare känner sig utifrån olika parametrar vilket driver förändring. 

På så vis har medarbetare möjlighet att påverka sin egen situation i organisationen till viss 

del. Per upplever att han har möjlighet att påverka i sina närmaste relationer men 

organisationen som stort är svår att påverka. Då han har nära kontakt med sina ledare 

anser Per att hans närmaste chefer förstår honom väl. “Jag känner mig som en del av 

organisationen1, och inte bara en del av min avdelning. Vi jobbar ju mycket med andra 

avdelningar (---) och man märker att folk är likasinnade. Det finns samma typer av 

värderingar på alla ställen”, berättar Per avslutningsvis.  

  

                                                 
1 Citatet har korrigerats med anledningen till konfidentialitetskravet då respondenten använde 

företagets namn. 
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Respondent 3 – Hanna, Junior konsult 

Hanna arbetar i dagsläget som junior konsult i organisationen. Som konsult är hon en del 

av strategi teamet och spenderar cirka fyra dagar i veckan ute hos klient och en dag i 

veckan på kontoret. Hannas arbetsuppgifter varierar relativt mycket men hon beskriver 

det som att hennes huvudsakliga uppgift är att stötta sina projektledare och kunder. 

  

Hanna upplever att företaget har en väldigt tydlig identitet som inte bara genomsyrar den 

konsultavdelning som hon tillhör utan även på resterande avdelningar inom 

organisationen. Företagets vision och målsättning, förklarar hon, är något som ofta 

återkommer och dyker upp i olika sammanhang. Även organisationens värderingar har 

förmedlats kontinuerligt och Hanna kan beskriva de olika värdeorden samt dess betydelse 

utförligt. När vi vidare ställer frågan om det finns några tydliga stereotypiska drag bland 

de anställda i form av beteenden och attityder svarar Hanna att det finns. ”På min 

avdelning2 söker vi en viss typ av anställda. Det är ofta väldigt drivna, ambitiösa och 

tävlingsinriktade personer. Vid rekrytering av juniora kollar vi mycket på den analytiska 

förmågan och interpersonal skills, alltså hur bra man är på att hantera människor och 

hur bra man är på att anpassa sig då vi går in i många olika situationer som kräver viss 

flexibilitet.” förklarar hon. Hanna hävdar att företagets mål, värderingar och stereotypiska 

drag stämmer ganska väl överens med sina egna. Hon tror vidare att hon delvis är anställd 

för att hon besitter många av de stereotypiska drag och värderingar som företaget har och 

söker hos sina medarbetare. 

  

Vidare frågar vi om hon anser att hennes chefer och kollegor aktivt inspirerar henne att ta 

till sig organisationens identitet. På detta svarar Hanna både ja och nej. ”Jag tror inte att 

någon tänker på värderingarna aktivt i vardagen men när vi börjar på företaget får man 

en ganska omfattande introduktion till företagets värderingar. (---). Sedan vet jag inte om 

min projektledare tänker på att han eller hon förmedlar värderingar i det dagliga arbetet 

utan det är nog mer bakgrundsljud.” säger Hanna. Vidare berättar Hanna om en stående 

mötespunkt där medarbetare kan nominera varandra när de anser att någon har gjort något 

utmärkande grundat i organisationens värderingar.  

 

Hanna beskriver sitt syfte i organisationen som att hjälpa och stötta både kunden och sin 

projektledare. Mycket av det hon gör är för att underlätta för de som sitter högre upp i 

hierarkin än hon själv då det ofta är dessa personer som håller i den huvudsakliga 

kommunikationen med kunderna och hon själv arbetar mer i bakgrunden. Hennes 

arbetsuppgifter kan därför variera ganska mycket. Ibland är uppgifterna väldigt tydliga 

men andra gånger kan det krävas mer hjälp och support från seniora medarbetare. Hanna 

beskriver vidare hur det även finns formella system som används för att alla ska känna att 

de har en personlig utveckling. Vid nya projekt gås olika formella checkpunkter igenom, 

både innan, under och efter projektet. Detta innefattar vanligen vilka förväntningar som 

finns på genomförandet, vilka hennes personliga mål är och slutligen efter projektets slut, 

vad som var bra och vad hon kan utveckla ytterligare. Hanna menar att genom att ha 

sådana genomgångar, pushas de anställda in i en struktur där de ska prata om deras syften, 

vad de är bra på just nu och vad de kan bli bättre på. Utöver det har de även mindre mer 

informella avstämningar som görs ungefär varannan vecka.  

  

  

                                                 
2 Citatet har korrigerats med anledningen till konfidentialitetskravet. 
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Företagets rykte är viktigt för Hanna av flera olika anledningar. Först och främst är hon 

väldigt stolt över sitt jobb och det företag hon arbetar på. Vidare menar hon även att när 

de är ute hos kund jämförs de hela tiden med andra konsultbyråer och om det talas gott 

om hennes företag i det sammanhanget blir det prestigefyllt både för henne och firman i 

stort. En annan anledning är den höga personalomsättningen som råder inom 

konsultbranschen och om hon någon gång funderar på att byta jobb är det en klar fördel 

om företaget har ett gott rykte då det kan öppna upp för fler möjligheter. 

  

Som nämnt tidigare spenderar Hanna mycket tid ute hos klienter. Vår fråga var om denna 

faktor kan påverka den tillhörighet hon känner till sin egna organisation, vilket hon tror 

att det kan göra. Hon menar vidare att det beror mycket på hur lång tid som spenderas ute 

hos kunden och hur involverad konsulten blir i kundens verksamhet. ”Ofta när vi är ute 

hos kund får vi ju klart kollegor där också. Fördelen och nackdelen med att vara extern 

är att man aldrig kommer riktigt lika nära med kunden som man gör med det vanliga 

arbetet då man inte har lönesamtalen med dem, man har inte personliga 

utvecklingssamtalen med dem och så vidare. (---). Vi vet ofta att vi är inne för en 

begränsad tid som sällan överstiger 6 månader men det är klart att man anpassar sig lite 

allt efter som” säger Hanna. Vidare förklarar hon att kontakten med sin egen organisation 

ofta sker väldigt frekvent då den, i de flesta fall förekommer dagligen och annars i alla 

fall ett par gånger i veckan för avstämning. Interna team-möten äger rum var tredje vecka 

och då samlas hela teamet. Dessa möten ämnar ge en inblick i vad de andra arbetar med 

för stunden samt att skapa team-känsla inom gruppen. Hanna har även en coach som hon 

träffar cirka en gång i månaden. 

  

När Hanna började på företaget var det en stor introduktion för alla nya medarbetare där 

de under ett par dagar gick igenom vilka företaget är, dess visioner och värderingar. Dessa 

har även varit återkommande i flera olika kanaler i form av internetbaserade utbildningar 

som påminner de anställda om företagets värdegrunder. När det kommer till de mer 

outtalade stereotypiska dragen i form av beteenden och attityder inom organisationen, 

menar Hanna att även dessa förmedlas ganska tydligt. De anställda utbildas mycket i hur 

de bör kommunicera med kunden och hur de kan skapa trovärdighet gentemot dem. 

Vidare förklarar hon att de är en ganska homogen grupp inom hennes avdelning, med 

liknande värderingar och kompetenser, vilket förstärker företagets stereotypiska drag. 

Hon anser att förmedlingen av organisationens värderingar och visioner är viktigt då hon 

vill veta och känna sig trygg i att hon arbetar på ett företag som är rimligt, hållbart och 

etiskt korrekt. Dock menar hon att förmedlingen av företagets värdegrunder egentligen 

inte gör någon större skillnad för henne utan att vikten snarare ligger vid att det finns en 

tydlig kommunikation från hennes chefer om vart firman är på väg. Även att hon får känna 

sig delaktig i organisationen och ses som en enskild individ oberoende av hur mycket 

organisationen växer är mer viktigt, menar hon. 

  

När vi frågade Hanna om hon upplevde att det fanns några restriktioner eller regleringar 

från företagets sida som gör att hon inte får ta del av kundens identitet svarade hon att det 

inte var något hon upplevde att det fanns. ”Nej, snarare tvärtom. Vår verksamhet bygger 

på att vi kan skapa bra kundrelationer. Jag har burit på dubbla datorer i flera månader 

för att verkligen kunna samarbeta med mina motparter hos kunden. Sedan finns det 

restriktioner kring utlägg och så vidare Men i form av att bygga relationer och personliga 

relationer med kunder finns det inga regleringar utan det uppfattas mer som positivt.” 

förklarar Hanna. 
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När det kommer till kommunikationen av den interna marknadsföringen förmedlas den 

genom flera olika kanaler. Hanna förklarar att hon via intranätet får en hel del av 

kommunikationen om vad som händer i företaget och att ett nyhetsbrev skickas ut till de 

anställda ungefär en gång i halvåret. De brukar även få en kortare uppdatering varje 

kvartal om hur det ser ut för företaget finansiellt eller om de fått några nya stora uppdrag. 

Hanna menar att känslan av tillhörighet kan påverkas av den interna kommunikationen 

men det beror på vilken typ av kommunikation det är. Handlar meddelandet om något 

väldigt avlägset som berör ett av kontoren i en annan världsdel känns det mindre relevant 

än om det är en uppdatering från en hennes närmsta chefer eller teamleader. 

  

När det kommer till interna marknadsundersökningarna på företaget beskriver Hanna att 

de anställda varje år får göra en anonym undersökning där man får skicka in feedback till 

de seniora personerna man arbetar med, vilket ger en bra översikt över hur de anställda 

mår på arbetsplatsen. Detta anser hon är ett bra verktyg för att lyfta feedback som man 

annars kanske inte skulle våga ge till de som sitter på högre positioner än en själv. Hanna 

klargör dock att hon idag mår bra i sitt arbete och att dessa undersökningar i dagsläget, av 

denna anledning, inte är det mest viktiga för henne. Skulle hon däremot i framtiden känna 

sig missnöjd med något skulle hon känna att det är ett bra sätt att förmedla detta på. Utöver 

den årliga undersökningen har företaget även ett forum som består av personer som har 

olika positioner på olika nivåer i företaget, som man också kan vända sig till om det är 

något som anses behöva lyftas. 

  

Utöver den interna marknadsföringen beskriver Hanna hur det även finns många andra 

aktiviteter som ökar hennes känsla av tillhörighet till företaget. ”Vi har jättemycket sociala 

aktiviteter vilket jag tycker är viktigt. Det är ju också viktigt för att vi är så mycket ute hos 

kund. (---). Jag tror det jätteviktigt att man får de mer inofficiella tillfällena att prata med 

personer så man inte bara lär känna varandra på ett jobbsätt utan även på ett mer 

personligt plan.”, menar Hanna. Den sociala tillhörigheten och kontakten med kollegorna 

betyder mycket för hennes identifiering med sitt företag. Avslutningsvis säger Hanna att 

om man ser till företagets förmedling av dess värdegrunder rent generellt tror hon att 

mycket av det handlar om att träffas och att vara närvarande. 

 

Respondent 4 – Robin, Junior konsult 

Robin arbetar i dagsläget som junior konsult inom en avdelning i organisationen. 

Uppdragen kan variera och innefattar ibland interims-uppdrag där konsulten blir inhyrd 

för att täcka upp en tjänst när det är brist på personal. I andra fall innebär det att arbeta 

med projekt som kan innefatta till exempel implementationer av nya system hos klienten. 

Robin spenderar cirka 90–95% av sin arbetstid ute hos kunder. 

  

Robin upplever att organisationen har en stark identitet som innefattar hög struktur och 

anställda med mycket driv och hög professionalism. Han menar att företagets värderingar 

och mål är något som kommuniceras i stor utsträckning och även om han inte kunde återge 

dem ordagrant, har han en god uppfattning om dess innebörd. Robin tycker att 

organisationens mål och värderingar stämmer väl överens med hans egna.  
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Robin anser att företaget har en kultur som inspirerar till att ta till sig organisationens 

rådande identitet. Till exempel har de många olika internetbaserade utbildningar som 

drivs från ledningsnivå där de anställda får lära sig om hur man bör agera vid olika 

tillfällen samt hur de kan skapa mervärde för kunden. Utöver det, diskuteras företagets 

mål och värderingar även ganska mycket på möten och liknande, förklarar Robin. 

  

Vidare frågade vi Robin om han förstår sitt syfte i organisationen, vilket han upplever att 

han gör. ”Organisationen hyr ju ut personers timmar, personers kunskap, så först och 

främst är det ju att vara duktig, att lära mig mycket och göra ett bra jobb (---). Sedan 

handlar det även mycket om att vårda ryktet. (---). Min prestation påverkar kundens 

uppfattning om företaget jag arbetar för därför är det ju väldigt viktigt att leva upp till 

företagets värderingar. Så mitt syfte är ju både att göra ett bra jobb som jag är inhyrd för 

att göra men också framförallt att sprida den positiva bilden och fortsätta bygga vidare 

på vårt varumärke i den riktning som företaget vill.” förklarar Robin. Om det alltid finns 

tydliga målsättningar med arbetsuppgifterna, menar Robin att svaret är både ja och nej. 

Målsättningarna kan i vissa fall byggas upp mer löpande under arbetets gång, förklarar 

Robin. Då konsulterna hela tiden har en tät uppföljning med sin chef kan det ibland vara 

att chefen har satt upp egna individuella mål för konsulten på uppdraget som kanske inte 

alltid har uttalats av klienten själv. Detta tror Robin, handlar om att försöka leverera mer 

än vad klienten förväntar sig, vilket är något som de ofta talar om i olika interna 

sammanhang. Angående företagets rykte är det mycket viktigt för Robin med anledningen 

att organisationen har ett starkt varumärke som många känner till. Han menar att om 

kollegor missköter sig eller börjar göra tvivelaktiga saker som leder till dålig publicitet 

för företaget och påverka deras pålitlighet så kommer det att påverka även honom. 

  

Robin anser sig själv byta roll relativt ofta i sitt arbete och ingår för närvarande i två olika 

arbetsgrupper. Beroende på vilken av arbetsgrupperna han är i innefattar rollen antingen 

mer eller mindre ledarskapsansvar. Vidare förklarar han att antalet arbetsgrupper man 

ingår i ofta beror på tiden man arbetat på företaget, då de anställda tenderar att ingå i fler 

arbetsgrupper ju längre de arbetat på företaget. Trots att rollerna och arbetsgrupperna kan 

variera, anser inte Robin att beteenden och attityder gör det mellan de olika grupperna. 

”Personer är såklart olika men jag tycker att det som är starkast är att vi ska leverera 

värde, att vi ska göra ett bra jobb och att vi är hjälpsamma. (---) Värderingarna är ju 

ändå ganska enkla att identifiera sig med då det är väldigt bra värderingar som man 

gärna vill leva upp till och därför tycker jag att det genomsyrar alla grupper ganska väl.” 

förklarar Robin. 

  

Beträffande tillhörigheten och identifieringen till kunden i relation till det egna företaget, 

förklarar Robin att ju längre han är ute hos en kund desto mer delaktig känner han sig i 

den gruppen. Robin uttrycker att i början av ett projekt ute hos klient ofta känner sig som 

en extern part men menar att ju mer han lär känna klientorganisationen, desto mer 

tillhörighet känner han. Detta menar han kan vara något positivt då det resulterar i ett 

bättre utfört arbete om det finns en nära relation till kunden. Samtidigt, menar Robin att 

det alltid finns en vetskap i bakhuvudet att han efter uppdragets slut kommer behöva 

lämna klienten. Trots att konsulten har varit ute hos en klient en längre tid och känner 

tillhörighet där, finns det vissa indikationer som påminner honom om att han är en inhyrd 

extern part. Till exempel att han med jämna mellanrum lämnar klientens kontor för att 

medverka på interna möten hos det egna företaget.  
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Dessutom förklarar han att det anordnas många interna aktiviteter och träningstillfällen 

för att konsulterna ska känna tillhörighet till sin egen grupp och avdelning. Utöver det 

finns det även vissa praktiska kontraktsregler mellan klienten och bolaget som reglerar 

vissa typer av beslutsfattande som exempelvis att godkänna sista steget vid en betalning. 

Genom detta så tydliggörs Robins roll som en extern part då han inte besitter samma 

rättigheter som de interna på klientorganisationen. 

  

Beträffande företagets interna marknadsföring, anser Robin att förmedlingen av dess mål 

och värderingar är tydliga och frekvent återkommande. Dels genom att ledare på 

arbetsplatsen diskuterar dem på deras avdelningsmöten och dels genom de obligatoriska 

kurserna som fokuserar på de olika värdeorden specifikt. Även vid den mer direkta 

kontakten med de närmsta cheferna vid uppföljningstillfällen, tas företagets identitet upp, 

anser Robin. Träningstillfällena uppgår till några gånger per år och kan se ut på lite olika 

sätt. Även på de avdelningsmöten som inträffar oftare, lyfts de anställda som gjort något 

utmärkande i förhållande till företagets värderingar. Detta anser Robin också bidra till 

träningen av hur konsulterna bör arbeta i enlighet med värderingarna. Sett till de mer 

informella stereotypiska dragen för organisationen i form av önskvärda beteenden och 

attityder hos de anställda, tycker Robin att även dessa har en ganska tydlig och medveten 

förmedling i samma forum samt i den nära kontakten med sin chef. Då Robin ibland kan 

vara ensam längre tider ute på uppdrag, ges inte alltid möjligheten att se hur hans chefer 

använder sig av värderingarna i praktiken och agerar mot kund. 

  

Robin var under ett uppdrag ute i cirka 9 månader ute hos kund som ensam representant 

från sitt eget företag. Han beskriver detta som utmanande i den mening att han blir en 

större del av klientorganisationen. ”Man är på ett ställe där man trivs väldigt bra och man 

blir ju då mer och mer en del av organisationen och då blir det svårt att hålla kvar och 

känna att man tillhör sitt eget företag. (---) Det händer ganska ofta att andra 

organisationer som man är ute hos vill rekrytera över en men då gäller det att hålla kvar 

och försöka förstå syftet med varför jag jobbar just för mitt företag3.” förklarar Robin. 

Syftet för hans del handlar mycket om vad det egna företaget har att ge i form av kunskap 

samt känslan av att inte bara vara en del av en organisation utan även något annat. En stor 

anledning till varför Robin känner tillhörighet till sitt eget företag är den sociala 

tillhörigheten till gruppen och sin avdelning samt att få helhetsperspektivet på vad de gör. 

Detta uppenbarar sig ofta när de har konferenser och avdelningsmöten där blir en del av 

en större grupp och ett sammanhang. 

  

Företagets interna kommunikation berör olika områden olika djupt. När det kommer till 

information om den egna avdelningen är kommunikationen på ganska detaljerad nivå, 

förklarar Robin. När det handlar om företaget i stort är kommunikationen mer generell 

och övergripande då den inkluderar mer information om vunna uppdrag och klienter. 

Robin berättar vidare att företaget har en årlig intern marknadsundersökning som 

undersöker de anställdas mående och trivsel samt vad de tycker om företagets varumärke. 

Resultatet av undersökningen följs upp i olika arbetsgrupper där de anställda tillsammans 

med cheferna får möjlighet att diskutera de olika punkterna. Under dessa tillfällen får 

medarbetarna chansen att se vad som hänt sedan tidigare års undersökning och ge 

feedback. Robin menar vidare att han hittills inte har hunnit se några riktiga förändringar 

då han än så länge arbetat på företaget så kort tid. Däremot upplever han cheferna som 

lyhörda och att de visar att de vill ta till sig av feedback. 

                                                 
3 Citatet har korrigerats med anledningen till konfidentialitetskravet. 
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Respondent 5 – Lisa, Delägare 

Lisa har drygt 10 års erfarenhet i organisationen och är idag delägare. Utöver det sitter 

hon dessutom i den operativa ledningsgruppen samt i företagets styrelse. Lisas roll 

innefattar mycket sälj och kundvård. 

  

Lisa upplever en tydlig identitet för företaget och beskriver den som en ”human 

performance-kultur”. Med detta menar hon att företaget består av personer som vill hjälpa 

och arbeta med deras kunder samt att de anställda generellt är personer som vill framåt, 

är drivna och vill utvecklas. Hon förklarar att det är viktigt för dem som företag att erbjuda 

dessa drivna personer en human balans mellan arbete och fritid som innefattar en respekt 

för de ibland arbetar mer och ibland mindre. Hon menar även att deras identitet ska synas 

både vid en rekrytering på marknaden men också vid mötet och sälj mot kunderna. Bilden 

av företaget som leverantör och samarbetspartner är välgrundad och även på ett 

rekryteringsplan upplever hon att de som kommer till dem har en ganska samstämmig 

bild av företaget. Företagets mål, visioner och värderingar är gemensamma för hela den 

globala organisationen och arbetas även uteslutande mot även på avdelningsnivå i 

Sverige. Utöver det har de även uttalat vad dessa mål och värderingar innebär mer 

specifikt i kontexten som konsult på just deras firma i Sverige där de arbetar med dessa 

på en mer praktisk och beskrivande nivå för att göra dem mer levande. 

  

Lisa anser att företagets identitet i form av värderingar och stereotypiska drag stämmer 

väldigt väl överens med sina egna. ”Jag skulle ha svårt att jobba för ett företag som inte 

har liknande värderingar. Så det är väldigt viktigt för mig. Sedan är det väldigt väl 

genomtänk från min sida och en grund till varför jag valde att byta till detta företaget för 

drygt 114 år sedan och en god anledning till varför jag är kvar här då dessa två 

harmoniserar väldigt väl.” förklarar Lisa. När det kommer till hur väl Lisa tycker att 

kollegorna på företaget besitter företagets identitet anser hon att det i dagsläget är lite 

olika. Hon menar att de just nu är i en stor tillväxtfas där avdelningen har expanderat 

mycket på kort tid, vilket betyder att det kommit in många nya personer, med olika synsätt 

och från olika organisationskulturer. Detta menar hon leder till att det blir svårt att bevaka 

oavsett hur noggrann de är med sin rekrytering. Hon förklarar vidare att de tidigare haft 

en väldigt stark kultur och lojalitet och att de därmed i dagsläget arbetar mer aktivt med 

det idag då det har varit svårare att säkerställa när avdelningen expanderat i snabb takt.  

 

Rekryteringen är en viktig parameter för att säkerställa att de personer som de anställer 

passar in på företaget, förstår och delar företagets värderingar, menar Lisa. 

Rekryteringsprocessen innefattar flera olika steg och startar redan i ett tidigt skede för att 

de sökande ska vara medvetna om företagets identitet. ”Vi försöker identifiera våra 

framtida anställda tidigt i processen genom uppsökande verksamhet på universitet tidigt. 

En viktig del för våra HR representanter och våra juniora medarbetare som kanske 

känner mest folk ute på universiteten. En viktig del för dem är att komma med feedback 

på personer de träffar och känner. Det handlar därför inte bara om att man har rätt betyg 

eller har gått på rätt skolor utan mycket handlar även om att de som söker har rätt 

inställning.” förklarar Lisa. Vidare innefattar rekryteringsprocessen ett flertal intervjuer 

med olika personer från företaget samt ett personlighetstest för att skapa en uppfattning 

om personen passar på företaget och om de är rätt arbetsgivare för personen. 

  

                                                 
4 Citatet har korrigerats med anledningen till konfidentialitetskravet. 
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När vi ställde frågan om hon anser att det finns en risk för att konsulterna som arbetar 

längre tid ute hos klient förlorar sin identifiering med det egna företaget, säger hon att det 

absolut finns en risk och att det är något de är medvetna om. Hon tror att identifieringen 

förflyttar sig relativt snabbt vilket kan märkas på konsulter som varit länge borta från 

kontoret. Vidare förklarar hon hur detta är något de försöker förebygga genom att anordna 

mycket aktiviteter av många olika slag för att de anställda ska behålla sin känsla av 

tillhörighet till företaget. Hon tror även att teamledarna och teamen i sig spelar en mycket 

viktig roll för bibehållandet av den organisatorisk tillhörigheten och för att de ska känna 

var de har sin hemvist. Beträffande specifika regleringar som finns från företagets sida för 

att förhindra konsulternas ökade tillhörighet till klientorganisationen, menar Lisa att det 

egentligen inte finns några sådana. Däremot har de en dialog med kunden om att en 

eventuell rekrytering av konsulterna inte anses vara professionellt från deras sida, vilket 

hon menar är ett statement tidigt i kundrelationer. Trots det inträffar det med jämna 

mellanrum och Lisa tror egentligen inte att det har med individens känsla av tillhörighet 

till den egna organisationen utan snarare att den får ett intressant erbjudande av kunden 

som de vill prova. 

 

Inom företaget har de även flera olika interna marknadsundersökningar för att säkerställa 

att de anställda trivs och mår bra i företaget. Inom detta område har de en arbetsgrupp 

bestående av individer från olika nivåer i företaget, vars uppgift är att värna om företagets 

värderingar och driva företagets kulturfrågor kontinuerligt. Denna grupp blir även en 

kanal för de anställda att kontakta om de anser att företaget inte lever upp till sina 

värderingar. Fyra gånger om året träffas hela konsult-avdelningen för ett möte där 

medarbetarna får möjlighet att nominera personer inom organisationen som man tycker 

har levt en eller flera av företagets värderingar den senaste perioden på ett mer betydande 

sätt, förklarar Lisa. Dessa personer röstas sedan fram och får ett omnämnande och 

uppmärksammas med positiv feedback från sina kollegor. När vi frågar Lisa hur väl hon 

anser att företaget känner sina medarbetare förklarar hon att man i detta fall får särskilja 

på den enskilda medarbetaren och på medarbetarna som grupp. “Som grupp skulle jag 

säga att vi känner dem ganska väl genom våra olika undersökningar. Sen tycker jag att 

knepet är att också lyssna på varje enskild medarbetare och där har teamledaren 

operativt ansvar för denna kommunikation. Han eller hon skulle jag säga, känner 

medarbetarna på individnivå mycket väl. Hur de mår, vilka deras mål är, vilka 

svårigheter de möter och så vidare.” säger Lisa. 

 

Förmedlingen av värderingar och mål görs på flera olika sätt. Lisa beskriver hur de lägger 

mycket kraft på att kommunicera mycket av företagets värderingar till personer redan 

innan de anställs på företaget för att säkerställa att de vet vad de går in på. För nyanställda 

har de vidare en onboarding-process, innefattande till exempel utbildning i deras 

värdegrunder som samtliga nya medarbetare tar del av. Vidare görs stor del av 

förmedlingen vid möten. Träningen av de anställda sker dels via olika utbildningar som 

grundar sig i olika fokusområden byggt på företagets värderingar. När det kommer till 

den personliga träningen av individer har företaget utöver de mer formella utbildningarna 

som inträffar några gånger om året, även mycket personlig träning och coachning. Vid 

varje uppstart av ett nytt projekt har konsulterna ett möte som bland annat innefattar att 

sätta upp mål för individen. Målen kan både innebära att fastställa vilka kompetenser 

konsulten behöver utveckla samt fastställa vem kunden är och hur man ska arbeta med 

denna.  
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Fortlöpande under projektets gång, förklarar Lisa vidare, att konsulterna har avstämningar 

med projektledaren eller liknande där möjlighet ges att bolla idéer och ta emot feedback. 

Vidare har varje enskild individ på företaget, oavsett var man befinner sig i sin 

yrkeskarriär, en coach som hjälper till med guidning i individens utveckling och 

målsättning som konsult. Lisa förklarar att även kontakten med coachen fungerar som ett 

forum för att förmedla företagets värderingar till den enskilda individen. Förmedlingen 

av företagets värderingar och mål generellt, menar Lisa är mycket viktig, inte minst i 

kontexten de befinner sig i just nu där de växer mycket i en snabb takt. Vidare anser hon 

även att förmedlingen av både formell och informell information är något som de som 

företag behöver bli bättre på i dagsläget.  

 

Vi frågade även Lisa om hur företaget hanterar om anställda inte agerar i enighet med 

företagets värderingar och önskvärda beteenden. Hon förklarade då att det svåraste med 

detta är att upptäcka det oönskade beteendet. Om de får feedback från kunden så har de 

möjlighet att ta det med personen direkt och sitter då ner och har en rak och tydlig 

konversation med individen. Lisa menar att det kan vara hur personen beter sig på kontoret 

eller ute hos kund men även hur hen beter sig mot sina kollegor. För att säkerställa att 

personer beter sig i enighet med företagets värderingar och att alla är trevliga mot 

varandra, arbetar de ständigt med att uppmuntra anställda att vara transparenta i denna 

typen av frågor. 

  

Den interna kommunikationen förmedlas genom flera olika kanaler i form av hemsida, 

utskick av blogginlägg samt nyhetsbrev från olika avsändare, både globalt och på 

avdelningsnivå. Lisa förklarar att den interna kommunikationen avser att kommunicera 

både hårda fakta som innefattar hur det går för företaget men också deras värderingar och 

kultur. ”Vi vill inte bara kommunicera våra värderingar och vår kultur utan även hur det 

går för oss som bolag på global basis och tvärtom. Vi vill fylla hela spannet.” förklarar 

hon. Trots noggrann kommunikation, träning och interna marknadsundersökningar, tror 

Lisa att den främsta faktorn som gör att konsulterna känner tillhörighet till organisationen 

grundar sig i kontakten med de närmsta ledarna och kollegorna. ”Det är den viktigaste 

gruppen både för att kommunicera information men också att skapa en tillhörighet inom 

gruppen. Det är ju också en svårighet inom konsultbranschen där man är ute på olika 

typer av projekt olika länge, man reser och gör så mycket olika saker. Dessutom har man 

olika projektledare så därför är tillhörigheten till teamet och den här gruppen, den 

absolut viktigaste för oss för att de anställda ska känna sig rotade i organisationen” 

menar Lisa. 

 

Respondent 6 – Ylva, Manager 

Ylva är senior i organisationen och är idag manager och projektledare för 

implementeringsprojekt. Hon spenderar merparten av sin tid ute hos klient och projekten 

hon utför sträcker sig ibland över flera år. 

 

En typisk konsult beskriver Ylva som ambitiös och väldigt social vilket även är 

stereotypiskt inom hennes organisation. Hon förklarar att en konsult behöver gilla att vara 

ny på jobbet då det är en del av branschen att byta miljö ofta. Det finns en stark identitet 

för organisationen, upplever Ylva. Hon beskriver en mjuk och hjälpande kultur som 

skiljer sig från andra konkurrerande konsultbolag menar hon.  



 

 40 
 

Inom organisationen så hjälper de och inkluderar varandra trots den hierarkiska 

strukturen. Den varma och välkomnande kulturen som Ylva beskriver är en stor del av 

varför hon valt att stanna i organisationen så länge och trivs så bra.  

 

Ylva berättar om organisationens vision och vad den innebär i praktiken. Hon förklarar 

att den är en stor ledpunkt i deras verksamhet. Detsamma gäller de värderingar som 

genomsyrar organisationen. Hon resonerar kring dem och hur de implementeras i det 

dagliga arbetet. Organisationens identitet med tillhörande värderingar stämmer väl 

överens med hennes personliga värderingar. Ylva anser att det är mycket inom 

organisationen som är typiskt för konsultverksamheter generellt men en del är typiskt för 

just deras organisation. Hon upplever att de flesta av hennes kollegor har en gemensam 

bild av vad det innebär att vara en del av organisationen och vad det innebär för ens 

agerande exempelvis. Dock belyser hon även problematiken med att organisationen har 

expanderat snabbt vilket innebär att det blir en utmaning att behålla kulturen samt föra 

den vidare då det är många nyanställda. Hon menar att de som arbetat länge inom 

organisationen, på ett tydligare sätt, speglar organisationens identitet. Företagets rykte är 

väldigt viktigt för Ylva, hon vill kunna vara stolt över sin arbetsplats. Hon menar att hon 

till viss del identifierar sig med sitt yrke och att det blir en personlig anknytning vilket 

medför att ryktet är viktigt.  

 

Ylva berättar att hon idag förstår sina arbetsuppgifter väldigt väl eftersom att hon har varit 

i organisationen en längre tid. Hon menar att det blir lättare med åren men kan vara en 

vanlig utmaning som junior då en konsult ofta kan behöva anta lite olika identiteter. Det 

finns både ett externt och internt ansvar vilket kräver en förmåga att balansera dessa två. 

“Nu när jag har varit är så pass länge har jag inga problem att hitta den här balansen, 

det känns väldigt naturligt för mig. Men det är något som jag vet att jag själv tyckte i 

början var lite svårt att veta den balansen.”, menar hon.  

 

Projekten som Ylva utför sträcker sig ibland över flera år vilket gör att hon lär känna sin 

klient och deras organisation väldigt väl. “Till viss del identifierar jag mig med att det är 

dit jag åker på morgonen och det är de problemen jag vill lösa. Men samtidigt så känner 

jag alltid att jag är anställd på organisationen5, det är där jag tillhör, där jag har mina 

julfester, det är där jag har mina riktiga kollegor, det är där jag har mina vänner. Jag 

känner mycket starkare tillhörighet till organisationen6 än jag gör för klienten.”, berättar 

hon. De pratar ofta om tillhörigheten och att samtidigt som det är viktigt att känna sig 

trygg och hemma hos sin klient så är det ännu viktigare att känna en starkare tillhörighet 

till organisationen. Detta är något som de arbetar aktivt med, exempelvis genom att ha 

schemalagda fredagar på kontoret. Dock händer det ändå att en konsult känner en starkare 

tillhörighet till kunden och byter arbetsgivare i och med detta. Detta är en del av livet 

menar Ylva, så länge det sköts på ett snyggt sätt.  

 

Ylva berättar att det är en del av hennes arbetsuppgifter att få sina medarbetare att anta 

den förväntade identiteten. Detta görs genom regelbundna uppföljningar med mer juniora 

kollegor kring exempelvis hur de trivs och vad som kan förbättras. Här diskuterar de 

frekvent hur varumärket kan stärkas och hur de förväntas agera som anställd i 

organisationen i särskilda situationer.  

                                                 
5 Citatet har korrigerats med anledningen till konfidentialitetskravet. 
6 Citatet har korrigerats med anledningen till konfidentialitetskravet. 
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Ylva förklarar att det alltid är de mer senioras ansvar att föregå med gott exempel och visa 

vad som är okej att göra. De mer erfarna är representant för att förmedla hur de förväntas 

agera i särskilda situationer exempelvis.  

 

Hon menar att det denna typ av förmedlande är extra viktigt i konsultorganisationer. “På 

ett konsultbolag tror jag att det är ännu viktigare än på en linjeorganisation eftersom man 

kan få lite dubbla tillhörigheter eller vad man ska säga. Det är då ännu viktigare att man 

har en tydlig strategi kring det här. Liksom, hur ser vi till att våra medarbetare känner 

sig hemma här”, förklarar hon.  

 

Organisationen förmedlar regelbundet både den uppsatta visionen och värderingarna. 

Ylva förklarar att det helt enkelt ska präntas in och att det görs väldigt noggrant via möten 

exempelvis. Här förmedlas det som händer inom verksamheten, hur det går, vad visionen 

är och de pratar regelbundet om att allt ska ligga i linje med de värderingar och mål som 

finns i organisationen. När det rör sig om informella förväntade beteenden och attityder 

inom organisationen så delar Ylva upp det i hårda och mjuka bitar. De hårda bitarna är 

exempelvis det som är uppenbart fel eller olagligt. Till exempel att en konsult måste vara 

oberoende i sin rådgivning. De mjuka bitarna rör istället vilka de är som en del av 

organisationen. Dessa beteenden förmedlas främst via olika träffpunkter såsom möten, 

kick-offer, utbildningar, konferenser där de helt enkelt möts och pratar om vilka de är. 

Genom att umgås mycket med andra från företaget så förmedlas förväntade beteenden, 

från senior till junior. De ser och lär helt enkelt. Reaktionen mot ett beteende som inte är 

i linje med organisationens identitet beror i sin tur på om det rör sig om en hård eller mjuk 

bit menar Ylva. Om en konsult beter sig uppenbart oetiskt eller emot de uppsatta 

värderingarna så tas det upp individuellt för att lösa problemet. När det rör sig om mindre 

allvarliga saker så menar Ylva att det ofta är individen själv som uppmärksammar 

problemet. Det kan exempelvis vara en individ som inte trivs i sättet de arbetar vilket 

resulterar i att hen söker sig till en annan typ av verksamhet. Det är då ingen som säger 

ifrån utan individen själv känner att det inte är rätt kontext.  

 

Ylva anser att den interna kommunikationen är väldigt viktig för hennes tillhörighet. “Det 

är ju jätteviktigt. (---). Mitt kontor är ju jag och min dator, och vi kan sitta var som helst. 

Men för att känna tillhörighet och liknande så behöver jag ändå ha ett kontor att komma 

till och träffa kollegor. (---). Man bygger ju upp ett digitalt slott eller kontor som blir vem 

jag är för annars blir man ju ensam. Det är egentligen min väg till tillhörighet.”, berättar 

hon. Den interna kommunikationen sker via exempelvis intranät, mail, olika 

mötesstrukturer, event och konferenser. Här informeras medarbetare om allt från vilka 

aktier de får köpa till vilka färger som ska användas i presentationer.  

 

Det genomförs regelbundna interna marknadsundersökningar för att se hur medarbetarna 

mår och trivs vilket följs upp för att säkerställa att de fortsätter att trivas. Det sker med 

jämna mellanrum och följs upp för att jämföra hur de trivs idag jämfört med tidigare. Ett 

exempel på en intern marknadsundersökning har varit att de undersökt hur de ska hantera 

platsbristen på kontoret som sker på fredagar då många väljer att arbeta från kontoret. 

Dessa undersökningar ger en känsla av att få vara med och påverka vilket kan vara viktigt, 

men det är inte det essentiella i Ylvas känsla av tillhörighet. Hon menar att det är viktigare 

att gå på möten med hennes chef och interna grupp för att få ett utbyte på ett mer personligt 

plan. Vidare så berättar Ylva att hennes möjlighet till att påverka organisationens identitet 

är till viss del stor. Hon kan inte påverka visionen i stort men vägen dit har hon mer att 

säga till om.  
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Med andra ord, genomförandet och vägen till visionen är något hon får vara med och 

påverka vilket är viktigt för henne. Hon vill inte känna sig som ett kugghjul i ett stort 

maskineri utan bli sedd som en individ och medarbetare samt ha möjlighet att påverka.  

 

Den främsta anledningen till Ylvas starka känsla av tillhörighet till företaget är närheten 

hon känner till sina kollegor. Hon känner väldigt starkt för dem då de blev sammansvetsad 

tidigt i anställningen med kick-offer, utbildningar och andra event. Den mjuka kulturen 

och närheten till kollegorna är en stor anledning till varför denna organisation passar 

henne så väl.   
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6. Analys 
I studiens sjätte kapitel genomför vi en analys av insamlad empiri tillsammans med vår 

teoretiska referensram. Inledningsvis analyseras organisationens identitet och hur den 

uppfattas av respondenterna. Därefter presenterar interna marknadsföringsaktiviteter 

följt av den rollen och det ansvar som organisationen anses ha i konsulternas 

identifieringsprocess. Avslutningsvis redovisar vi en sammanfattning av analysen.  

6.1 Organisatorisk identifiering och identitetskonflikt 

Ashforth et al. (2008, s. 330) förklarar att organisationens identitet speglar de mål, 

värderingar och stereotypiska drag som finns i organisationen. De gemensamma 

egenskaperna hos medarbetarna i den studerade organisationen är ambition och 

utvecklingsfokus samt en delad drivkraft att hjälpa kunden berättar Petra, personalchef i 

organisationen. Organisationen har tydligt uttalade och kommunicerade värderingar vilka 

samtliga respondenter kan återge och reflektera kring. Detsamma gäller den vision och de 

mål som genomsyrar organisationen berättar respondenterna. De uttrycker med andra ord 

en enad uppfattning av organisationens identitet. Ashforth et al. (2008, s. 330) menar 

vidare att det krävs att medarbetare definierar sig själv som en del av organisationen, 

värderar sitt medlemskap samt känner en positiv emotionell anknytning till organisationen 

för att fullt identifiera sig. Vi kan konstatera utifrån insamlad empiri att det finns en tydligt 

kommunicerad identitet utifrån de rådande värderingarna, visionen och stereotypiska drag 

i organisationen. Att få inkluderas i denna kategori med tillhörande identitet inbringar en 

trygghet i hur en ska bete sig, tänka och känna (Hogg & Terry, 2001, s. 3).   

 

Organisatorisk identifiering uppstår när en individs inställning till sin organisation blir 

självdefinierande (Pratt, 1998, s. 173). Det resulterar i att individen arbetar i enlighet med 

organisationens mål som om de vore ens egna personliga mål (Pratt, 2001, s. 14). Det 

krävs således att individens identitet och organisationens identitet överlappar till viss del 

för de ska anta organisationens mål som sina egna. Alternativt att individen eller 

organisationen anpassar sin identitet till sådan utsträckning att de passar ihop. Hanna anser 

att de är en homogen grupp i organisationen med liknande värderingar och kompetenser 

vilket hon tror stärker identiteten ytterligare. Detta konstaterande kan appliceras till SIT 

som menar att människor söker sig till kontexter där de finner gemensamma egenskaper 

och därmed kan identifiera sig med (Hogg & Terry, 2001, s. 3). Samtliga respondenter 

uttrycker att organisationens identitet med tillhörande värderingar stämmer överens med 

deras egna värderingar. Detta uttrycks särskilt starkt av de respondenter som arbetat i 

organisationen en längre tid. Hanna menar att hon tror att hon delvis är anställd just för 

att hon besitter de efterfrågade egenskaperna och därmed passar in i stereotypen. Per 

förklarar vidare att han valde denna organisation för att han ansåg att den 

utvecklingsfokuserade kulturen passar honom. Vi kan därmed styrka påståendet att 

individer söker sig till en gemenskap som speglar deras egen identitet och målsättningar. 

Detta bekräftas av Lisa och Petra, som sitter med ett strategiskt ansvar, som förklarar att 

det genomförs stora ansträngningar i rekryteringsprocesser för att hitta rätt kandidater, 

detta diskuteras vidare i avsnitt 6.3.2. 
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Individer i en organisation behöver en tydlig idé om vem de är och hur de passar in i sin 

omgivning (Ashforth & Schinoff, 2016, s. 112). De behöver med andra ord förstå sitt syfte 

i organisationen. Vi finner ur vårt data att det finns en tydlig skillnad mellan juniora och 

mer seniora respondenter i deras förståelse för sitt syfte i organisationen. De juniora 

konsulterna reflekterar kring sitt syfte i organisationen som att underlätta för deras högre 

uppsatta ledare och upplever att uppgifterna kan förändras under projektets gång vilket 

kan antas försvåra förståelsen för sitt syfte. Ylva förklarar att hennes förståelse har ökat 

med åren och att hon till en början upplevde det svårt att balansera sina olika roller som 

konsult. Det finns en viss logik i detta då det av naturliga skäl tillkommer information och 

erfarenhet under tiden som anställd vilket kan antas öka medarbetarnas förståelse för sitt 

syfte. Ashforth et al. (2008, s. 340) beskriver identifieringsprocessen som en cykel eller 

samspel mellan organisationen och individen där det utbyts information. Individen avser 

att använda informationen för att skapa mening vilket troligtvis sker under en längre 

process tills individen funnit sitt syfte. Detta indikerar på ett stort ansvar hos seniora 

medarbetare att förmedla syfte och förståelse till nyanställda exempelvis, vilket diskuteras 

vidare i avsnitt 6.3.1. 
 

Vi har tolkat samtliga respondenter som att det finns en tydlig identitet inom 

organisationen som speglar de centrala egenskaperna. Per berättar vidare att det finns en 

övergripande kultur som genomsyrar hela organisationen medan det finns olika 

personligheter på olika avdelningar. I relation till detta vill vi lyfta Pratt och Foreman 

(2000, s. 20) som diskuterar multipla identiteter i organisatoriska kontexter. De menar att 

det ofta uppstår multipla identiteter i stora organisationer exempelvis beroende på 

avdelning eller arbetsgrupp. Ashforth och Johnson (2001, s. 37) förklarar att om 

organisationens övergripande identitet är stark kan det uppmuntra medarbetare att alltid 

prioritera den framför en eventuell avdelningsidentitet. Multipla identiteter kan därmed 

antas endast skapa problem när de råder motsättningar kring vilken den övergripande 

identiteten är och därmed vilka de huvudsakliga värderingarna och målsättningarna är. 

Något som vi inte uppfattat vara en problematik i den studerade organisationen då 

samtliga respondenter uttryckt en tydligt enad förståelse för organisationens mål och 

vision.  

 

Utifrån insamlade intervjudata har vi fått inblick i att det som konsult är vanligt att besitta 

ett flertal olika roller, både externa och interna. De tillhör olika interna avdelningar och 

arbetsgrupper samtidigt som de har externa kunder där de ska utföra ett arbete. De utsätts 

alltså för flera olika sociala kontexter där det krävs olika identiteter. Här kan vi därmed 

anta att det finns ett behov av en tydlig organisationsidentitet som är väl kommunicerad 

så att medarbetare är medvetna om vilka de huvudsakliga målsättningarna är. De behöver 

veta åt vilket håll de ska arbeta mot samt hur de ska ta sig dit i form av etiskt beteende 

exempelvis. Bartel och Dutton (2001, s. 117) diskuterar specifikt den osäkerhet som en 

konsult kan uppleva i sin tillhörighet till sin egen organisation och kundens. Konsulten 

påverkas av externa parter och behöver existera i kontexter tillsammans med andra 

professioner menar Empson och Alvesson (2008, s. 3) vilket enligt SIT kommer att 

påverka hur de beter sig och agerar för att bli inkluderad i gruppen (Hogg & Terry, 2001, 

s. 3). Det mänskliga behovet att känna en social tillhörighet kommer alltid att finnas vilket 

indikerar att konsulter kommer att anpassa sig utifrån exempelvis sin kund för att få känna 

sig inkluderad.  
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Hanna bekräftar att hennes yrke kräver att hon är bra på att hantera människor och att 

anpassa sig då många situationer kräver flexibilitet, hon behöver med andra ord ofta byta 

roll och därmed identitet beroende på kontext. I dessa olika kontexter kommer hon att 

påverkas av externa faktorer och tvingas att anpassa sin identitet för att känna sig 

inkluderad. Detta är oundvikligt i konsultbranschen vilket ställer krav på organisationen 

att anstränga sig för att skapa en stark tillhörighet för sina medarbetare där de ständigt blir 

påmind om var de hör hemma. Robin, som är relativt junior i sin tjänst som konsult, 

berättar att det är särskilt utmanande att arbeta ensam ute hos kund under en längre tid då 

det påverkar ens tillhörighet till den egna organisationen. Ett långt projekt skapar en viss 

känsla av tillhörighet till kunden vilket kan vara positivt för utförandet av arbetet men 

skapa viss osäkerhet i sin tillhörighet. Även Ylva som är mer senior uttrycker att hon till 

viss del identifierar sig med sin klients organisation då det är dit hon åker på morgonen 

och därmed ser även dem som sina kollegor. Däremot menar hon att det fortfarande finns 

en stark tillhörighet till den egna organisationen tack vare interna ansträngningar.  

 

Petra och Lisa, som har strategiskt ansvar, berättar att de är väl medvetna om risken att 

konsulterna känner sig osäker i sin tillhörighet vilket de därmed arbetar frekvent med. 

Konsulterna färgas av sitt dagliga arbete, förklarar Petra, vilket stämmer överens med 

Empson och Alvesson (2008, s. 3) som lyfter de externa influenserna som en konsult 

utsätts för i sitt arbete. Samtliga respondenter uttrycker att arbete i team tillsammans med 

egna kollegor underlättar för en fortsatt tillhörighet till organisationen. Lisa anser att det 

är teamen och framför allt teamledare som har ett viktigt ansvar för konsulternas 

tillhörighet. Robin berättar även att det finns indikationer som ständigt påminner om att 

de som konsult faktiskt är en extern part då de exempelvis inte har fulla rättigheter i 

kundens verksamhet samt att de ofta har schemalagda dagar då de arbetar på deras egna 

kontor. Samtliga konsulter är överens om att en regelbunden kontakt med organisationen 

är avgörande för en fortsatt känsla av tillhörighet. De har möten, coachning och annan 

kontakt med organisationen regelbundet vilket de anser utgör en viktig del i deras känsla 

av tillhörighet. Med andra ord kan vi anta att så länge det finns en stark kärna i 

organisationen och konsulten har en regelbunden koppling till denna för att påminnas om 

sin tillhörighet där kommer de externa influenserna de upplever inte skapa något kritiskt 

problem.  
 

Vidare beskriver Ylva och Lisa hur beteenden som inte är i linje med organisationens 

identitet hanteras. Processen för hur fallet hanteras varierar beroende på dess karaktär. 

Beter sig en anställd uppenbart oetiskt eller om cheferna får feedback från en kund så tas 

det upp med medarbetaren direkt. Lisa förklarar att om det är så att någon inte beter sig 

med enlighet med företagets värderingar så är det viktigt att sätta sig ner och ha en tydlig 

och rak kommunikation med personen. Om det istället rör sig om mindre allvarliga 

beteendekonflikter, menar Ylva att det nog oftast handlar om att personen i fråga inte trivs 

med de värderingar som företaget har och att detta problem ofta i sin tur löser sig genom 

att individen själv söker sig till en annan typ av verksamhet. Det Lisa och Ylva förklarar 

kan kopplas till det som Ashforth och Schinoff (2016, s. 118) benämner som 

sensebreaking. De förklarar hur organisationer sannolikt tillämpar sensebreaking när de 

anser att en person besitter värderingar som antas försämra organisationens önskade 

identitet. Vidare ämnar sensebreaking att trigga en önskan att anpassa sig mot den 

efterfrågade identiteten (Ashforth, 2001, refererad i Ashforth & Schinoff, 2016, s. 118) 

vilket bland annat kan göras genom den intervention som Ylva och Lisa beskriver.  
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Lisa berättar även hur anställda kan reagera mot sina kollegor om de utför något beteende 

som inte går i enlighet med organisationens identitet. Genom att reagera och visa att det 

inte är accepterat så kan individen antas känna en social osäkerhet. Denna typ av agerande 

faller också under sensebreaking då det troligtvis leder till att individen känner sig 

ifrågasatt och kommer att förändra sitt beteende för att få behålla sin plats i den sociala 

kontexten. För att säkerställa att anställda antar företagets önskade värderingar och 

attityder berättar Lisa hur träningen startar i ett tidigt skede redan innan personerna 

rekryteras av företaget. Detta är något som styrks av Özçelic (2015, s. 101) som bekräftar 

att företagets värderingar och attityder bör initieras i ett tidigt skede vid rekryteringen av 

medarbetare samt att denna träning bör fortsätta löpande under anställningen som en del 

av den interna marknadsföringen, vilket vi kan fastslå är något som görs på företaget i vår 

studie.   
 

6.2 Intern marknadsföring 

Wasmer och Bruner II (1991, s. 38) beskriver hur den interna marknadsföringen ämnar 

stärka företagets kultur genom att skapa riktlinjer som bidrar till samtliga delar av 

företagets värderingar. Om ett företag identifierar organisationens värdegrunder som är 

relaterade till deras servicemål, menar Wasmer och Bruner II (1991, s. 44) att det skapar 

möjligheter för företagets marknadsförare att upprätthålla den önskade kulturen på 

företaget. Respondenten Petra, som är djupt involverad i strategierna som berör den 

interna kommunikationen och utbildningen av de anställda, beskriver att företagets 

värderingar och visioner är frekvent förmedlade till medarbetarna. Den kontinuerliga 

förmedlingen av företagets mål och värderingar är något som samtliga av respondenterna 

upplever och håller med om. Lisa beskriver förmedlingen av företagets olika ståndpunkter 

som mycket viktig för att bibehålla en önskvärd kultur på företaget trots deras i dagsläget, 

snabba expansion. Kramer (2010, refererad i Ashforth & Johnson, 2016, s. 120) beskriver 

hur det är viktigt att ha en tydlig förmedling av information då individer ständigt söker 

efter ledtrådar om hur saker fungerar och vilka förväntningar som finns, vilket kan skapa 

problem om förmedlingen är bristfällig. 

  

Att företagets värderingar och stereotypiska drag har en klar och tydlig förmedling kan 

vidare anses viktigt just för att konsulterna faktiskt är den produkt som företaget säljer. 

Produkten bör innefatta vissa garantier och löften för vad kunden kan förvänta sig av 

leveransen. Petra tar upp av hur varumärket färgas av hur medarbetarna beter sig och 

levererar tjänsten till kunden. Av denna anledning kan det anses vara av extra stor vikt att 

konsulten i fråga förstår och arbetar i enighet med företagets förväntningar och dess 

värderingar vilket också Detta faktum belyser även Hanna då hon uttrycker att hennes 

prestation påverkar kundens uppfattning om organisationen vilket gör det extra viktigt att 

hon lever upp till förväntningarna. För att hon ska kunna göra det krävs det därmed att 

hon förstår hur hon förväntas bete sig och vilka värderingar hon ska agera utifrån vilket 

kräver en tydlig förmedling från konsultens närmsta chef. Ylva menar vidare att hon anser 

att konsultorganisationer har ett särskilt behov av ett tydligt förmedlande av 

organisationens kärna i form av värderingar, mål och stereotypiska drag. Ahmed och 

Rafiq (2003, s. 1178) menar att intern marknadsföring avser att förmedla organisationens 

mål och visioner på ett tydligt sätt för att medarbetarna ska arbeta i enlighet med de 

förväntningar som kunden har.  
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Därmed stärks behovet av att ha en effektiv intern marknadsföring för att göra samtliga 

medarbetare medvetna om organisationens värderingar, mål och stereotypiska drag för att 

de ska kunna agera ambassadörer och fortsatt informationskälla till exempelvis 

nyanställda. Med detta i åtanke blir det tydligt att arbetet med den interna 

marknadsföringen är av högsta relevans för att företaget ska lyckas i sin externa 

marknadsföring som delvis är beroende av deras produkt – konsulterna 

6.2.1 Intern kommunikation 

Den interna kommunikationen inom företaget beskrivs av samtliga respondenter som 

omfattande samt att den återfinns i många olika kanaler på arbetsplatsen, både digitalt och 

fysiskt genom personlig kontakt med chefer och via möten. Samtliga av respondenterna 

beskriver den regelbundna uppföljningen med cheferna som en viktig del av den interna 

kommunikationen. Per förklarar hur han anser att kontakten med sin chef är avgörande i 

förmedlingen av vad som förväntas av honom både i form av beteenden och vid 

leveransen av tjänsten mot kund. Mishra et al. (2014, s. 183) menar att den interna 

kommunikationen är viktig för att bygga relationer mellan de anställda och organisationen 

och att detta dessutom kan öka de anställdas engagemang i organisationens prioriteringar. 

En av företagets främsta prioriteringar och delade drivkrafter beskrivs av Petra som 

kundnyttan. Förmedlingen av denna bekräftas även av konsulterna som nämner att större 

delen av den utbildning och intern kommunikation som de tar del av innefattar just mötet 

och relationen med klienten. Petra förklarar vidare hur hon anser att det är viktigt att de 

anställda får ta del av vad som levereras ut på marknaden då det finns en delad stolthet i 

att veta vad företaget gör för sina kunder vilket därav också är ett stort fokus i den interna 

kommunikationen. Samtliga respondenter förmedlade ett stort engagemang både kring 

vad företaget gör för sina kunder och för deras arbete i stort. Detta påvisar att de anställda 

är engagerade i företagets prioriteringar och indikerar att den interna kommunikationen 

uppnår det den ämnar förmedla vilket gör det möjligt för de anställda att arbeta mot 

företagets uppsatta mål. 

 

Med koppling till Welsch och Jackson (2007, s. 182) som beskriver att intern 

kommunikation kan återspeglar ledningens förmåga att bygga relationer med de anställda, 

kan det antas att företaget därmed är bra på att skapa relationer inom företaget då deras 

interna kommunikation är så omfattande. Detta kan även till viss del bekräftas i Ylvas 

uttalande om att hon anser den interna kommunikationen är mycket viktig för hennes 

tillhörighet till organisationen. Även Hanna förklarar att kommunikationen har en 

påverkan på hennes känsla av tillhörighet men att det för henne handlar mer om vilken 

typ av kommunikation det är, om den är betydelsefull för henne i sitt vardagliga arbete 

eller inte. Dessa uttalanden indikerar att det finns en sannolik koppling mellan de 

anställdas relation till företaget och företagets utförda ansträngningar inom den interna 

kommunikationen med behållningen att den är utförd på rätt sätt.  
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6.2.2 Träning och utbildning 

Huang och Rundle-Thiele (2015, s. 573) beskriver hur träningen och utbildningen av de 

anställda kan vara ett bra verktyg för att på ett framgångsrikt sätt, förändra och bibehålla 

kulturen. Det har dessutom visat sig ha en positiv inverkan på både kunden och de 

anställdas tillfredsställelse (Meyer & Collier, 2001; Johnson, 1996) samt medarbetarnas 

och företagets prestation (Ellinger et al., 2008). Med utgångspunkt ur intervjuerna för 

denna studie är detta något som det representerade företaget verkar ha tagit fasta på då 

samtliga respondenter beskriver de olika utbildnings- och träningsprocesserna utförligt. 

Petra, Lisa och Hanna berättar om den träning som de anställda får genomgå redan som 

nyanställda på företaget och hur utbildningen av medarbetarna sedan fortsätter under 

anställningens gång med bland annat internetbaserade utbildningar och fysiska 

träningstillfällen. Robin styrker detta med att berätta att de olika träningstillfällena uppgår 

till några gånger per år. De internetbaserade utbildningarna som drivs från ledningsnivå 

förklaras vidare av Hanna som en del av den interna träningen då de anställda får lära sig 

hur de bör agera vid olika tillfällen men även hur de kan skapa mervärde för kunden, 

vilket hon ser som något positivt. Detta kan sammankopplas med hur Pomirleanu et al. 

(2016, s. 131) beskriver att träning och utbildning av de anställda ökar både dess 

kompetens och förmåga att utföra sitt arbete på ett framgångsrikt sätt. Detta kan antas 

stämma ganska väl då det studerade företaget har ett rykte om sig att vara kunniga och 

högpresterande enligt respondenterna.  

 

Flera av respondenterna tar även upp hur företaget har en stående punkt på de 

avdelningsmöten som äger rum två gånger i halvåret, där de anställda får nominera sina 

kollegor som de anser har gjort något särskilt utmärkande i förhållande till företagets 

värderingar. Detta menar Robin vidare är ytterligare en bidragande faktor i de anställdas 

träning och utbildning av hur de anställda bör arbeta i enlighet med organisationens 

värderingar. Denna typ av träningsform kan anses väldigt tydligt ge medarbetare en 

förståelse för hur de förväntas bete sig. Detta går i enlighet med sensegiving som beskrivs 

av Ashforth et al. (2008, s. 340) som en process där organisationen visar tydlig 

uppmuntran då en individ antar delar av organisationens identitet vilket ger individen en 

social bekräftelse. Genom att ge särskild uppskattning till de medarbetare som antagit 

organisationens identitet och värderingar på en högre nivå, blir detta en form av 

sensegiving som troligtvis leder till att individen själv och även dess kollegor, ökar sin 

benägenhet att fortsätta anta och agera utifrån organisationens identitet och dess 

värderingar.  

 

Organisationens mer informella stereotypiska drag i form av beteenden och attityder 

förmedlas enligt både Hanna och Robin ganska tydligt. Även i dessa utbildas konsulterna 

både i hur de förväntas kommunicera med kunden och hur de kan skapa trovärdighet för 

kunderna. Robin menar vidare att även de informella beteendena har sitt uttryck i samma 

kanaler som övrig utbildning sker via och utöver det även vid kontakten med cheferna. 

Förmedlingen och träningen av företagets förväntade beteenden måste enligt Gotsi och 

Wilson (2001, s. 102) stämma överens med de beteenden och attityder som företaget ser 

som önskvärda då det annars kommer finnas osäkerhet i vilken identitet organisationen 

vill ha och hur de anställda agerar. Ylva berättar att organisationens önskvärda beteenden 

och attityder förmedlas främst vid olika träffpunkter som till exempel möten och 

konferenser där de anställda får möjlighet att praktiskt se och lära.  
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Detta bekräftas även av Per som förklarar att den främsta förmedlingen enligt honom är 

genom att bevittna hur andra på företaget beter sig och agerar. Bland både de seniora och 

juniora respondenterna uppgavs en tydlig och enad bild även över vilka företagets 

förväntade och önskvärda beteenden och attityder är.  
 

6.2.3 Sociala aktiviteter 

Flera av respondenterna beskriver hur den sociala kontexten är viktig för dem för att de 

ska känna tillhörighet till organisationen då många av dem berättat att de spenderar väldigt 

mycket tid ute hos kund. De sociala aktiviteterna beskrivs på olika sätt och innefattar allt 

från faktiskt uppstyrda aktiviteter som Afterworks men också i form av konferenser, 

möten och i den dagliga kontakten med sina kollegor. Petra beskriver de sociala 

aktiviteterna som en viktig del av tillhörigheten för konsulterna på företaget, särskilt de 

som spenderar längre perioder ute hos kund. Lisa tror också att det är viktigt att företaget 

anordnar många olika sociala aktiviteter för att de anställda ska behålla känslan av 

tillhörighet till företaget och sina kollegor där. Detta bekräftas vidare av samtliga av de 

intervjuade konsulterna och Per menar att dessa i kombination med övrig regelbunden 

kontakt med sina kollegor och chefer är det viktigaste för hans organisatoriska tillhörighet. 

Även Hanna förklarar vikten av den sociala kontakten för hennes känsla av tillhörighet då 

hon menar att stor del av företagets förmedling av dess värdegrunder, innefattas av sociala 

event och att mycket av det handlar om att faktiskt träffas och vara närvarande. För Robin 

är det sociala med sin avdelning viktigt både för att känna tillhörighet till sin arbetsplats 

men också för att förstå helhetsperspektivet på vad de gör som organisation. För Ylva är 

den mjuka kulturen och tillhörigheten till sina kollegor en stor anledning till att hon känner 

så stor tillhörighet till företaget. Att hon känner så starkt för kollegorna menar hon, 

handlar om att de blev en sammansvetsad grupp väldigt snabbt, delvis tack vare de sociala 

aktiviteterna som kick-offer, utbildningar och andra event.  

 

En av anledningarna till att samtliga respondenter svarar att sociala aktiviteter och det 

sociala sammanhanget är deras viktigaste del för att känna tillhörighet, kan delvis 

förklaras med SIT. Enligt Hogg och Terry (2001, s. 3) strävar alla individer efter att 

kategorisera sig själva och andra för att skapa sociala grupper som de känner tillhörighet 

till. Genom att strategerna inom företaget som till exempel Lisa och Petra, säkerställer att 

det finns sociala tillfällen för medarbetarna att mötas och socialisera med varandra, skapas 

forum för individerna där de får möjlighet att identifiera sig med andra personer med 

liknande attribut som enligt Hogg och Terry (2001, s. 5) leder till social trygghet. Med 

detta i åtanke är det därför inte förvånande att det är just dessa aktiviteter som ökar 

konsulternas känsla av tillhörighet till företaget. Denna typ av sociala event kan likställas 

med den typ av event som företag arrangerar för sina externa kunder med syfte att visa att 

de är värdefulla och uppskattade. Berry och Parasuraman (1991, s. 151) förklarar att en 

stor del av interna marknadsföringsprocesser är att skapa en attraktiv tjänst för att behålla 

sina medarbetare. Detta kan därmed jämföras med externa strategier där företag avser att 

skapa attraktiva produkter för att behålla sina kunder. Att arrangera sociala event där 

medarbetare får känna sig uppskattade är således lika relevant som att uppvakta sina 

externa kunder. Detta kan därmed antas skapa en mer attraktiv tjänst där medarbetare får 

möjlighet att socialisera sig och skapa en social trygghet i sitt arbete.  
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6.2.4 Intern marknadsundersökning 

Interna marknadsundersökningar är en metod som kan användas för att förstå sina 

anställda och säkerställa att de budskap som förmedlas genom den interna 

marknadsföringen når hela vägen till slutanvändaren (Huang & Rundle-Thiele, 2015, s. 

574). Undersökningar kan visa om den rådande segmenteringen är utförd korrekt vilket 

kan vara av relevans för stora konsultbolag där det är särskilt viktigt att budskapen når 

hela vägen fram i sin helhet. Samtliga respondenter bekräftar att det utförs regelbundna 

undersökningar i organisationen för att säkerställa medarbetarnas trivsel och välmående. 

Det finns tydliga kanaler för medarbetarna där de kan leverera feedback vid eventuellt 

missnöje. Robin förklarar att han upplever sina chefer som lyhörda som gärna tar till sig 

feedback. Han berättar vidare att undersökningarna avser att mäta vad medarbetarna 

tycker om företagets varumärke. Då konsulterna är så pass involverade i hur varumärket 

uppfattas av kunden kan denna uppföljning anses vara av hög relevans. Per anser att 

undersökningarna medför en viss känsla av att få vara med och påverka, än om han inte 

kan influera organisationen i stort så ges han möjligheten att påverka hans närmaste 

relationer. Ylva menar vidare att hon har möjlighet att påverka vägen mot visionen men 

inte visionen i stort. Petra förklarar att undersökningarna genomförs för att kunna utveckla 

arbetsmiljöarbete utifrån medarbetarnas tankar och åsikter. Hon anser att det är viktigt att 

förstå sina medarbetare då personalomsättningen inom konsultbranschen är hög. De vill 

behålla sina konsulter och behöver därmed förstå vad de vill ha.  

 

Konsulterna uttrycker att de interna marknadsundersökningarna inte är den främsta 

faktorn för deras känsla av tillhörighet vilket troligen kan bero på att organisationen är 

väldigt stor och känslan av att faktiskt kunna påverka är relativt liten. Ylva förklarar att 

dessa undersökningar inte har något essentiell roll i hennes känsla av tillhörighet medan 

den nära kontakten med hennes chefer spelar större roll. Med andra ord kan vi anta att den 

stora och komplexa organisationsstrukturen medför för långa kontaktvägar för att 

medarbetarna ska kunna känna någon starkare tillhörighet till organisationen som stort. 

Däremot värderar de sina nära relationer och möjligheten att uttrycka och feedback i dem. 

Trots detta så antas interna marknadsundersökningar fylla en viktig funktion i just stora 

organisationer då det ger ledare med strategiskt ansvar en möjlighet att förstå hur 

konsulterna upplever varumärket exempelvis. Rafiq och Ahmed (1993, s. 227) menar 

även att interna marknadsundersökningar avser att säkerställa hur medarbetare uppfattar 

den interna marknadsundersökningens påverkan på individen. Med andra ord, även om 

undersökningarna inte medför någon direkt ökad identifiering hos konsulterna så har de 

en viktig roll för strategerna i organisationen för att kunna följa upp hur medarbetare 

uppfattar budskapen som förmedlas vilket i sin tur antas vara essentiellt för att säkerställa 

att identiteten kommuniceras tydligt och korrekt.  
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6.3 Organisationens funktion 

Petra och Lisa berättar hur organisationen och dess ledare aktivt arbetar för att förmedla 

identiteten till konsulterna och strävar efter nära relationer med dem för att de ska känna 

en tillhörighet. Detta aktiva arbete kan antas falla under intern marknadsföring vilket har 

diskuterats utförligt ovan. Det huvudsakliga målet med intern marknadsföring bör vara 

organisatorisk identifiering eftersom att medarbetare som förstår och implementerar 

identiteten kommer att kollektivt sträva mot mål och visioner utan någon personlig 

vinning enligt Wieseke et al. (2009, s. 123–127). Med andra ord ser vi att organisationen 

har en väsentlig roll i att skapa strategier inom intern marknadsföring med målet att 

konsulterna ska identifiera sig med organisationen. Det krävs en social kontext där 

individen känner tillhörighet och gemenskap för att de ska identifiera sig med gruppen 

enligt Hogg och Terry (2001, s. 5) vilket ställer krav på organisationen och hur de hanterar 

sina interna relationer. Per berättar att även att han inte upplever att organisationen på 

något vis försöker att förhindra en nära kundrelation utan snarare arbetar för att stärka 

relationen till den egna organisationen. Återigen så bekräftar detta ett ansvar som ligger 

hos organisationen i hur de bemöter och hanterar sina anställda. I komplexa situationer, 

som exempelvis långa uppdrag där konsulten är ensam representant från organisationen, 

har vi förstått att det krävs särskilda ansträngningar. För att skapa sociala kontexter där 

individen känner tillhörighet samt förstår sitt syfte och hur hen ska bete sig krävs det 

således en tydlig ledare som utför och följer upp aktiviteterna inom intern marknadsföring. 

Ledarens roll i konsultens identifiering och tillhörighet till organisationen diskuteras 

vidare nedan.  

6.3.1 Ledarskap 

Ett återkommande tema i vårt insamlade data är vikten av ledarens roll i konsulternas 

känsla av tillhörighet till organisationen. Organisationen har ett ansvar i att ge sina 

medarbetare ett syfte och en mening genom att förmedla vision, värderingar samt 

stereotypiska beteenden och attityder som har diskuterats utförligt ovan. Denna process 

kallas sensegiving enligt Ashforth och Schnioff (2016, s. 118). Sensegiving innebär att 

organisationen tillgodoser individen med tillräckligt mycket information inkluderat 

stereotypiska attribut för att individen ska kunna skapa mening och förstå sitt syfte 

(Ashforth & Schinoff, 2016, s. 119). En nyanställd individ kommer att aktivt söka efter 

sin mening och en förståelse för hur hen ska bete sig. De söker efter en social bekräftelse 

och denna ges helst från individer vars åsikt är högt värderad (Ashforth & Schinoff, 2016, 

s. 125). Dessa individer är vanligen chefer och andra mer seniora medarbetare, det vill 

säga individer som redan identifieras som organisationsmedlemmar. Samtliga 

respondenter har diskuterat värdet i kontakten med sina chefer och seniora kollegor samt 

hur de tar lärdom av dem.  

 

Van Knippenberg och Hogg (2003, s. 244) presenterar argumentet att ett effektivt 

ledarskap kräver att ledaren ser sig själv som en gruppmedlem, det vill säga att hen 

identifierar sig med gruppens stereotypiska drag. Denna person har alltid organisationens 

bästa i åtanke vilket medför att det är denna individ som medarbetare kommer att vända 

sig till. Petra berättar i sin intervju att de har som rutin att oftast rekrytera internt till 

chefspositioner just för att seniora chefer ska ha mer kunskap och erfarenhet i marknaden 

och organisationen än juniora. Hon förklarar vidare att en stor anledning till varför de 

arbetar i team är för att ledare ska kunna förmedla stereotypiska drag såsom beteenden 

och attityder till juniora medarbetare.  
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Detta menar hon är det yttersta förmedlandet av identiteten och att ledare behöver referera 

tillbaka till sina värderingar i sitt agerande. Organisationen skapar team med seniora 

ledare vilket även kan anta öka effektiviteten i ledarskapet då vi förutsätter att seniora 

ledare faktiskt är mer stereotypiska än juniora enligt organisationens identitet.  Detta på 

grund av att medarbetare tenderar att söka social bekräftelse hos mer erfarna ledare och 

kollegor (Ashforth & Schinoff, 2016, s. 125) samtidigt som individer är mer troliga att 

följa en ledare som speglar gruppens identitet (van Knippenberg & Hogg, 2003, s. 244). 

Ylva som är projektledare och senior i organisationen berättar att hon ser det som en del 

av hennes arbetsuppgifter att få sina mer juniora medarbetare att anta den förväntade 

identiteten. De mer erfarna måste föregå med ett gott exempel och agera representant för 

att förmedla hur särskilda situationer ska hanteras exempelvis.  Per reflekterar kring hans 

erfarenhet att arbeta i team där han anser att alla kollegor agerar ambassadörer för 

organisationen vilket han tar stor lärdom i. Han har lärt sig mycket genom att se hur 

kollegor och ledare applicerar värderingar i praktiken. Även Robin betonar hur viktig den 

nära och regelbundna kontakten med cheferna är för att förstå till exempel hur han 

förväntas bete sig. Dock arbetar han ibland en längre tid ensam ute hos kund där han 

uttrycker en viss saknad av möjligheten att lära sig av hur chefer använder sig av 

värderingarna i praktiken och hur de agerar mot kunden. I sådana situationer följs det 

istället upp av nära coachning och uppföljning med chefer vilket bibehåller hans förståelse 

för sitt syfte i organisationen. Konsulternas uttryckta erfarenhet av att ta lärdom av sina 

seniora chefer bekräftar därmed till viss del antagandena gjorda av Ashforth och Schinoff 

(2016) samt van Knippenberg och Hogg (2003) angående effektivt ledarskap genom 

stereotypiska organisationsmedlemmar.  

6.3.2 Rekrytering 

Petra och Lisa berättar om rekryteringsprocessens roll i säkerställandet att anställda 

konsulter agerar i enlighet med organisationens identitet. De menar att företaget söker 

efter individer som förstår och delar deras värderingar vilket läggs stor vikt vid i tidigt 

skede redan ute på universiteten. De försöker med andra ord att attrahera individer som 

passar in i organisationen. Petra menar att genom att synas på universitet så blir potentiella 

kandidater medvetna om vilka stereotypiska drag och beteenden som finns i 

organisationen och vad som krävs av de anställda för att trivas där. Detta är en tidig insats 

av sensegiving. Genom att förse individer med information om organisationen så skapar 

de sig en mening om vad organisationen står för, vilket enligt Ashforth & Schinoff (2016, 

s. 119) är sensegiving. Detta kräver en internt enad uppfattning om organisationens 

identitet samt att de individer som faktiskt syns ute på universiteten är stereotypiska 

utifrån organisationens värderingar, beteenden och attityder. Denna process kräver vidare 

att bli kontrollerad frekvent för att hela tiden säkerställa att medarbetare faktiskt agerar 

och förmedlar rätt budskap. Interna marknadsföringsprocesser avser att göra just detta, 

attrahera rätt medarbetare, samt behålla, utveckla och motivera dem genom att skapa en 

attraktiv arbetsmiljö (Berry & Parasuraman, 1991, s. 151). Grundat i detta, kan vi anta att 

en effektiv strategi inom intern marknadsföring är av hög relevans i just konsultbolag där 

konsulter agerar levande marknadsföring både internt och externt.  
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Özçelic (2015, s. 101) förklarar att träningen av organisationens värderingar och attityder 

bör påbörjas redan i rekryteringsprocessen för att göra kandidater medvetna om den 

rådande kulturen i organisationen. Lisa och Petra berättar att de genomför omfattande 

rekryteringsprocesser inkluderande personlighetstester och case-uppgifter för att undvika 

att rekrytera fel individer. Lisa betonar dock även problematiken i att de på slutet har 

expanderat mycket snabbt och därmed har det varit utmanande att kontrollera 

rekryteringen lika hårt som tidigare. Detta har resulterat i en förändring i kulturen 

eftersom det har tillkommit många nya personer med nya synsätt från andra 

organisationskulturer. Detta indikerar på ett behov av en mer dynamisk strategi i interna 

marknadsföringsaktiviteter för att kunna möta nya individer på deras nivå. Samtliga 

respondenter beskriver en enad bild av organisationens identitet och Hanna beskriver sin 

avdelning som homogen gällande värderingar och kompetenser. Detta är troligen ett 

resultat av en noggrann rekrytering av liknande individer samt en tydlig kommunikation 

av förväntningar på beteenden och attityder. I och med den snabba tillväxten så har nya 

synsätt rubbat den tidigare starka kulturen vilket har lett till en mindre homogen grupp 

berättar Lisa. För att bemöta ny och diversifierad kultur uppstår ett behov av segmentering 

av medarbetare enligt Suh och Lee  (2016, s. 445). Om segmentering inte genomförs så 

riskerar kommunikationen att bli för bred och diffus vilket skapar förvirring hos de 

anställda (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1183). Den snabba expansionen kan antas ha skapat 

utmaningar för organisationen att tydligt kommunicera och förmedla identiteten till 

samtliga medarbetare då de besitter olika synsätt och bakgrunder. Därav kan ett 

fördelaktigt verktyg för att hantera problemet vara segmentering av de anställda. Detta för 

att kunna förmedla budskap om identiteten till samtliga nya medarbetare, inte bara de som 

redan uppenbart besitter rätt värderingar och stereotypiska drag.  

 

Den homogena gruppen med liknande värderingar och beteenden som samtliga individer 

beskriver gör det naturlig för just dessa individer att trivas och känna en tillhörighet. De 

kategoriserar sig själv och andra utifrån gemensamma egenskaper och finner sig själv i en 

grupp där de känner sig inkluderad. Per beskriver det som att de är stöpta i samma form 

vilket resulterar i ett enhetligt beteende som passar organisationens identitet. Det har varit 

enkelt för organisationen att förmedla ett syfte till sina medarbetare då de har kunnat 

säkerställa att de besitter rätt värderingar, beteenden och attityder för att spegla 

organisationens identitet. I den rådande situationen med den snabba expanderingen så 

återfinns troligen ett flertal individer som ännu söker efter en förståelse för sitt syfte och 

mening i organisationen. Denna process är komplex och om information uteblir kommer 

individen att ständigt söka efter ledtrådar i hur hen ska bete sig (Kramer, 2010, refererad 

i Ashforth & Schinoff, 2016, s. 120). De söker helt enkelt efter sin sociala tillhörighet som 

kan antas utmanande då det redan finns en sammansvetsad och enad identitet i 

organisationen. Trots företagets ansträngningar vid förmedlingen av den rådande 

identiteten är situationen komplex och kan antas svårkontrollerad då Hogg och Terry 

(2001, s. 5) beskriver hur personer söker sig till människor som besitter gemensamma 

egenskaper då de tenderar att känna tillhörighet till dem. För att undvika att medarbetare 

inte känner sig inkluderade i den redan homogena gruppen så kan det således, som nämnt 

ovan, krävas vidare segmentering inom organisationen.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel presenteras en ny reviderad teorimodell som inkluderar studiens resultat. 

Vidare förs en sammanfattande diskussion om studiens empiriska fynd sammankopplat 

med samtliga delar av den tidigare presenterade teorin.  
 

Utifrån den ursprungliga teoretiska referensramen, som sammanfattades i figur 2, 

presenteras en utvecklad modell efter insamlade data och analys i figur 3. Figuren visar 

på hur organisationens identitet förmedlas via intern marknadsföring till både en enskild 

individ, i det här fallet en konsult, och till ledare som i sin tur förmedlar identiteten till 

sina medarbetare genom aktivt handlande. Det finns i denna figur en fjärde aktivitet under 

intern marknadsföring som har visat sig vara viktig i konsulternas känsla av tillhörighet 

till organisationen, nämligen sociala aktiviteter. Figur 3 visar vidare på hur konsultens 

möjlighet att påverka organisationens identitet och strategier är minimal utan det är 

seniora medarbetare med ledaransvar som har möjlighet att influera vilka strategier som 

implementeras och hur identiteten förmedlas till konsulterna. Konsulten har däremot 

möjlighet att påverka sina närmaste relationer vilket pilen mellan individen och ledaren 

symboliserar. Den studerade organisationen är global och stor vilket av naturliga skäl 

påverkar den enskilde medarbetarens möjlighet att påverka organisationen i stort, däremot 

upplever de nära relationer med sina ledare vilket medför en viss känsla att kunna influera 

sin egen kontext.  

 

 
Figur 3 – Egen modell - ny reviderad teorimodell  

 

Studiens resultat visar att organisationen har en tydligt förmedlad identitet där konsulterna 

är medvetna om värderingarna och visionen som råder inom organisationen. Vidare 

synliggörs stereotypiska drag inom organisationen genom att de upplevs som en homogen 

grupp. Organisationen har en historia av att rekrytera seniora tjänster internt samt att 

genomföra omfattande rekryteringsprocesser där de strävar efter att förmedla identiteten 

redan innan processen startar. Detta kan antas ha skapat den homogena gruppen som finns 

i den studerade organisationen. Den omfattande rekryteringsprocessen fyller även syftet 

att attrahera rätt medarbetare till en början och med rätt medarbetare så menas det att de 

bör besitta vissa stereotypiska egenskaper för att trivas och passa in. Att försöka attrahera 

rätt medarbetare är enligt Berry och Parasuraman (1991) en stor del inom den interna 

marknadsföringen vilket vidare kan antas vara av hög relevans i konsultorganisationer. 
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Intern marknadsföring syftar generellt till att medarbetare ska förstå de interna budskap 

som råder för att i sin tur kunna leverera externt (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1178). 

Konsulter säljer sin tid och sin kunskap, vilket är den ”produkt” som ska levereras externt. 

Detta indikerar att det är särskilt viktigt att konsulterna förstår interna budskap och antar 

den identitet som förväntas av kunden. Studien visar även att seniora medarbetare verkar 

förstå sitt syfte bättre än juniora konsulter. Detta beror troligtvis på att en längre tid inom 

organisationen medför en längre period av sensegiving och möjlighet till sensemaking.  

 

I stora och komplexa organisationer finns det vanligtvis multipla identiteter av olika 

rangordningar i relation till organisationens identitet (Ashforth & Johnson, 2001, s. 31)). 

Detta återfinns även i den studerade organisationen där konsulter upplevs främst 

identifierade och tillhöriga sina närmaste relationer, avdelningar eller som högst hela 

kontoret. Som Pratt och Foreman (2000, s. 20) förklarade resulterar detta främst i ett 

problem då det finns olika uppfattningar om vilka de huvudsakliga målen och 

värderingarna är. Eftersom att den studerade organisationen på ett så tydligt sätt har 

förmedlat identiteten till alla nivåer finner vi inga indikationer på några konflikterande 

beteenden i relation till organisationen i stort. Med andra ord antar vi att de i tillräcklig 

utsträckning identifierar sig med, eller i alla fall förstår och implementerar, 

organisationens huvudsakliga vision och värderingar. Organisationens globala identitet 

kan antas genomsyra alla kontor och avdelningar på så vis att konsulterna agerar i enlighet 

med den trots andra lägre prioriterade identiteter inom exempelvis sin egna avdelning. Då 

organisationen tenderar att anställa liknande personer från samma bakgrund med en viss 

typ av stereotypiska egenskaper kan det antas särskilt enkelt för medarbetare att känna en 

tillhörighet till sina medarbetare. Detta eftersom SIT förklarar att människor alltid söker 

efter gemensamma egenskaper i sociala kontexter då de känner en social tillhörighet där 

(Ashforth & Schinoff, 2016, s. 125). 

 

Den studerade organisationen använder intern marknadsföring för att kommunicera 

interna budskap i form av hur företaget presterar men också dess mjukare delar som 

värderingar mål och önskade beteenden. Målet med detta är enligt Wieseke (2009, s. 123) 

att medarbetare ska identifiera sig med organisationen för att i sin tur kunna sträva mot 

uppsatta kollektiva mål som om de vore ens egna. Denna studie undersökte inledningsvis 

tre funktionella aktiviteter vilka har bekräftats utgöra en stor del av de interna 

marknadsföringsaktiviteterna i den studerade organisationen. Dessa aktiviteter i form av 

kommunikation, träning och utbildning samt interna marknadsundersökningar är alla 

funktioner som visat sig förmedlar organisationens identitet i betydande utsträckning samt 

vid säkerställandet av att den interna marknadsföringen når ut till slutanvändaren. En 

funktion som inledningsvis antogs ha en större betydelse för konsulterna var de interna 

marknadsundersökningarna. Denna funktion har dock genom de utförda intervjuerna, 

ansetts mindre värdefull för konsulterna. Detta tror vi kan bero på ett flertal faktorer vilken 

den främsta är att de intervjuade konsulterna generellt är väl medvetna om organisationens 

identitet och identifierar sig redan med denna i relativt stor utsträckning. En annan 

anledning som skulle kunna ligga som grund till detta är att de intervjuade konsulterna 

överlag är nöjda med med sin situation och arbetsplats, vilket gör att de inte anser att 

denna funktion är lika viktig i dagsläget. De chefer som intervjuades i studien ansåg 

funktionen betydligt mer betydande då den gör det möjligt för strategerna att säkerställa 

att det dem gör uppfattas korrekt och är bra.  
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En aktivitet som tillkommit i den interna marknadsföringsdimensionen är sociala 

aktiviteter. Dessa har beskrivits som samtliga av studiens respondenter som en viktig 

faktor till varför de känner tillhörighet till sitt företag och sina kollegor där snarare än till 

klientorganisationen. Detta indikerar att konsulterna prioriterar sin tillhörighet med 

gruppen snarare än organisationen i stort. Samtidigt, beskrivs den sociala tillhörigheten 

enligt SIT som viktig och det är därav ingen slump att konsulterna känner större 

tillhörighet till de mindre beståndsdelarna än till organisationen i stort. Tillhörigheten till 

kollegor kan däremot anses underlättas tack vare det arbete som organisationen lägger ner 

på att säkerställa att gruppen är relativt homogen och likasinnad. Organisationen besitter 

en viktig roll även i denna dimension då det är organisationen som skapar möjligheter för 

konsulterna att lära känna varandra på ett mer personligt plan vilket i enighet med denna 

studie kan antas öka konsulternas tillhörighet. Genom de sociala aktiviteterna kan 

organisationen i stort även skapa en mer attraktiv tjänst då konsulterna får möjlighet att 

skapa även personliga relationer inom företaget. Sammanfattningsvis så kan vi konstatera, 

baserat på de insikter som studien gett, att samtliga av de fyra funktionerna inom den 

interna marknadsföringen på det studerade företaget, agerar sensegiving på ett effektivt 

sätt.  

 

Det främsta förmedlandet av organisationens identitet har visat sig vara ledarens agerande 

både enligt konsulterna och strategerna som har medverkat i studien. Konsulterna lär sig 

mest från sina närmaste relationer till chefer och seniora kollegor. Detta är även den 

främsta källan till konsulternas förståelse för sitt syfte och mening i organisationen. 

Ashforth och Schinoff (2016, s. 118) förklarar att det är organisationen som har ansvaret 

att förse medarbetare med tillräckligt med information för att de ska kunna skapa mening 

och förstå sitt syfte. Denna förmedling kallas för sensegiving som nämnt tidigare. Vi kan 

anta att organisationen i praktiken betyder ledare i organisationen. Med andra ord, det är 

ledarens ansvar att förmedla information till medarbetare med syfte att de ska förstå sitt 

syfte. Detta antas vidare leda till en känsla av tillhörighet till sin sociala kontext vilket i 

sin tur resulterar i högre trolighet för identifiering med organisationen.  

 

Den studerade organisationen har en hierarkisk struktur och har en tydlig 

utvecklingsinriktad kultur. Genom den hierarkiska strukturen så finns det tydliga vägar 

för juniora medarbetare att vända sig till sina högre chefer i alla typer av frågor. Detta kan 

antas minska problematiken med multipla identiteter i olika avdelningar så det alltid finns 

en naturlig förmedling från seniora medarbetare som sitter närmare ledningen. De seniora 

medarbetarna är närmare organisationens ‘stora’ identitet som önskas förmedlas till hela 

organisationen oavsett avdelning och genom att det alltid finns tydliga 

kommunikationsvägar skapas ett smidigt nätverk för förmedlande. I en plattare 

organisationsstruktur kan antas vara svårare att skapa ett sådant nätverk då samtliga 

medarbetare är på samma nivå. Seniora medarbetare har även visat sig förstå sitt syfte i 

organisationen bättre än juniora. De kan med andra ord antas vara mer stereotypiska enligt 

organisationens identitet. Med antagandet att de är mer stereotypiska kan vi även 

konstatera att de utför ett mer effektivt ledarskap enligt Van Knippenberg och Hogg 

(2003, s. 244). Seniora medarbetare är därmed i en optimal position att förmedla vidare 

identiteten genom att helt enkelt agera i enlighet med dem vilket junior medarbetare 

kommer ta till sig. Ashforth och Schinoff (2016, s. 125) bekräftar detta genom att förklara 

att individer söker bekräftelse hos mer erfarna ledare och kollegor vilket bekräftas i denna 

studie då samtliga konsulter har uttryckt att relationen till sin chef är den främsta källan 

till tillhörighet.  
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Sammanfattningsvis, ser vi att relationen till cheferna och andra kollegor är det viktigaste 

för konsulten i relation till identifiering och tillhörighet. Däremot är inte detta 

nödvändigtvis det viktigaste för organisationen. Vi kan anta att de prioriterar sina 

medarbetares trivsel och mående vilket indirekt resulterar i att relationerna blir viktiga 

även för dem. I relation till lönsamhet kan det däremot antas att viktigast för dem att de 

agerar i enlighet med varumärket ute hos kund, det vill säga som levande marknadsföring. 

För att uppnå detta krävs det att relatera till konsulterna och prioritera deras önskningar, 

vilket i detta fallet är nära relationer till kollegor. Vi kan konstatera att i relation till 

identifiering och tillhörighet så är goda interna relationer nyckeln i konsultorganisationer. 

Då relationerna och ledarna agerar en så viktig källa kan vi vidare fastlägga att det är av 

ytterst vikt att seniora medarbetare verkligen förstår och implementerar organisationens 

identitet. Misslyckas detta så resulterar det i ett skadat varumärke då juniora konsulter inte 

heller kommer förstå deras syfte och därmed inte kunna möta kundens förväntningar.  

 

Den viktigaste aspekten i detta samspel är konsulten som även är den slutgiltiga 

mottagaren av alla interna marknadsföringsaktiviteter. Som konsult utförs arbete ofta 

distanserat från arbetsplatsen vilket påverkar deras identitet på olika sätt. Empson och 

Alvesson (2008, s. 3) förklarar att externa konsulter influeras av externa faktorer hela 

tiden. Eftersom de spenderar en stor del av sin tid tillsammans med andra professioner i 

andra sociala kontexter så kommer de att anpassa sig då enligt Hogg och Terry (2001, s. 

3) individer vill känna sig inkluderade i samtliga kontexter de befinner sig i. Vi har 

identifierat utmaningen för konsulten att bibehålla sin identifiering till den egna 

organisationen just av dessa anledningar även i denna studie. Det som försvårar 

situationen är längden på uppdraget och huruvida konsulten befinner sig ensam eller i 

team hos kunden. Ett långt och självständigt uppdrag hos kund är en extra utmanande 

kontext för konsulter vilket kräver särskilda ansträngningar från organisationen och dess 

ledare. Här blir regelbundenheten i kontakten till chefer och kollegor det viktiga för att 

bibehålla känslan av tillhörighet. Vi kan därmed konstatera att det nödvändigtvis inte är 

problematiskt att konsulten till viss del identifierar sig med klientorganisationen då det är 

en del av det sociala spelet så länge den egna organisationen lämnar de helt ensamma en 

längre tid. Konsultorganisationen kan inte motverka det faktum att konsulterna 

identifierar sig med sin kunds organisation eftersom det är ett mänskligt socialt behov att 

få känna gemenskap i alla sociala kontexter, det resulterar troligtvis i ett bättre utfört 

arbete. Däremot är det särskilt viktigt i konsultorganisationer att utföra interna aktiviteter 

som medför att konsulterna känner en starkare tillhörighet till sin egna organisation.  
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8. Slutsats och bidrag 
I studiens åttonde kapitel så sammanfattar vi de funna slutsatserna utifrån den 

ursprungliga forskningsfrågan. Vi presenterar teoretiska och praktiska bidrag som 

studien har medfört följt av studiens begränsningar och förslag till vidare forskning. 

Slutligen presenteras de etiska och samhälleliga överväganden som tagits i beaktning i 

forskningsprocessen.  

 

8.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för hur konsultorganisationers identitet 

kan förmedlas genom interna marknadsföringsaktiviteter för att öka konsulternas 

organisatoriska identifiering. Studien avser därmed att besvara forskningsfrågan:   

 

Hur kan interna marknadsföringsaktiviteter förmedla organisationens identitet och 

påverka konsulters organisatoriska identifiering? 

 

Studiens resultat visar att interna marknadsföringsaktiviteter är viktigt i förmedlandet av 

organisationens identitet i konsultorganisationer. Eftersom konsulter säljer sin kunskap 

och tid så är det särskilt viktigt att de förstår och implementerar organisationens identitet 

då den är en stor del av vad kunden förväntar sig. I en konsultorganisation är det 

konsultens tid och kunskap som är ”produkten” vilket i sin tur innebär att intern 

marknadsföring och extern marknadsföring kan vara svårt att särskilja då förmedlar i 

princip samma budskap. Studien visar att intern marknadsföring påverkar konsulters 

identifiering med organisationen. De blir regelbunden utsatt för intern kommunikation 

och träning vilket minimerar risken att de ska uppleva en förvirring eller oförståelse för 

sitt syfte i organisationen. De utförda aktiviteterna agerar som sensegiving för konsulterna 

vilket underlättar i utförandet av deras arbete. I en konsultorganisation kan det anses svårt 

att separera extern och intern marknadsföring då de troligen har ungefär samma innehåll. 

Den interna marknadsföringen förmedlar budskap till konsulterna och då de är en stor del 

av det externa förmedlandet kan det resultera i liknande budskap. I konsultorganisationer 

kan vi därmed konstatera att det är särskilt viktigt att konsulterna förstår och agerar enligt 

identiteten eftersom att konsulten är produkten och deras arbetsinsats är avgörande för 

organisationens framgång.  

 

Studien visar även att det finns en utmaning för konsulter när det kommer till att fasthålla 

sin identifiering till organisationen. Den underlättas genom frekvent kontakt och 

kvalitativa relationer till kollegor och chefer. Vidare så visar studien att seniora ledare och 

chefer utgör en viktig del av förmedlandet av identiteten genom att hen refererar tillbaka 

till exempelvis organisationens värderingar i sitt beteende vilket innebär att konsulterna 

får se och lära. Konsulterna värderar en nära relation till sina ledare och medarbetare samt 

menar att den är en viktig del för deras känsla av tillhörighet. För utförandet av arbetet är 

det troligen viktigast att konsulter förstår och implementerar organisationens identitet men 

för en starkare tillhörighet är relationen till kollegorna den främsta källan. Studien 

indikerar även att konsulterna främst känner tillhörighet och identifierar sig med de 

kollegor som ingår i deras team eller deras avdelning, vilket troligt beror på att den 

studerade organisationen är global och stor. Konsulterna har funnit gemensamma 

egenskaper i den lokala kontexten och upplever sig som en homogen grupp där de 

identifierar sig med varandra.  
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Utförda interna marknadsföringsstrategier antyder däremot ett framgångsrikt resultat i 

den meningen att konsulterna förstår organisationens identitet i stort trots att de även råder 

multipla identiteter på lokal nivå. Studien indikerar att intern kommunikation, sociala 

aktiviteter samt träning och utbildning upplevs som viktigast för konsulterna i relation till 

deras identifiering. Interna marknadsundersökningar fyller ett mindre syfte för dem men 

är fortsatt viktig ur organisationens perspektiv då de skapar förståelse för konsulternas 

behov och hur de upplever sin tjänst.  

8.2 Teoretiskt bidrag 

Denna studie har grunder i teorier inom intern marknadsföring samt organisatorisk 

identifiering, vilka båda är relativt outforskade områden inom konsultbranschen. De är 

vidare inte studerade i någon större utsträckning i relation till varandra. Denna studie bidrar 

således till en ökad förståelse för interna marknadsföringsaktiviteter och hur de kan influera 

medarbetares identifiering med organisationen. Studien har bidragit med en utökad 

förståelse för vilka aktiviteter som är särskilt värderade av konsulter. Resultatet bekräftar 

att intern kommunikation, träning och utbildning samt interna marknadsundersökningar 

utgör viktiga delar i konsulters känsla av tillhörighet och identifiering till organisationen. 

Studien visar även starka indikationer på att sociala aktiviteter bidrar till en mer attraktiv 

tjänst där konsulter är mer troliga att finna gemenskap vilket kan bidra till deras 

organisatoriska identifiering. Detta visar även att de tre funktionella aspekterna 

presenterade av Huang och Rundle-Thiele (2015) i denna kontext bör utökas med 

funktionen sociala aktiviteter för att anses komplett.  

 

Vidare indikerar studiens resultat att multipla identiteter och identitetskonflikter inte leder 

till problem så länge det finns en tydligt förmedlad organisationsidentitet. I studien har vi 

även funnit att konsulter influeras av externa parter i sin roll vilket påverkar deras 

identifiering om de arbetar ensam ute hos sin kund en längre tid. Rekrytering har även 

indikerats vara av stor vikt när det gäller att skapa en organisatorisk kontext där konsulterna 

känner gemenskap och i sin tur identifierar sig till sina närmsta medarbetare. Rekryteringen 

kan därmed vara ett viktigt verktyg och genom att rekrytera utifrån organisationens identitet 

så antas identiteten stärkas ytterligare.  

8.3 Praktiskt bidrag 

Den studerade organisationen kan genom att ta del av denna studie utöka sin förståelse 

för sina egna medarbetare i relation till hur väl de identifierar sig med organisationen. 

Företaget får en inblick i hur deras interna marknadsföring uppfattas av de anställda och 

hur deras arbete med dessa aktiviteter påverkar konsulternas känsla av tillhörighet. 

Studien har utöver den ökade förståelsen för konsulternas organisatoriska identifiering, 

även bidragit med ytterligare förståelse för deras anställdas känsla av tillhörighet till 

klientorganisationerna vilket kan anses värdefullt för företagets framtida strategier.  

 

Samtliga respondenter som delatagit i denna studie, kan ta lärdom av sin egen kontext 

samt hur andra upplever den. Vidare så bidrar denna studie med praktiska råd till andra 

organisationer inom konsultbranchen i hur de kan hantera den identitetskonflikt som 

konsulter kan uppleva genom att implementera interna marknadsföringsaktiviteter. 

Studien visar att det främsta konsultorganisationen kan göra för att säkerställa och 

bibehålla konsulternas organisatoriska identifiering är genom nära, frekvent och kvalitativ 

kontakt med sina anställda.  
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På så vis maximeras konsultens känsla av tillhörighet till sin egna organisation. Studien 

bidrar även till studenters och blivande konsulters ökade förståelse för yrket och vad det 

innebär att vara konsult.  

8.4 Studiens begränsningar  

Utförandet av denna studie har innefattat vissa begränsningar. Den första begränsningen 

är att de respondenter som intervjuats i studien valts ut och vidarebefordrats av den 

kontaktperson vi först kom i kontakt med på det medverkande företaget. Detta kan ha 

medfört att personerna som intervjuades eventuellt har valts ut internt för att de besitter 

de värderingar och stereotypiska drag som företaget efterfrågar. Baserat på detta skulle 

ett urval där vi som författare av studien helt själva valt ut respondenterna, eventuellt ge 

andra svar och insikter i den studerade organisationen vilket kan ha hämmat denna 

studiens resultat.  

 

Vidare kan en ytterligare begränsning för studien ha varit att samtliga intervjuer gjorts 

via telefon, vilket kan ha bidragit till att betydande budskap i form av kroppsspråk och 

ansiktsuttryck har missats och uteblivit vid analyseringen av empirin. Om vi istället hade 

genomfört personliga intervjuer så hade vi kunnat läsa våra respondenters kroppsspråk. 

Detta kan särskilt ha påverkat situationer där respondenten exempelvis inte har svarat 

klart på en fråga utan endast hämtat andan eller distraheras av något i hens omgivning. 

Vidare så kan vi inte fastställa respondenternas engagemang i intervjun på grund av 

uteblivet kroppsspråk, de kan exempelvis ha tittat på något annat under tiden vi pratat 

med dem. Vi har inte upplevt någon större begränsning i detta då de har upplevts som 

väldigt närvarande även över telefon.  

 

En annan eventuell begränsning för studien är att den är utförd på endast ett kontor i ett 

företag samt att företaget ligger i Sverige. Det finns ett värde i att utföra en mer 

omfattande studie som inkluderar flera olika företag inom konsultbranchen då det skulle 

ge möjlighet att jämföra mellan olika konsultbolag samt skapa en bredare förståelse för 

om resultatet stämmer överens med den svenska konsultbranchen generellt. Att studien 

gjorts på företagets kontor i Sverige kan också ha haft viss betydelse och begränsning för 

studien. Detta då företag i Sverige generellt anses arbeta med denna typ av frågor som 

studien behandlar, i relativt stor utsträckning, vilket kan ha gjort att studien fått ett annat 

utfall än om den gjort på ett liknande företag i ett annat land. Fortfarande så tror vi att 

dessa begränsningar är relativt små då studien i sig fortfarande tydligt bidrar till 

forskningen inom konsultbranchen på den svenska marknaden. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

I vår studie har vi undersökt hur interna marknadsföringsaktiviteter kan förmedla 

organisationens identitet och påverka konsulters identifiering. Som tidigare beskrivet har 

vi i denna studie utgått från ett internt perspektiv vilket innebär att vi avgränsat vår analys 

till hur den interna marknadsföringen påverkar konsulternas tillhörighet till företaget 

internt. Under vår datainsamling har nya forskningsområden visat sig, bland annat 

konsultens roll som levande extern marknadsföring för företaget.  
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I vidare forskning anser vi därför att det skulle vara intressant att addera ytterligare ett 

perspektiv, vilken är hur de interna marknadsföringsaktiviteterna påverkar konsulterna 

och hur dessa tillämpas i ett externt perspektiv med fokus på konsultens roll som externa 

ambassadörer och marknadsförare för företaget. Då vi kommit fram till att konsulterna 

har en stor del i hur kunderna uppfattar organisationen anser vi att det finns ett stort värde 

i att fortsatt undersöka hur organisationer kan kontrollera och säkerställa att deras 

konsulter verkligen lever upp till företagets värderingar och önskvärda beteenden i syfte 

att säkerställa sin externa marknadsföring. Att addera denna aspekt till vår ursprungliga 

modell tror vi skulle skapa ännu större förståelse för den interna marknadsföringens 

faktiska syfte och värde i konsultbolag.  

 

Vidare har vi i denna studie konstaterat att ledaren har en central roll i konsultens känsla 

för tillhörighet till företaget. Vi har funnit studier som visar på att ledare som anses vara 

prototypisk kan utöva ett mer effektivt ledarskap. En prototypisk individ beskrivs som en 

person som delar attribut med organisationen till hög grad och den mest prototypiska 

individen anses vara den som följare vänder sig till. Detta gör att vi kan anta att det till 

viss del är ledaren som skapar identiteten. Med detta i åtanke skulle det vara intressant att 

vidare forska på exakt hur central ledarens roll är i konsultbolag och vad ett eventuellt 

chefsbyte skulle innebära för organisationens identitet och konsulternas identifiering med 

företaget om personen som tillsätts inte är lika insatt i företagets värderingar och 

önskvärda beteenden. En sådan studie skulle vara intressant att genomföra just utifrån den 

komplexa kontexten som återfinns i konsultbolag både för att få kunskap om hur 

organisationens identitet i stort påverkas men också konsulternas identifiering med 

företaget.  

 

Slutligen hade det även varit av stort intresse att göra ytterligare studier som behandlar 

samma område och frågeställning men som innefattar en jämförelse mellan olika 

konsultbolag. Detta för att skapa en större förståelse för hur de olika företagens interna 

marknadsföringsstrategier skiljer sig mellan bolag samt hur dessa utspelar sig och 

påverkar konsulternas organisatoriska identifiering. Genom att jämföra olika 

konsultbolag skulle det därmed bli möjligt att kartlägga vilka faktorer som har störst 

påverkan och hur strateger inom konsultbolag bör tänka vid utformningen av de interna 

marknadsföringsstrategierna. I en sådan studie skulle det även vara intressant att 

undersöka om det finns ytterligare faktorer som spelar in utöver de som fastställts i denna 

studie.  

 

8.6 Etiska och samhälleliga aspekter 

Det finns ett antal etiska aspekter som behöver uppmärksammas inom forskning för att 

skydda de personer som är involverade i studien (Bryman, 2008, s. 127). Saunders et al. 

(2012, s. 226) menar att forskaren behöver uppföra sig inom etiska ramar i relation till 

forskningsobjektets rättigheter. Inom svensk forskning är det framförallt fyra krav som 

behöver uppfyllas vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Bryman, 2008, s. 131–132).  

 

  



 

 62 
 

Informationskravet innebär i sin enkelhet att forskaren behöver informera berörda 

personer om studiens syfte enligt Bryman (2008, s. 131). I vår studie är de involverade 

personerna våra respondenter som redan vid förfrågan om deltagande blev informerad om 

studiens syfte. Vidare så skickades ett informationsbrev (se appendix 1) ut innan den 

bokade intervjun där studiens syfte och frågeställning återfanns. Vi påminde även om 

detta vid inledandet av intervjuerna för att göra respondenten helt medveten om vad vi 

faktiskt avser att undersöka. I informationsbrevet beskrev vi även vår forskningsmetod 

samt hur materialet kommer att hanteras vilket Dalen (2015, s. 26) betonar som relevant 

information i relation till informationskravet. Det andra etiska kravet är samtyckeskravet 

vilket syftar till att studiens deltagare själva bestämmer över sin medverkan (Bryman, 

2008, s. 132). Samtyckeskravet har vi uppnått genom att låta våra respondenter lämna 

samtycke efter att ha läst informationsbrevet, deras deltagande är givetvis frivilligt vilket 

vi informerar om samt att de får avstå från att besvara frågor om de vill. 

Konfidentialitetskravet, det tredje etiska kravet, syftar till att informationen som 

respondenterna bidrar med ska behandlas konfidentiellt (Bryman, 2008, s. 132). Det 

studerade företaget kommer inte att avslöjas med någon utförligare information än att det 

är ett konsultföretag i Sverige. De deltagande individerna kommer också behandlas 

anonymt och vi kommer därmed endast delge vilken formell roll de besitter i 

organisationen. Den sista etiska aspekten att ta hänsyn till är nyttjandekravet vilket avser 

att säkerställa att insamlad information endast används för studiens syfte (Bryman, 2008, 

s. 132). Vi förklarade för samtliga deltagare att endast vi som författare kommer att ha 

tillgång till det insamlade materialet och det kommer enbart användas till studiens syfte. 

De transkriberade delarna av intervjuerna har förvarats där endast vi har tillgång till det 

och återigen, endast användas för att kunna genomföra studien.  

 

De samhälleliga implikationerna är svåra att bedöma då studiens resultat inte går att 

generalisera. Genom de indikationer som studiens resultat gett så kan vi dock göra ett 

antal antaganden. Konsultbranschen växer och konsultyrken utgör därmed en viktigare 

roll på arbetsmarknaden. Samtidigt är personalomsättningen hög inom denna bransch, 

konsulterna är med andra ord inte lojal till sin arbetsplats generellt. Denna studies resultat 

visar på att interna marknadsföringsaktiviteter är viktiga för konsulters känsla av 

tillhörighet till organisationen och deras organisatoriska identifiering. Tidigare forskning 

visar att tillhörighet och identifiering till organisationen leder till lojalitet och 

arbetsnöjdhet vilket kan antas minska personalomsättningen. Med andra ord, genom 

effektiv och kvalitativ intern marknadsföring så kan vi anta att personalomsättningen kan 

minska till viss del. Studiens resultat visar även att konsulter drivs av utveckling vilket 

antyder att de kommer att söka sig till andra organisationer när deras utvecklingskurva 

stagnerar. Den globala organisationen som denna studie har studerat har en hierarkisk 

struktur som tydligt visar att det finns fler juniora tjänster än seniora vilket kan resultera 

i en naturligt hög personalomsättning med utvecklingsdrivna medarbetare. 

Organisationen växer därmed eventuellt inte i samma takt som sin personal. 

Sammanfattningsvis så antar vi att en medvetenhet kring detta kan bidra till en mer lönsam 

organisation med lägre personalomsättning vilket i sin tur leder kan leda till en mer 

framgångsrik arbetsmarknad.  
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9. Sanningskriterier 
Studiens nionde och sista kapitel redogör för studiens kvalitet utifrån två kriterier. 

Kriterierna utgår från trovärdighet och äkthet. Respektive kriterium har i sin tur ett antal 

delkriterier som diskuteras vidare i detta kapitel samt hur de används för att värdera 

kvaliteten i vår studie.  

9.1 Trovärdighet 

Det första kriteriet under trovärdighet är tillförlitlighet som relaterar till forskarens 

tolkningar och hur de accepteras ur andra personers ögon (Bryman & Bell, 2015, s. 381). 

Detta kan säkerställas med respondentvalidering för att bekräfta att forskaren har uppfattat 

respondenterna korrekt. För att uppnå detta har samtliga respondenter tagit del av sin 

empiriska del och godkänt den innan fortsatt analys genomförts. Genom detta har vi 

kunnat säkerställa att respondenterna har tolkats korrekt och studiens tillförlitlighet 

därmed ökats. Vid respondentvalideringen har inga förändringar eller censureringar 

begärts från någon respondent.  

 

Det andra kriteriet är överförbarhet, som hänvisar till att forskaren måste förse läsaren 

med tillräckligt utförlig information om den studerade kontexten för att den själv ska 

kunna avgöra om resultatet är applicerbart i någon annan kontext (Lincoln & Guba, 1985, 

refererad i Bryman & Bell, 2015, s. 382). Kvalitativa studier syftar inte till att generalisera 

resultatet till en hel population utan söker istället efter djup förklarar Bryman och Bell 

(2015, s. 382). Denna studies resultat kan anses vara överförbart till liknande kontexter, 

andra globala konsultbolag i Sverige. Vi har inte kunnat delge information om vilken 

specifik bransch som den studerade organisationen opererar i vilket försvårar 

överförbarheten till viss del. Det respondenterna har berättat är dock utförligt härlett och 

resultatet tydligt presenterat för att ge läsaren en förståelse för hur applicerbart studiens 

resultat och data är i andra kontexter.  

 

Det tredje kriteriet under trovärdighet är pålitlighet. Detta relaterar till hur fullständig och 

tillgänglig forskningsprocessen är för läsaren (Bryman & Bell, 2015, s. 382). De förklarar 

vidare att forskaren behöver redogöra för hela processen, från formulerandet av 

forskningsfrågan till beslut angående analyserandet av data. Denna studie innehåller två 

utförliga metodkapitel som tydligt presenterar hela forskningsprocessen inklusive 

begränsningar och påverkande faktorer som vår förförståelse. Någon granskning från 

kollegor av detta har inte genomförts då det anses väldigt krävande för dem enligt Bryman 

och Bell (2015, s. 382). Mängden data och information som kvalitativ studier innefattar 

försvårar en extern validering av sådant slag (Bryman & Bell, 2015, s. 382).  

 

Det fjärde, och sista kriteriet under trovärdighet, är konfirmering. Bryman och Bell (215, 

s. 382–383) förklarar att det krävs att forskaren agerar i god tro för att konfirmera studiens 

resultat. Det syftar till att inte medvetet låta personliga värderingar påverka utförandet 

eller slutsatserna i undersökningen. Detta är en risk i kvalitativa studier då syftet är att 

tolka resultatet subjektivt.  
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Vi har hanterat denna risk genom att både resonerat kring vår förförståelse, hur den kan 

påverka våra tolkningar samt medvetet kritiserat oss själva genomgående för att 

säkerställa att vi förmedlar respondenternas åsikt och inte vår egna. Vi har, som nämnt 

ovan, även gjort en respondentvalidering där respektive respondent har fått möjlighet att 

läsa igenom sin empiriska del och godkänna att vi har tolkat dem rätt.   
 

8.2 Äkthet  

Guba och Lincoln (1985, refererat i Bryman & Bell, 2015, s. 383) presenterar ett antal 

kriterier som faller under studiens äkthet. Först resonerar de kring studiens äkthet och 

huruvida undersökningen ger en rättvis bild av den sociala miljön som har studerats. För 

att vår studie ska upprätthålla en hög äkthet har vi intervjuat respondenter från olika nivåer 

i konsultorganisationen. Hade vi istället endast studerat individer med strategiskt ansvar 

eller endast konsulter hade det utlämnat relevanta synpunkter som återfinns i den 

studerade kontexten. Vi har även återgivit respondenternas svar så likt deras egna språk 

som möjligt och stärkt dem med citeringar för att säkerställa att vi förmedlar respektive 

individs faktiska åsikter och uppfattningar. Vidare så finns det fyra kriterier som rör 

studiens autenticitet (Guba & Lincoln, 1985, refererat i Bryman & Bell, 2015, s. 383). 

Dessa kriterier syftar till huruvida studien bidrar de medverkande med en ökad förståelse 

för sin kontext, hur andra upplever samma kontext, hur de kan förändra sin situation samt 

om de har fått bättre möjligheter att genomföra de åtgärder som krävs (Guba & Lincoln, 

1985, refererat i Bryman & Bell, 2015, s. 383).  Denna studie uppfyller dessa krav då 

medverkande har givit individerna ett tillfälle att reflektera kring sin egen situation vilket 

kan antas leda till en ökad förståelse. Studien publiceras offentligt och kommer att skickas 

till de medverkande respondenterna vilket i sin tur bidrar dem med en förståelse för hur 

andra upplever och uppfattar deras gemensamma situation samt hur de kan vidta åtgärder 

för att förändra den. Respondenterna med strategiskt ansvar kan hämta information för att 

utveckla vidare ansträngningar för konsulternas tillhörighet och identifiering med 

organisation. Vidare så får de även bekräftat att det som de gör fungerar.  
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Appendix 
Appendix  1 – Informationsbrev 
 

Informationsbrev 

Tack för att du medverkar i denna studie och hjälper oss med vårt examensarbete. Nedan 

följer information om studien och din medverkan.  

 

Studiens syfte: 

Denna studie utförs av två studenter som studerar sitt sista år på civilekonomprogrammet 

vid Handelshögskolan i Umeå. Under höstterminen har vi läst management och 

marknadsföring på D-nivå. Syftet med studien är att undersöka hur konsultföretag arbetar 

med intern kommunikation, träning/coachning och intern marknadsundersökning. Vi 

ämnar skapa en förståelse för hur aktiviteter inom intern marknadsföring kan påverka 

troligheten att medarbetare identifierar sig med sitt företag. Studien grundar sig således i 

tidigare forskning om intern marknadsföring och organisatorisk identifiering, vilka våra 

intervjufrågor har utgångspunkt i.  

 

Studiens frågeställning är: Hur kan interna marknadsföringsaktiviteter förmedla 

organisationens identitet och påverka konsulters identifiering? För att besvara denna 

fråga önskar vi att du pratar och resonerar fritt kring ämnet utifrån vår semistrukturerade 

frågemall.   

 

Vad din medverkan innebär: 

Vi kommer endast att utföra intervjuer med ert företag och således inte jämföra resultatet 

med olika företag. Vid intervjutillfällen kommer endast vi, Annelie och Sofia, samt du 

som respondent, att delta. Vi önskar att använda ljudinspelning under intervjun för att 

sedan kunna transkribera delar av intervjun med anledning att kunna styrka studiens 

resultat med citat. Du som respondent är anonym och kommer att benämnas som 

exempelvis “roll/befattning i konsultföretag inom professional services i Sverige”. Ditt 

deltagande är frivilligt vilket innebär att du har rätt att avböja att svara på frågor eller 

avbryta intervjun utan följdfrågor. Då vi vill agera så transparant som möjligt kommer vi 

även efterfråga en muntlig bekräftelse av din medverkan, ljudinspelning samt förståelse 

för studiens syfte.  

 

Hantering av insamlade data: 

När uppsatsen är färdigställd och godkänd av betygskommitén vid Umeå Universitet 

kommer den publiceras i “Digitala Vetenskapliga Arkivet” (DiVA), vilket innebär att 

studien kommer bli offentlig för allmänheten. Den data som insamlas vid 

intervjutillfällena kommer endast vara tillgänglig för oss som genomför studien, Sofia 

och Annelie. Det insamlade Datat kommer vidare att analyseras och bearbetas i 

uppsatsen. Data kommer presenteras på ett sätt som inte avslöjar de intervjuades identitet.  

Appendix 2 – Intervjuguide 1 
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Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetat på företaget?  

- Vad är din befattning idag? 

- Vilken typ av arbetsuppgifter har du? 

- Hur länge har du arbetat med det du gör idag? 

- Vilken annan erfarenhet har du inom företaget? 

 

Organisationens identitet  

- Hur skulle du beskriva er som organisation? 

- Vilka är företagets mål och vision? 

- Vilka är företagets värderingar? 

- Vad är stereotypiskt för ert företag?  

- Skiljer sig dessa (mål, värderingar, stereotypiska drag) mellan olika 

avdelningar/arbetsgrupper?  

- Hur väl anser du att företagets kommunicerade mål, värderingar och stereotypiska 

drag stämmer överens med dina egna? 

- Hur viktigt är företagets rykte för dig?  

- Hur känner du när det går bra/dåligt för företaget?  

- Hur väl upplever du att dina medarbetare besitter en identitet som speglar 

organisationens mål, värderingar och stereotypiska drag?  

- Upplever du någon risk för att era konsulter ska förlora sin identifiering med ert 

företag när de befinner sig mycket ute hos kund? Utveckla. 

- Känner du att dina chefer och kollegor inspirerar dig till att ta till dig 

organisationens identitet?  

 

Intern marknadsföring 

- Hur förmedlas företagets kärnvärden till medarbetare? 

- Hur förmedlas företagets uppsatta mål och vision till medarbetarna? 

- Hur förmedlas företagets förväntade stereotypiska drag (beteenden/attityder) till 

medarbetare? 

- Hur viktigt anser du att förmedlingen av dessa är? 

- Hur väl medvetna anser du att medarbetare är om organisationens identitet? 

- Finns det regleringar/strategier från företaget som gör att ni inte får ta del av 

kundens identitet via deras interna marknadsföring? Förklara.  

- Vad utför ni för ansträngningar för att era konsulter ska fortsatt identifiera sig med 

företaget snarare än kunden? 

- Vad händer om någon medarbetare inte arbetar i enlighet med identiteten? 

- Vad är det som avses att kommuniceras i den interna kommunikationen?  

- Vad är målet med er interna kommunikation?  

- Hur arbetar ni med träning av de anställda inom företagets värderingar, mål och 

stereotypiska drag? 

- Vad är syftet med denna träning?  

- Hur använder ni er av interna marknadsundersökningar? 
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- Vilken nytta ser ni med att göra interna marknadsundersökningar? 

- Hur väl anser du att företaget känner sina medarbetare?  

- Hur arbetar ni för att få samtliga medarbetare att känna tillhörighet till företaget? 

- Finns det några andra aktiviteter ni utför som faller under intern marknadsföring?  

- Hur viktigt är det att rekrytera medarbetare som speglar den rådande identiteten? 

 

Summering 

- Är det något du vill tillägga? 
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Appendix 3 – Intervjuguide 2  
 
Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetat på företaget?  

- Vad är din befattning idag? 

- Vilken typ av arbetsuppgifter har du? 

- Hur länge har du arbetat med det du gör idag? 

- Vilka andra erfarenhet har du inom företaget? 

- Hur mycket arbetar du på kontor i relation till ute hos kund? 

 

Organisationens identitet  

- Hur skulle du beskriva er som organisation? 

- Vilka är företagets mål och vision? 

- Vilka är företagets värderingar? 

- Vad är stereotypiskt för ert företag?  

- Hur väl förstår du dina arbetsuppgifter och syftet med dem? 

- Hur väl förstår du ditt syfte i organisationen? 

- Hur många arbetsuppgifter/roller har du? Hur många arbetsgrupper tillhör du till 

exempel?  

- Hur anser du att din roll/identitet förändras beroende på vilken kontext du befinner 

dig i? (Känner du en större tillhörighet till kunden?) 

- Hur väl anser du att företagets kommunicerade mål, värderingar och stereotypiska 

beteenden, stämmer överens med dina egna? 

- Hur viktigt är företagets rykte för dig?  

- Hur känner du när det går bra/dåligt för företaget?  

- Hur väl upplever du att din närmsta chef besitter en identitet som speglar 

organisationens mål, värderingar och stereotypiska drag? 

- Känner du att dina chefer och kollegor inspirerar dig till att ta till dig 

organisationens identitet? 

- Vad känner du för tillhörighet till kollegorna på företaget? 

- Vad känner du för tillhörighet till kunden du arbetar för? 

 

Intern marknadsföring 

- Hur anser du att företaget förmedlar sina kärnvärden till dig som medarbetare? 

- Hur anser du att företagets uppsatta mål och vision förmedlas till dig som 

medarbetare? 

- Hur anser du att företagets förväntade stereotypiska drag (beteenden/attityder) 

förmedlas till dig som medarbetare? 

- Hur skulle du beskriva att förmedlingen av dessa förändrats över tid? 

- Hur viktigt anser du att förmedlingen av dessa är? 

- Finns det regleringar/strategier från företaget som gör att ni inte får ta del av 

kundens identitet via deras interna marknadsföring? Förklara.  
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- Känner du att ditt företag utför någon form av ansträngning för att motverkar att du 

får kundens identitet framför företagets? 

- Hur väl medveten anser du att du är om organisationens identitet? 

- Hur tillämpar du de interna budskapen som förmedlas, ute hos kund?  

- Vilka budskap når dig med den interna kommunikationen? 

- Hur värdefull är denna kommunikation för dig?  

- Hur väl anser du att du tränats inom företaget mål, värderingar och stereotypiska 

drag? 

- Hur värdefull är denna träning för dig?  

- Hur väl anser du att du kan påverka de mål, värderingar och stereotypiska drag som 

företaget har? 

- Hur anser du att interna marknadsundersökningar påverkar din känsla av 

tillhörighet till företaget? 

- Hur väl upplever du att organisationen känner och förstår dig? 

 

Summering 

- Är det något du vill tillägga? 
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