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SAMMANFATTNING 

 

För att ett företag ska kunna nå sina externa kunder krävs det först att de interna relationerna 

mellan företagets personalgrupper prioriteras och fungerar effektivt. Ett av huvudsyftena med 

den interna marknadsföringen inom ett företag är att utveckla samtliga i personalens 

serviceinriktning, attityder och intresse för marknadsföring. Genom att skapa en attraktiv 

intern miljö och marknadsföring blir företaget inte bara attraktivt ut mot kunderna, utan även 

som arbetsgivare där de kan locka till sig samt behålla duktiga medarbetare. En effektiv intern 

marknadsföring kan ge företaget stora möjligheter och framgångar, men även vara 

problematiskt då ledning och personal kan ha olika uppfattningar och synsätt beträffande dess 

funktion.  

 

Med denna studie syftar vi till att synliggöra avsaknader samt glapp i Norra Västerbottens 

dagliga arbete för att de vidare ska kunna förbättra den interna marknadsföringen för 

företagets bästa. Utifrån detta syfte skapade vi problemformuleringen: 

 

Hur skiljer sig uppfattningen om den interna marknadsföringen mellan personal och ledning 

på Norra Västerbotten?  

 

Vi har i denna studie haft ett deduktivt förhållningssätt, där vi fördjupat våra teoretiska 

kunskaper, genom en fallstudie på Norra Västerbotten. Studien består av en kvantitativ 

personalundersökning samt en kompletterande kvalitativ intervju med företagets verkställande 

direktör. Detta för att på ett så enkelt och representativt sätt se om det finns några skillnader i 

hur ledning och personal uppfattar Norra Västerbottens interna marknadsföring.  

 

Vi har funnit att det finns brister i den interna marknadsföringen på Norra Västerbotten 

eftersom några av beståndsdelarna medarbetare, kommunikation, motivation, ledningsstöd, 

organisation, mål och vision, utbildning, samt systemstöd inte interagerar med varandra 

tillräckligt. För att den interna marknadsföringen ska fungera väl behövs alla beståndsdelarna 

tillsammans och några gap mellan dessa får inte uppstå. 

 

Vi hoppas kunna ge dig en inspirerande läsning.  
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1INLEDNING 

Det inledande avsnittet presenterar bakgrunden till vårt ämnesval. Utifrån 

problembakgrunden introduceras studiens syfte och problemformulering. 

 

1.1 Ämnesval 
Efter tre års studier på Service Management programmet har vi sett vikten av god 

kommunikation och marknadsföring inom ett företag. Våra erfarenheter från arbetslivet har 

också gett oss en bild av hur viktigt det är med en fungerande och effektiv kommunikation, 

samt betydelsen av att marknadsföra internt inom företaget. Detta anser vi vara essentiellt för 

ha en motiverad personal. Detta resonemang är något vi vill ta med i studien för att utveckla 

våra förstålelser och kunskaper i hur den interna marknadsföringen är uppbyggd inom ett 

tjänsteföretag. Då prioriteringen och medvetenheten gällande den interna marknadsföringen 

ser annorlunda ut inom många företag och används på olika sätt har vi valt att endast utföra 

vår empiriska undersökning på ett specifikt tjänsteföretag. Vidare är den interna 

marknadsföringen något som intresserar oss då det är något som många gånger enbart talas 

om i teorin utan att det faktiskt görs något av det i praktiken
1
. Av den anledningen vill vi 

undersöka hur det ser ut i verkligheten och där granska ifall det finns skillnader mellan hur 

ledningen utformat processen och hur personalen upplever den. 

 

Den interna marknadsföringen är relativt enkel att få fungerande i mindre företag än i större, 

där komplexiteten blir mer omfattande då företaget många gånger är uppdelat i olika 

avdelningar
2
. Således ansåg vi det intressant att undersöka den interna marknadsföringen 

inom Norra Västerbotten som är ett medieföretag med drygt hundratalet anställda. Detta ser vi 

som ett intressant företag att studera för vårt ämnesval då de verkar för att kontinuerligt 

kommunicera utåt till sina kunder, vilket bygger på att de har en god intern marknadsföring
3
.  

 

1.2 Problembakgrund  
Uppsatsprocessen påbörjades med diskussioner kring intresseväckande ämnen att studera. 

Tämligen snabbt insåg vi att vi ville hålla fokus på personalen och deras interna roll i 

företaget och inte beröra de externa kunderna. Då vi båda arbetat inom olika tjänsteföretag 

och har med oss olika upplevelser hur företag kommunicerar samt behandlar och motiverar 

sin personal har ett intresse väckts inom just detta ämne.  

 

Tidigt definierades termen intern marknadsföring som den process då ledningen hjälper 

personalen att förstå och acceptera satsningar och erbjudande på företaget innan de lanseras 

externt ut mot kunden
4
. Då personalen ofta anses vara företagets viktigaste resurs är det 

viktigt att den är motiverad, belönad, utbildad och har den kompetens, utrustning och 

teknologi som behövs för att kunna uträtta sitt arbete
5
. Här bör den interna marknadsföringen 

                                                 
1 Ahmed, P. K., Rafiq, M. (2000) Advances in the internal marketing concept: definition, synthesis and extension. Journal of 

services marketing, s. 449 
2 Ahmed, P. K., Rafiq, M. (2003) Internal marketing issues and challenges. European journal of marketing, s. 1178 
3 Grönroos, C (2004) Service management och marknadsföring - en CRM ansats. Liber, Kristianstad, s. 365 
4 Ibid. s. 368 
5 Wilson, A (2008 Service Marketing: Integrating customer focus across the firm. McGraw-Hill, Berkshire, s. 19 
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fungera som en ledningsstrategi, där ledningen bör förstå vikten av den interna 

marknadsföringens strategiska roll, annars kan lätt satsad tid och pengar vara bortkastade.  

 

Forskning och litteratur kring intern marknadsföring har ökat de senaste åren men ännu har 

ingen forskning kommit fram till hur den bäst bör fungera i praktiken, mycket anses bero på 

kontexten. Den interna marknadsföringen är lättare att visualisera än att operationalisera, då 

den är socialt konstruerad och inte kan förstås utan att relatera till ett företag eller organisation 

som ger den sin mening. Fortsättningsvis fungerar den interna marknadsföringen mer som ett 

koncept som utgår ifrån tillfredsställelse och motivation där de anställda ska bemötas och 

hanteras som om de vore externa kunder. Fastän forskning kring den interna 

marknadsföringen har utvecklats är det få organisationer som applicerar den i praktiken. Detta 

eftersom det inte finns något enat koncept om den interna marknadsföringen.
6
  

 

Hierarkiska nivåer inom företag kan skapa kommunikationsproblem eftersom kunskaperna 

förmedlas dominerande från toppen till botten inom företaget. Även uppåtriktat 

kunskapsutbyte sker, dock i mindre utsträckning på grund av synliga och osynliga 

restriktioner.
7
 Många företag kämpar mot intern stelhet och ett kunskapsgap där bristen ligger 

i funktionella samarbeten mot ett kundorienterat handlande
8
. Många forskare hävdar att 

dagens företag inte har råd att ha kvar barriärer mellan företagets olika avdelningar, där 

framgång kommer av att integrera funktionerna inom organisationen
9
. 

 

Utifrån ovan nämnda problemresonemang kring den interna marknadsföringen och de 

problem som kan uppstå inom företagen har våra diskussioner mynnat ut i 

problemformuleringar som: Hur fungerar den interna marknadsföringen inom ett företag? 

Vad behövs för att man ska lyckas med den interna marknadsföringen? Under vår studietid 

har vi lärt oss att det ofta finns skillnader på vad en person säger och hur en annan person 

uppfattar det, som till exempel vid en marknadsföringskampanj. Detta ledde in oss på 

fokuseringen kring vilka gap det kan finnas i kommunikationen angående just den interna 

marknadsföringen. Vidare formulerade vi frågeställningarna: Hur överensstämmer teorin om 

de interna marknadsföringsstrategierna med hur den i praktiken utförs? Vad var ledningens 

avsiktliga andemening med införandet av dessa system och hur uppfattas systemet av den 

enskilda personalen?  Hur påverkas de anställda när den interna marknadsföringen inte 

fungerar? Överensstämmer företagets tänka syfte av den interna marknadsföringen med 

personalens verkliga upplevelse av den? Vi reflekterade först i att undersöka detta problem i 

ett icke renodlat tjänsteföretag för att se hur den interna marknadsföringen påverkar 

personalens produktkunskap. Vidare diskussion ledde fram till att fokusera på ett företag där 

tjänsten står i centrum som till exempel i en mediebransch där högteknologiska tjänster 

ständigt ersätter varandra och där teknikutvecklingens framfart gett tillgång till kundmöten via 

webben
10

. Denna bransch anses dessutom som mycket skicklig i extern kommunikation, 

vilket ytterligare är ett motiv för vårt ämnesval. Då vi båda har ursprung från Skellefteå föll 

det sig naturligt att undersöka ett företag därifrån. Vi valde därför att undersöka den interna 

marknadsföringen på Skellefteås lokaltidning Norra Västerbotten. Utifrån denna 

bakgrundsdiskussion har vår problemformulering tagit form:  

 

                                                 
6 Ahmed, P. K., Rafiq, M. (2000) Advances in the internal marketing concept: definition, synthesis and extension. Journal of 

services marketing, s. 449 
7 Ballantyne, D. (2003) A relationship-mediated theory of internal marketing. European journal of marketing, s. 1245-1246 
8 Ibid. s. 1242 
9 Ahmed, P. K., Rafiq, M. (2003) Internal marketing issues and challenges. European journal of marketing, s. 1178 
10 Grönroos, C (2004) Service management och marknadsföring - en CRM ansats. Liber, Kristianstad, s. 368 
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1.3 Problemformulering 
Hur skiljer sig uppfattningen om den interna marknadsföringen mellan personal och ledning 

på Norra Västerbotten?  

 

1.4 Syfte 
Vi avser med denna studie att synliggöra brister och gap i Norra Västerbottens interna 

marknadsföring mellan ledning och personal. Detta för att företaget vidare ska kunna förbättra 

den interna marknadsföringen för deras bästa. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till ett tjänsteföretag, Norra Västerbotten, för att få en 

övergripande bild av hur personal och ledning uppfattar den interna marknadsföringen. Då vi 

valt att fokusera på hur den interna marknadsföringen fungerar i verkligheten, kommer vi 

därför inte fördjupa oss något i hur företaget önskar eller vill att den interna marknadsföringen 

ser ut. I studiens avslutande del kommer vi förhoppningsvis dock kunna ge några förbättrande 

åtgärdsförslag. Vi kommer heller inte att jämföra våra empiriska resultat med andra 

tjänsteföretag då en sådan omfattande jämförelse skulle kräva betydligt mer tid och resurser. 

Några generaliseringar av våra resultat hos Norra Västerbotten kommer inte att utföras, då vi 

anser det svårt på grund av företagets unika problem och förutsättningar. Fortsättningsvis har 

vi även valt att avgränsa från kundperspektivet, då denna synvinkel skulle innebära betydligt 

mer utökade undersökningar. Fokusen i denna studie ligger på personalens uppfattning om 

den interna marknadsföringen och nämner endast kort vilka konsekvenser det kan få i mötet 

med kunden då vi anser att det är svårt att utelämna detta helt.  
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2 UTGÅNGSPUNKTER 

Detta avsnitt presenterar våra förutsättningar och synsätt inför studien. Vidare introduceras 

och kritiseras den litteratur samt de teorier vi använt oss av. 

2.1 Förförståelse 
Författaren Jan Hartman hävdar i sin bok om kunskapsteorier att vi inte kan inneha kunskap 

utan att vi bara upplever hur den är
11

.  Vidare berättar han att en trosföreställning bör kunna 

rättfärdigas för att den ska kunna anses vara kunskap, vilket innebär att ha en rationell 

förklaring till sina trosföreställningar
12

. Vår förförståelse till denna studie grundar sig på 

Hartmans definition på kunskap då vi läst och studerat vetenskapliga artiklar och litteratur 

inom vårt ekonomprogram Service Management. Vikten av en god intern marknadsföring 

inom ett företag är något vi förstått är väsentligt för att ha en fungerande och effektiv 

organisation och för att kunna motivera sin personal på bästa sätt. Våra erfarenheter och 

kunskaper som vi tillgodosetts med under programmet är inom service, organisation, 

ledarskap och marknadsföring vilka vi överlag anser har inverkan på vår studie. Under vår 

utbildning har vi även förvärvat kunskaper inom skrivandets studietekniker och utformning av 

vetenskapligt skrivande i kursen vetenskaplig metod. Vi har dessutom båda arbetat inom 

serviceinriktade företag där vi skådat hur kommunikationsprocesser och strategier fungerat i 

verkligheten. Därmed anser vi oss även inneha en viss förförståelse i hur den interna 

kommunikationen i verkligheten kan se ut samt vilka problem som kan uppstå. Personliga 

intressen vilar även kring dessa frågor, vilket gör att vi bär med oss egna funderingar kring 

ämnet inför denna studie. Sven Hartman menar dock att alltför mycket förkunskaper och lång 

erfarenhet inte alltid är tillgodo. Dessa kunskaper kan ibland leda till det han kallar 

”förvetenhet”, då forskaren redan tror sig veta och inte anser sig behöva ta reda på någonting 

ytterligare. Denna inställning kan göra att inte nya frågor ställs och på så sätt hindrar det till 

fördjupade kunskaper.
13

  Vi är medvetna om att vår förkunskap har en inverkan på vilka 

frågor vi ställer och vilka teori vi väljer, men vi menar att denna förförståelse främst fungerar 

som en morot och drivraft vilket vi hoppas mynnar ut i ett välgenomfört uppsatsarbete. Därför 

anser vi oss även vara öppna och nyfikna på frågeställningar inom ämnet som hjälper oss i vår 

problemformulering. Vidare menar Bryman och Bell att värderingar påverkar forskarens 

personliga åsikter eller känslor. Eftersom värderingar är en del av människans förutfattade 

meningar menar författarna att det finns en del tillfällen då dessa kan störa 

forskningsprocessen. Forskaren kan utveckla sympatier för vissa grupper i studien som inte 

var tänkt till en början och det finns risk att vissa forskare får en positiv inställning till den 

svaga gruppen i undersökningen.
14

 Vi är medvetna om vår risk att sympatisera med 

personalen på Norra Västerbotten då vi riktat studien främst mot dessa samt att vi själva varit 

i deras position. Dock kommer vi ha ett objektivt förhållningssätt till både personalen och 

ledningen eftersom detta resulterar i ett bättre resultat och hjälper oss att fullborda syftet med 

denna studie. 

 

                                                 
11 Hartman, J. (1998) Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Studentlitteratur, Lund, s. 21 
12 Ibid. s. 65 
13 Hartman, S. (2003) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Natur och Kultur, s. 22 
14 Bryman, A., Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber AB, Malmö, s. 42 
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2.2 Kunskapssyn 
Vad innebär det att veta något? Vad är sanning för oss och hur säker är vår kunskapskälla? 

Detta är frågor som innefattas i vår kunskapliga natur, vilket Hartman skildrar i sin bok 

Vetenskapligt tänkande gällande hur människan ser på kunskap på olika sätt.
 15

  

 

Vår kunskapssyn baserar sig i den förförståelse vi omnämnt i tidigare avsnitt, ett synsätt som 

baseras på våra uppfattningar om verkligheten och hur den skall studeras.
16

  Många gånger tas 

fakta för givet att vara sann och att det finns vetenskaplig kunskap som grund i denna
17

. För 

att säkerställa en vetenskaplighet i vår studie har vi tagit med olika forskares definitioner 

inom ämnet, där vi då skapar en bredare och mer objektiv bild. I denna studie tillämpas en 

objektiv ställning
18

 där vi som undersökare inte tar någon subjektiv ställning i vår insamling 

av datamaterial från vår enkätundersökning. Genom denna objektiva ställning avser vi vara 

deskriptiva med en positivistisk synvinkel som grund
19

. Hartman beskriver positivismen 

genom att vetenskaplig kunskap utgörs av teorier med mätbara företeelser där han anser att 

den viktigaste faktorn för att nå kunskap är att observera verkligheten.
20

 Vi kommer i denna 

studie därför inte att fokusera på vad som bör göras inom företaget, utan försöka beskriva den 

verklighet som idag råder i företaget. Denna beskrivning syftar till att ge oss mer systematiska 

kunskaper om hur den interna marknadsföringen ser ut. Det riktas ibland kritik mot detta 

tänkande då några forskare menar att ledarskap och organisationsfrågor är svåra att mäta i 

form av deras personliga egenskaper utan istället är en social företeelse som bygger på 

medarbetarnas subjektiva tolkningar
21

.  

 

Vårt motiv för att inta en positivistisk verklighetsuppfattning är då vi åsyftar att söka svar på 

relevanta variabler inom ämnet intern marknadsföring och se till hur den värderingsfria 

verkligheten ser ut inom företaget. Då en hermeneutisk synvinkel enligt Andersson inte 

skildrar någon verklig verklighet
22

, utan istället intresserar sig för hur världen subjektivt 

tolkas samt uppfattas
23

 är hermeneutiken ingen relevant vetenskapsteori för vår studie. Då vi 

avser undersöka mätbara faktorer inom vårt valda tjänsteföretag kommer studiens fokus vara 

på en kvantitativ totalundersökning av företagets anställda
24

, med en kompletterande 

kvalitativ undersökning med dess verkställande direktör.   

 

2.3 Perspektiv och angreppssätt 
Vi ämnar i studien att tillämpa ett deduktivt tillvägagångssätt där vår problemformulering var 

fastslagen innan verkligheten började undersökas
25

, vilken legat som grund till valet av vår 

teoretiska referensram samt våra empiriska undersökningar där vi särskiljt fakta från 

värderingar. Från vår teoretiska bakgrund kommer fokus vara på den kvantitativa 

enkätundersökningen, där vi avser att studera de sociala företeelserna objektivt inom vårt 

valda tjänsteföretag samt ta reda på ifall våra teorier är hållbara och användbara, för att 

                                                 
15 Hartman, J. (1998) Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Studentlitteratur, Lund, s. 11 
16 Johansson-Lindfors, M-B. (1993) Att utveckla kunskap. Studentlitteratur, Lund, s. 10 
17 Hartman, J. (1998) Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Studentlitteratur, Lund, s. 175 
18 Johansson-Lindfors, M-B. (1993) Att utveckla kunskap. Studentlitteratur, Lund, s. 11 
19 Ibid. s. 23 
20 Hartman, J. (1998) Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Studentlitteratur, Lund, s. 95 
21 Bryman, A., Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber AB, Malmö,  s. 30 
22 Johansson-Lindfors, M-B. (1993) Att utveckla kunskap. Studentlitteratur, Lund, s. 39 
23 Hartman, J. (1998) Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Studentlitteratur, Lund, s. 95 
24 Ibid. s. 174 
25 Ibid. s.138  
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upptäcka skiljaktigeter och kunna dra generella slutsatser gällande företagets befintliga 

interna marknadsföring.
 26

  

 

Utifrån personalens perspektiv kommer vi att genomföra en enkätundersökning där vårt mål 

är att undersöka hur den interna marknadsföringen uppfattas inom Norra Västerbotten genom 

att använda personalen som vår huvudsakliga informationskälla. För att få en djupare och mer 

förstående bild av företagets helhetssyn har vi dock inte nöjt oss med en datainsamligsmetod, 

utan kommer att komplettera den med en utvidgande kvalitativ undersökning med en i 

ledningen för att även se ledningens perspektiv samt deras avsedda mål och syften med den 

interna marknadsföringen. Resultaten från dessa undersökningar analyseras och jämförs sedan 

för att se om eventuella gap eller skiljaktigheter finns i processens intention.  

 

2.4 Metodval 
Vår enkätundersökning kommer att riktas till samtliga 105 anställda vid Norra Västerbotten. 

Eftersom vi valt att studera ett tjänsteföretag och där avser att undersöka mätbara faktorer 

kommer studiens fokus utgöras av en kvantitativ totalundersökning
27

. För att kunna se 

skillnader och likheter i uppfattningen av företagets interna marknadsföring har vi valt att 

komplettera med en intervju med företagets verkställande direktör. Vi har valt ett företag för 

att specifikt kunna se vad som kan förbättras hos just Norra Västerbotten. Utifrån dess två 

synvinklar kan vi oss därmed säga tillämpa ett multimetodologiskt tillvägagångssätt, där vi 

genom triangulering samlar vårt datamaterial från både en kvantitativ samt en kvalitativ 

undersökning.
28

 Det finns vissa invändningar mot en blandning av dessa forskningsstrategier 

eftersom de använder olika tillvägagångssätt och leder till olika kunskapsteoretiska 

konsekvenser utifrån ståndpunkterna. Kunskapsteoretiska ståndpunkter innehar till exempel 

olika uppfattningar på hur den sociala verkligheten ska studeras.
29

 Dock menar vi att detta 

tillvägagångssätt var det bästa i vårt fall för att kunna se några skillnader. Dessutom anser vi 

att två tillvägagångssätt breddar vår forskning ytterligare och påverkar inte resultatet i vår 

studie negativt. 

 

2.5 Val av källor och insamling av sekundärkällor 
Vår insamling av sekundärkällor startade med Grönroos bok Service management och 

marknadsföring – en crm ansats som satt en prägel på oss genom vår utbildning, där en stor 

del av vår förförståelse och förkunskaper grundar sig. Vi fortsatte att utifrån vårt 

ämnesområde läsa uppsatser på nätet och sätta oss in i tidigare forskning för att dels få 

inspiration men också vägledning till problemformuleringen, ett sätt som Hartman framhäver 

som en bärande forskningsmetod
30

. Utifrån några av dessa uppsatser fann vi två intressanta 

artiklar i databaserna Emerald och Business Source Premier av författarna Ahmed och Rafiq 

samt en artikel av Ballantyne, vilka hjälpte oss i bearbetningen av vår problemformulering 

samt utvidgade vårt teoretiska avsnitt. Vidare sökte vi artiklar med sökorden internal 

marketing och motivation för att fördjupa oss inom dessa delar av den interna 

marknadsföringen och fann en artikel av Dolphin. Eftersom intern marknadsföring består till 

stor del av kommunikation, motivation och organisation sökte vi via Umeå 

universitetsbiblioteks informationssökning efter böcker som behandlade dessa ämnen. Vi fann 

                                                 
26 Bryman, A., Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber AB, Malmö, s. 25-26 
27 Hartman, J. (1998) Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Studentlitteratur, Lund, s. 174 
28 Johansson-Lindfors, M-B. (1993) Att utveckla kunskap. Studentlitteratur, Lund, s. 131  
29 Bryman, A., Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber AB, Malmö, s. 501 
30 Hartman, S. (2003) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Natur och Kultur, s. 48 
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litteratur innehållande mål och visioners påverkan på den interna marknadsföringen och 

kommunikationens centrala roll i ett företag, böcker skrivna av Fiske samt Jacobsen och 

Thorsvik vilka också fungerar som en god grund till vårt teorikapitel. Dessutom var en bok av 

Wilson, som vi haft under kursen service marketing, passande för vårt teoriavsnitt. 

 

För att argumentera och styrka våra utgångspunkter och metodval har vi sökt litteratur inom 

metodologi. Vi sökte dessa via Umeås universitetsbibliotek från de uppsatser vi inspirerats av 

samt metodlitteratur vi själva kommit i kontakt med under studietiden. De böcker vi använt 

oss av är Att utveckla kunskap, Rapporter och uppsatser, Företagiska forskningsmetoder, 

Skrivhandledning och rapporter och Vetenskapligt tänkande. Dessa böcker har också gett oss 

inspiration och hjälp till att kontinuerligt arbeta med vår studie och gett oss verktyg för att 

hela tiden gå framåt i vår uppsatsprocess.  

 

2.6 Val av teorier  
För att uppfylla vårt syfte och kunna besvara på vår problemformulering sökte vi litteratur 

inom begreppet intern marknadsföring samt teorier som behandlade områdena mål och 

visioner, organisation, motivation och kommunikation. De teorier som vi valde att behandla 

var dessa: Kundorienterad organisationsstruktur, målhierarki, Hur personliga drag och 

egenskaper hos organisationen påverkar insats och prestationer och kommunikationsmodell. 

Teorierna läste vi och analyserade noggrant och valde ut de delar från dem som syftade 

specifikt till vår problemformulering och på vårt perspektiv om personalen och ledningen 

angående den interna marknadsföringen. De teoretiska modellerna omformades för att passa 

vårt syfte. Vissa av dessa teorier visar på hur ett företag bör göra för att lyckas med sin interna 

marknadsföring. För att inte bara se hur företaget bör göra för att lyckas och för att anknyta 

till vår problemformulering mer specifikt sökte vi på teorier gällande varför vissa företag inte 

lyckas med den interna marknadsföringen. Gap-modellen fungerade som bidrag till att se var 

och hur det kan uppstå problem kring marknadsföringen i företaget och hur ledning och 

personal kan göra för att fylla dessa gap.  

 

2.7 Källkritik  
Den vanligast förekommande kritiken som har riktats mot det deduktiva angreppssättet gäller 

den bestämda teorin och dess urval. Det finns en viss risk att de iakttagelser som gjorts i 

teorierna inte stämmer överens med verkligheten och därmed blir oanvändbara
31

. 

Avsikten med detta avsnitt är därför att kritiskt granska våra använda källor genom att 

benämna deras vetenskaplighet, ursprung, aktualitet och relevans till vår studie. Vi vill med 

vår källkritik visa på hur dessa beståndsdelar förhåller sig i vår utvalda litteratur och 

artikelsamling. Med ett kritiskt tänkande vill vi förmedla kritik om dessa för att visa vilka för- 

och nackdelar vi funnit med dem.  

 

Till att börja med har Christian Grönroos bok, Service management och marknadsföring – en 

crm ansats utnyttjas väl som källa i vår studie med sin goda tillämplighet. Boken beskriver 

företagens förändrade syn på tjänster och betydelsen av att bedriva sin verksamhet med fokus 

på kunden. För att lyckas med detta är den interna marknadsföringen ett viktigt verktyg och 

detta genomsyrar hela boken. Litteraturens aktualitet anser vi vara god eftersom Grönroos tar 

upp de teorier som vår problemformulering syftar till. Då Grönroos forskar på svenska 

handelshögskolan i Finland anser vi dess teorier relevanta och tillämpningsbara i ett svenskt 

                                                 
31 Johansson-Lindfors, M-B. (1993) Att utveckla kunskap. Studentlitteratur, Lund, s. 56-57 
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tjänsteföretag. Litteraturen och dess teorier florerar i stor mängd i annan litteratur och artiklar 

därför anser vi den som vetenskapligt vedertagen. Boken är dessutom ganska ny, skriven år 

2004 och teorierna har sitt ursprung ur originalkällorna. Dock ser vi en viss inskränkthet i 

Grönroos tankesätt och diskussioner som inte tar upp praktiska svårigheter med att 

implementera detta servicesynsätt i företagen.  

 

Hur moderna organisationer fungerar är en lärobok inom ämnet organisationsteorier skriven 

av de två norska universitetsförfattarna Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik. Boken är 

Skandinaviens mest använda lärobok inom ämnet
32

 och innehåller flertalet empiriska exempel 

med en pedagogisk framställning. Detta menar vi gör den vetenskapligt vedertagen och 

lämplig till vår studie. Det är en modernt skriven bok från 2008 om hur människor tänker och 

handlar i en organisation, där de sammanställt forskares teorier inom organisationsteori samt 

hur det sedan ser ut i verkligheten. I vår teoridel har vi endast sett till de teoretiska delarna 

boken omnämner, medan de empiriska delarna i boken gett oss mer förståelse för hur 

organisationsteorierna fungerar. 

 

Tjänstemarknadsföring i teori och praktik har gett oss en skildring i hur samhället utvecklats 

till att bli ett tjänstesamhälle. Boken har dessutom fungerat som inspiration för att kunna 

förstå den interna marknadsföringens huvuddrag och kännetecken. Den belyser verkligen de 

frågor vi formulerat i vår inledning och har på så sätt en god aktualitet. Boken är vetenskapligt 

vedertagen eftersom den innehåller många referenser från tidigare stora forskare inom ämnet 

så som Grönroos och Gummeson. Litteraturen är dock lite gammal eftersom den är skriven 

1998 men vi anser att den ändå fungerar som en bra grund i vår studie. Den utveckling som 

skett inom den interna marknadsföringen efter det att denna bok skrevs har kompletterats med 

nyare litteratur så som Services marketing, vilken berör flertalet utmaningar som medförs för 

de företag som erbjuder tjänster. Litteraturen pekar även på vikten att bilda kundrelationer 

genom servicekvalitet för att lyckas med marknadsföringen i sitt företag. Dessutom nämner 

boken vad företag bör göra för att lyckas med sin interna marknadsföring. Boken är skriven 

2008, varav vi ser dess aktualitet som mycket god då den belyser senaste forskning inom 

ämnet och kompletterar därmed våra äldre källor. Den tar upp de gap som kan uppstå internt i 

ett företag vid marknadsföring vilken gör de betydande i vår studie. Denna bok används inom 

olika kurser på universitet runt om i världen. Vi anser därav att boken ger en viss tyngd, samt 

att teorierna den tar upp belyses genom många praktiska exempel som fungerar så väl i teorin 

som i praktiken. 

 

Kommunikationsteorier – en introduktion skriven av John Fiske har hjälpt oss att se hur 

kommunikationen kan fungera i ett företag och vilka problem som kan uppstå. I stort 

beskriver Fiske de viktigaste synsätten inom medie- och kommunikationsvetenskap i denna 

bok men de delar vi fokuserat på och tagit del av till vår studie är kommunikationsmodellen 

vilken vi menar ha god relevans till vår studie eftersom intern marknadsföring till stor del 

består av kommunikation. Boken är publicerad 1990 men då kommunikationsmodellen 

fortfarande idag används flitigt finner vi den aktuell och tillämplig. Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell är spridd över hela världen och vetenskapligt vedertagen vilket gör att 

vi ser den som en tillförlitlig källa. 

 

Artiklarna Internal marketing issues and challanges, Advances in the internal marketing 

concept: definition, synthesis and extension, Internal communications: Today´s strategic 

imperative och A relationship-mediated theory of internal marketing har fördjupat och 

                                                 
32 Jacobsen, D. I., Thorsvik, J. (2008) Hur moderna organisationer fungerar. Fagbokforlaget, Bergen, bokens baksida 
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förtydligat vår teorigenerering. Artiklarna har styrkt vår teori genom att visa på att fler 

forskare än exempelvis Grönroos samt Jacobsen och Thorsvik har liknande åsikter gällande 

intern marknadsföring. Publiceringsåren för artiklarna sträcker sig mellan 2000-2005 och 

visar på så sätt upp nya och färska teorier. Artiklarna anser vi vara relevanta till vår studie och 

problemformulering eftersom de tar upp definitioner inom ämnet, belyser utmaningar och 

problem samt den interna marknadsföringens roll som relationsbefrämjande process och 

vilken påverkan den har på företagets kompetens. 

 

Hur en forskning ska genomföras och vilka metoder som ska användas grundar sig i de 

preferenser som råder inom det valda forskningsområdet. En väsentlig del ligger i våra ögon 

samt den kunskapssyn vi tillämpar, ifall något är vetenskapligt eller inte. För att säkerställa 

vetenskaplighet i denna studie har vi använt sex metodböcker av olika författare, för att inte 

vinklas av någon enskild forskares åsikter och synsätt. De metodböcker vi använt oss av 

fokuserar på den teoretiska metoden och dess olika synsätt. Vissa metodböcker har också 

fungerat som hjälp i det praktiska tillvägagångssättet med enkäten och dess databearbetning. 

Deras aktualitet skiljer sig åt då böckers tryckår spänner sig från 1993 till 2008. Denna 

spännvidd innebär att de modernare metodböckerna har kunnat komplettera och utvidga de 

äldre med färskare metoder och rekommendationer. Med denna omfattning av metodböcker 

anser vi oss få en god bredd och flera infallsvinklar på hur forskning bör redovisas samt 

genomföras på bästa möjliga sätt. 

 

 

 

 

 

 



 14 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

Teoriavsnittet belyser relevanta teorier kring vår problemformulering och den interna 

marknadsföringen. Avsnittet sammanfattas med en övergripande modell av den interna 

marknadsföringens vitala beståndsdelar. 

 

3.1 Vad är syftet med intern marknadsföring? 
Den interna marknadsföringen är egentligen ingen ny företeelse, företag har alltid uppmuntrat 

sin personal med kampanjer och olika aktiviteter, men under de senaste 30 åren har begreppet 

utvidgat företagens personalpolitik ytterligare och fokuseringen på detta ses i ett bredare 

betraktelsesätt. Detta genom att se personalen som den första målgruppen kunder, till vilka de 

interna satsningarna aktivt och målinriktat ska samordnas med det externa arbetet utåt mot 

kunderna.
33

 För att företaget ska lyckas vara attraktivt för sina kunder och för att personalen 

ska trivas med sina arbetsuppgifter anser vi att det är av stor vikt att personalen accepterar och 

förstår sina arbetsuppgifter samt vad det är de erbjuder. Detta menar vi annars kan påverka 

personalens attityder och motivation negativt. Under 90-talet har den interna 

marknadsföringen utvidgats även från ett relations- och nätverksbaserat perspektiv, genom att 

också betrakta personalen som relationspartners. Företagens senaste strategier är att hitta 

tillvägagångssätt som baseras på relationerna inom företaget där kreativitet, omsorg, empati 

och kunskapsutbyten värdesätts allt mer. Ballantyne menar att det krävs att företaget levererar 

en kollektiv kunskap baserad av företag och utveckla en lärande organisation för att de ska 

kunna bygga och upprätthålla marknadsförsprång
34

. I en sådan miljö, där meningsfulla 

möjligheter är överförda till marknadssuccé, menar han att anställda inte kan bli behandlade 

som obetydliga kuggar i hjulet.
35

 Grönroos anser att personalen bör kunna känna att de får 

något i gengäld på sin arbetsplats, så som att de tillgodoses med utvecklingsmöjligheter, 

stimulerande arbetsmiljö, relevant information och stöd i sitt arbete för att de ska kunna känna 

sig tillfredsställda på sitt arbete
36

. Detta påpekar även Ballantyne där han i sin artikel menar 

att en effektiv intern marknadsföring kräver en process av ständigt lärande och 

kunskapsförnyande aktiviteter
37

.  

 

Då personalen i ett företag utgör en strategisk resurs krävs det att ledningen förstår vikten av 

den interna marknadsföringens roll och genomför nödvändiga åtgärder och implementerar 

processer som integrerar företagets olika funktioner.
38

 När tjänster förnyas och exempelvis 

ersätts med automatiserade system kommer den kvarvarande tjänstepersonalen ha stor 

betydelse. Här kommer vikten av den interna marknadsföringen in, då det är tydligt att det 

inte bara är marknadsavdelningen som är marknadsförare utan även de anställda som tar hand 

om kundklagomål, tjänsteleverans och service. Det är här vitalt att de anställda får 

information om lanseringen av nya produkter, tjänster och marknadskampanjer samt att dessa 

                                                 
33 Grönroos, C (2004) Service management och marknadsföring - en CRM ansats. Liber, Kristianstad, s. 366 
34

 Ballantyne, D. (2003) A relationship-mediated theory of internal marketing. European journal of marketing, s. 1255-1257 
35 Ahmed, P. K., Rafiq, M. (2003) Internal marketing issues and challenges. European journal of marketing, s. 1185-1186 
36

 Grönroos, C (2004) Service management och marknadsföring - en CRM ansats. Liber, Kristianstad, s. 366 
37 Ballantyne, D. (2003) A relationship-mediated theory of internal marketing. European journal of marketing, s. 1257 
38 Grönroos, C (2004) Service management och marknadsföring - en CRM ansats. Liber, Kristianstad, s. 367-368 
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blir accepterade bland personalen.
39

 För att lyckas med en effektiv intern marknadsföring 

beskriver Grönroos tre betydelsefulla förutsättningar som krävs inom företaget. Dessa handlar 

om att den interna marknadsföringen ska vara i linje med företagets strategiska verksamhet 

och att högsta ledningen ska uppvisa ett aktivt stöd för processen. Vidare får inte denna 

process hämmas av brist på stöd eller motverkas på grund av företagets struktur.
40

  

 

För att företaget ska kunna lyckas nå sina uppsatta externa mål krävs det först att de interna 

relationerna mellan företagets olika personalgrupper fungerar effektivt
41

. Grönroos menar att 

syftet med den interna marknadsföringen är att genom olika aktiviteter utveckla samtliga i 

personalens serviceinriktning, attityder och intresse för marknadsföring
42

. Här belyses vikten 

av att skapa och berika de interna relationerna mellan företagets medarbetare på olika nivåer 

som först skall prioriteras genom motivering samt god kommunikation. Vidare påpekar 

Ahmed och Rafiq att den interna marknadsföringen syftar till att förse företaget med 

strategiska riktlinjer på hur de ska leverera bra företagsprestationer och lönsamhet i en hård 

konkurrens
43

. 

 

Med vetskap om den interna marknadsföringens syfte kommer vi vidare att gå in på de 

betydande beståndsdelarna ett företag bör prioritera för att uppnå en fungerande intern 

marknadsföring, där vi inleder med själva organisationen. 

 

3.2 Organisation 
Marknadsföring finns i hela företaget och involverar hela organisationen, inte enbart 

marknadsavdelningen. Vanligt är att företag tillämpar en marknadsavdelning för att lättare 

kunna urskilja var marknadsföringen finns i företaget. Förutom de som arbetar heltid med 

marknadsföringsprocesser finns deltidsmarknadsförarna som finns är resterande personal 

inom företaget. Grönroos menar att det kan vara skadligt och ineffektivt att kategorisera 

marknadsförarna till en särskild avdelning, där risk för brister i kommunikation förstoras upp 

mer än nödvändigt. För att uppnå en bättre marknadsföring bör attityden för marknadsföring 

prioriteras genom god arbetsstyrning och belöning som stödjer ett kundinriktat arbete.
44

 

Samarbetade grupper anses kunna förbättra de dagliga arbetsprocesserna, vilket är en viktig 

möjlighet för en effektiv intern marknadsföring enligt Ballantyne
45

. Vidare framhäver 

Ballantyne att personalen bör lära sig arbeta tillsammans med marknadsmål som är utanför de 

individuella arbetsbeskrivningarnas gränser för att ge gemensam kunskap om uppgiftens 

komplexitet och för att lära personalen att lita på varandra
46

. Även Rafiq och Ahmed menar 

att företaget bör inse bristerna med separata funktioner och inse betydelsen av att 

avdelningarna samarbetar och strukturerar verksamheten utifrån kundens perspektiv för att 

göra ett effektivt arbete. De förtydligar vidare att personer med olika färdigheter skall vara 

med i skapandet och utvecklingen av produkter och tjänster. Det är där viktigt att alla 

anställda är medvetna om vikten av just deras arbetsinsats samt hur den påverkar slutresultatet 

till kunden.
 47

  Fortsättningsvis menar Dolphin också att den interna kommunikationen bör 

                                                 
39 Grönroos, C (2004) Service management och marknadsföring - en CRM ansats. Liber, Kristianstad, s. 374-375 
40 Ibid. s. 375 
41 Ibid. s. 368 
42 Ibid. s. 389 
43 Ahmed, P. K., Rafiq, M. (2003) Internal marketing issues and challenges. European journal of marketing, s. 1180 
44 Grönroos, C (2004) Service management och marknadsföring - en CRM ansats. Liber, Kristianstad, s. 343-344 
45 Ballantyne, D. (2003) A relationship-mediated theory of internal marketing. European journal of marketing, s. 1243 
46 Ibid. s. 1244 
47 Ahmed, P. K., Rafiq, M. (2003) Internal marketing issues and challenges. European journal of marketing, s. 1178 
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ligga hos personalen där den har sitt ursprung och inte hos kommunikationsavdelningen för 

att den interna marknadsföringen ska fungera effektivt
48

. 

Vare sig det handlar om marknadsföringen i stort, den interna marknadsföringen eller den 

interna kommunikationen menar vi att den inte får bli isolerad från en avdelning utan att den 

bör genomsyra hela företaget för att få en så fungerande och informerad personal som möjligt. 

På Norra Västerbotten anser vi exempelvis att reportrarna bör vara medvetna om deras roll 

som marknadsförare ut mot sina intervjuobjekt och eventuella kunder. Detta samordnas 

genom en god organisering av ledningen så att reportrarna vet hur de ska uppträda. Genom att 

eliminera barriärer inom företaget kan den anställde tydligare se kopplingen mellan vad de 

gör och effekterna det medför kunden och kan i sin tur förbättra prestationen.
49

 Vi menar att 

när personalen är medveten om att deras medverkan påverkar slutprodukten samt kundens 

attraktion till företaget, kan detta leda till att personalen känner sig mer motiverade och gör ett 

bättre arbete. Därför anser vi att det är viktigt att Norra Västerbotten i sin interna 

marknadsföring tillgodoser de anställdas behov med interaktiva processer mellan olika 

avdelningar. Detta synliggör Grönroos i sin diskussion om hur framgång uppnås, där han 

menar att marknadsavdelningen och personalavdelningen måsta samarbeta samt att de 

anställda bör behandlas som kunder då det är kontaktpersonalens inställning, villighet och 

kunskaper som sätter sin prägel på kundens uppfattning av servicemötet
50

.  Genom att skapa 

en attraktiv intern miljö och marknadsföring anser vi att företaget blir attraktivt som 

arbetsgivare och kan därigenom locka till och behålla duktiga medarbetare. 

 

3.3 Kundorienterad företagsstruktur och relationer 
För att uppnå målet med att skapa en kundorienterad och serviceinriktad företagskultur 

påpekar Wilson fyra grundstrategier organisationen bör tillämpa: att anställa rätt personer, 

alltså de som innehar god inställning och kompetens för service
51

. Det behövs fortsättningsvis 

också tydliga arbetsbeskrivningar så de anställda vet vad de ska göra på arbetet.
52

  För att 

företaget ska kunna upprätthålla en kundorienterad personalstyrka är nästa strategi att utbilda 

personalen att leverera den servicekvalitet företaget strävar efter att nå. Detta är en process 

som bör ske fortlöpande med utbildningar inom tekniska och sociala färdigheter, samt att ge 

den kundnära personalens befogenheter att ta egna beslut i kundmötet för att kunna 

tillfredsställa kunden. Här krävs det att den anställde innehar den kunskap och de verktyg som 

är väsentliga för situationen samt incitament och riktlinjer om vad personen får göra, samt att 

stöd finns av en samspelt arbetsgrupp där personerna känner att de backas upp av 

medarbetarna
53

. Fortsättningsvis anser vi att företaget bör erbjuda nödvändiga supportsystem 

till deras anställda för att de ska kunna utföra ett effektivt jobb.  

 

Ett sätt att uppmuntra interna servicerelationer är att belöna samt mäta den interna servicen. 

Genom att utföra marknadsundersökningar inom den interna kundservicen kan organisationen 

kartlägga de interna kunderna och deras behov, attityder samt potentiella förbättringar.
54

  Den 

sistnämnda strategin för att ett företag ska upprätthålla en kundorienterad företagskultur är att 

lyckas behålla den bästa personalen genom att kontinuerligt uppmuntra dem och inte ta dem 

för givet. Detta dels genom att behandla de anställda som interna kunder samt att inkludera de 
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anställda i företagets mål och visioner där de får insikt i hur deras arbete bidrar till att 

företaget närmar sig dessa.
55

 Ingen av dessa strategier är nya för företagsledningen men ofta 

används de inte fullt ut i praktiken. Företagsledningen använder strategierna mer som en 

administrativ procedur istället för att låta strategierna interagera med de interna målen för 

marknadsföringen. Dessutom glömmer många gånger företagsledningen att dessa uppgifter 

påverkar den externa marknadsföringen då de kostar pengar. De anställda anses alltför ofta 

som en kostnad och inte som en intäktsgenererare vilket Grönroos menar att de är.
56

 Då Norra 

Västerbotten till stor del består av personal som arbetar och möter kunder ute på fältet
57

, 

agerar de som företagets ansikte utåt och kan locka till sig nya kunder genom ett bra arbete. 

Därför bör ledningen ge personalen befogenheter att handla efter situationen. Dessutom 

hävdar Ahmed och Rafiq att personalen blir mer motiverad och tillfredsställd ifall de blir 

behandlade som kunder. Ju högre grad av belåtenhet bland de anställda, desto större möjlighet 

att denna genererar lojala och nöjda kunder.
58

 Då Norra Västerbotten dagligen visar upp sig i 

dagspressen avspeglas företagskulturen ständigt, varav det därför är av stor vikt att ledningen 

verkligen värdesätter sin personal och möter deras behov med en fungerande intern 

marknadsföring som har fokus på att ge serviceorienterad tjänsteleverans till sina interna så 

väl som externa kunder. 

 

3.4 Mål och visioner 
För att nå ett framtida läge brukar företag sätta upp riktlinjer och realistiska mål. För att kunna 

nå dessa är det vanligt att de lägger ribban på en högre nivå än själva målet, företaget 

definierar dess ideala situation i framtiden och de skapar en vision. Dessutom preciserar 

företaget varför de finns till och vilken social uppgift de har i sitt syfte.
59

 Dessa byggstenar i 

företaget har en motiverande effekt på både personal och ledning och är viktiga för att 

upprätthålla ett engagerat företag. Mål och visioner hjälper inte bara företaget att se i vilken 

riktning de arbetar, utan fungerar som motivationsfaktor att dagligen gå till sitt arbete. För att 

kunna hålla en hög motivation visar forskning att personalen många gånger vill ha 

information om företaget och vad det står för.
60

 Dessa mål kan även fungera som ett 

utvärderingskriterium
61

, vilket vi anser kan hjälpa både personalen och ledningen att hålla 

ihop företaget samt upprätthålla ett gott samarbete. Målen i sig självt fungerar som intern 

marknadsföring vilket hjälper hela företaget att förstå hur de arbetar och varför de arbetar som 

de gör. Edvardsson och Arnerup-Cooper menar att det är få företag som idag är medvetna om 

betydelsen att skapa engagemang och förståelse kring företagets mål och visioner
62

. Då 

medvetenhet om företagets mål och visioner många gånger är låg, anser vi att det kan bli 

svårare att tala om vikten av den interna marknadsföringen i företaget då denna utgår ifrån 

företagets mål och visioner. 
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3.5 Kommunikation  
En högt betydelsefull komponent för att upprätthålla en god intern marknadsföring är 

kommunikationen inom företaget. Dess grundläggande syfte kan enkelt tyckas vara att 

överföra ett meddelande från punkt A till B, men inte alltför sällan uppstår problem och 

brister i denna överföring på grund av olika utformningar samt tolkningar. Av den 

anledningen har vi tittat på Shannon och Weavers linjära kommunikationsmodell från 1949, 

som vi än idag finner högaktuell. Denna modell går från en informationskälla genom en 

sändare, till en signal som sänds via en kanal till mottagaren. Författarna kartlägger med 

denna modell olika problem som kan uppstå när kommunikation äger rum. Dessa problem 

kan vara tekniska, semantiska samt effektivitetsproblem
63

. Exempelvis hur exakt 

kommunikationen överförs, hur noga de överförda symbolerna uttryckt den önskade 

betydelsen samt hur effektivt mottagaren tagit emot budskapet jämfört med sändarens 

egentliga innebörd. Detta är något vi ser högst angeläget att studera i Norra Västerbottens fall, 

där de som medieföretag inte enbart ska vara experter på att kommunicera utåt till sina 

kunder, utan även göra det bra internt. Brus är en bidragande faktor som kan ha stor inverkan 

på hur väl budskapet når fram till sin mottagare
64

. Brus kan i Norra Västerbottens fall vara 

faktorer som att det ringer i telefonen samtidigt som en anställd läser igenom veckans 

information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 Utvecklad kommunikationsmodell
65

 

 

Forskare har efter Shannon och Weavers kommunikationsmodell funnit det essentiellt att 

lägga till feedback till modellen, vilken fungerar som mottagarens reaktion till sändaren. 

Feedbacken finns där för att effektivisera och förtydliga kommunikationen till en 

tvåvägskommunikation. Sändaren får genom feedbacken en möjlighet att förstå hur 

mottagaren uppfattat det sända budskapet och därigenom uppmärksamma oklarheter som ger 

sändaren chans att forma sitt nästkommande budskap på ett effektivare eller annorlunda sätt. 

Dock är inte alla sändare uppmärksamma på att ta emot denna feedback och alla situationer 

inbjuder inte heller till feedback, så som ett meddelande till de anställda på intranätet, där 
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varken mottagaren eller sändaren inte alltid kan ge respons.
 66

 Utformningen av budskapet 

anser vi också ha en avgörande effekt på feedbacken där exempelvis ett e-mail och ett 

muntligt meddelande skiljer sig åt i både uttrycksform och mottagandeform. Breda och 

diffusa meddelanden menar Ahmed och Rafiq skapar en distans mellan anställda och 

ledningen
67

. Medan en positiv feedback enligt Ballantyne tenderar att förstärka företagets 

slutgiltiga kvalité.
68

 Därför gäller det att använda lämpliga kanaler till sina budskap så att 

sändaren får ut den eftersträvade effekten och att mottagaren mottar budskapet korrekt
69

. 

Feedback menar vi är något som signalerar behovet av att reflektera i hur kommunikationen 

fungerar inom företaget och hur de fortsättningsvis bör utforma information samt 

nylanseringar. Vidare räcker det många gånger inte med att lägga ut informationen på ett 

intranät, där viktig information kan drunkna bland övrig allmän information, utan kan behöva 

kompletteras med muntlig kommunikation. 

 

Kommunikationen kan delas upp i en vertikal riktning och en horisontell riktning. När 

information ska kommuniceras vertikalt inom företaget finns ett antal hinder som lätt kan 

orsaka kommunikationsproblem. När informationen passerar flera av företagets led kan 

informationen förvrängas på grund av felaktiga tolkningar av budskapet, stressade situationer 

och personliga värderingar.  Vertikal kommunikation nedåt har syftet att ge instruktioner och 

motiv för arbetsuppgifter, informera om organisationens inriktning samt vilket mål som 

eftersträvas. Dock kan informationen hindras för att ledningen inte vill vidarebefordra dåliga 

nyheter neråt i företaget som skulle kunna riskera arbetsmoralen och ledarinställningen inom 

organisationen. Uppåt handlar den vertikala kommunikationen i huvudsak om hierarkinivåer, 

som kan begränsa möjligheten att den kundnära personalens synpunkter inte kommer upp till 

beslutsfattarna.
70

 Även Dolphin menar att företag bör försöka bygga upp en så hierarkifri 

kommunikationsstruktur som möjligt för att få bättre informerad personal och mer positiva 

attityder från dem. Detta kan då hjälpa organisationen att vinna personalens förtroende och att 

få med sig personalen på sin sida och på så sätt nå konkurrensfördelar.
71

 

 

För att kunna utföra sitt arbete behöver personalen i alla led information om interna delar så 

som arbetsrutiner och externa delar som tjänsternas egenskaper och löften som utlovas externt 

exempelvis via reklam. Den interna kommunikationen bör dock inte föras fram genom en 

envägskommunikation, utan det är viktigt att feedback, behov, förbättringsförslag och krav 

ventileras i en tvåvägskommunikation där de anställda känner sig hörda samt att de kan bidra 

med något, annars tappar personalen lätt energi och engagemang. Därför är det viktigt att hela 

företaget genomsyras av en attityd med kundmedveten personal, som kontinuerligt arbetar 

med kommunikationen som en process.
72

 Ett positivt kommunikationsklimat kan belöna 

företaget självt och hjälpa företaget att lyckas i det långa loppet
73

. Ballantyne framför även 

vikten av spontana och informella samtal som kan generera och cirkulera kunskap inom 

företagets alla delar, vilka uppkommer av sociala eller ekonomiska intressen vilka driver 

dessa frivilliga informella nätverk.
74

 Som tidning fungerar Norra Västerbotten i egenskap av 

en kommunikatör i sig själv. Där anser vi att det är vitalt med god kommunikation och ett 
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öppet klimat som uppmuntrar tvåvägskommunikation. Förstår inte personalen ledningens 

kommunikation kan förstås information, budskap och text ut mot externa kunder även den bli 

felaktig. Därför menar vi att det är viktigt med ett arbetsklimat där personalen och ledningen 

uppmuntras att ge feedback till varandra så att företaget bättre ska kunna samarbeta och 

koordinera arbetsuppgifter på ett bra sätt, men även att de når sina slutgiltiga mål. Något vi 

menar ska fungera under både informella och formella konstellationer. Av den anledningen 

kan det vara välbetänkt att undersöka var kommunikationen fungerar bra respektive dåligt, 

samt undersöka olika anledningar till detta. 

 

3.5.1 System och stöd 

För att den interna marknadsföringen ska fungera effektivt behöver företaget utveckla 

databaser med kundinformation och utveckla teknik och system som bidrar till en god intern 

kommunikation och ger personalen möjlighet att ge bra service till sina kunder. Ifall 

systemstödet inte finns där för personalen kan de lätt känna sig frustrerade och därefter blir 

servicen lidande. Vanligt förekommande är att de anställda inte vet tillräckligt om vad deras 

medarbetare arbetar med samt att de får för lite information från ledningen.
75

 Eftersom 

avdelningar sammankopplas med varandra många gånger i en arbetsprocess anser vi att det är 

av stor vikt att personalen vet just vad deras medarbetare arbetar med för att få en så 

synkroniserad och effektiv arbetsprocess som möjligt. Hos Norra Västerbotten belyses vikten 

av att personalen bör veta vad och hur deras medarbetare arbetar då de tillsammans ska visa 

på en enhetlighet utåt i tryck.  

 

Grönroos menar att något som på senare år underlättat det interna informationsflödet är 

intranätet, som har haft stor betydelse hos många företag för att främja den interna 

marknadsföringen. Lätt tillgång till e-post, databaser och webbplatser förenklar den interna 

kommunikationen mellan företagets olika avdelningar samt skapar engagemang när alla får ta 

del av samma information.
76

 Överhuvudtaget menar Dolphin att ett av de effektivaste och 

enklaste sätten att involvera och engagera personalen är genom att dela information
77

. Dock 

menar Grönroos att det finns en risk med informationsteknikens framfart eftersom det lätt kan 

bli antisocialt med e-post och intranät vilket kan leda till avstånd mellan människor. 

Dessutom finns det en risk att informationen får en negativ inverkan på personalen när 

mängden ökar.
 78

  För mycket information kan enligt Jacobsen och Thorsvik ha en skadlig 

inverkan på kommunikationen, då den ofta leder till stress och förlust av individuell kontroll 

över arbetsdagen. Detta kan exempelvis tendera till att informationssökandet blir ytligare och 

att den första informationen som hittas anses vara den bästa. Risken för misstolkningar ökar 

också då informationen behandlas snabbare och ytligare, där även viktig information kan 

utelämnas.
79

 Med detta kan konstateras att det inte endast är mängden av den välfungerande 

kommunikationen som är vital inom företaget, utan mottagarens möjligheter till att faktiskt 

använda och tillgodose sig den förmedlade informationen. 

 

Det är viktigt att chefer, mellanchefer och arbetsledare informerar de anställda om nya 

servicesystem, datasystem etc. Men många gånger är det inte många som vet hur de ska göra 

det. Det finns olika alternativ att tillgå, stödfunktioner som videoband, audiovisuellt material 

som chefen kan visa som nya arbetssätt vid t.ex. personalmöten. Andra medel som kan 
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användas inom den interna marknadsföringen är broschyrer, PM, tidskrifter samt andra former 

av masskommunikation.
80

 Interna riktlinjer inskrivna i olika PM är relevanta medel för Norra 

Västerbotten att använda sig av. Där kan personalen ta del av vad som krävs och förväntas av 

dem i deras arbetsuppgifter och få information om hur olika uppgifter ska utformas.  Detta är 

något som i sin tur även kan höja personalens motivation, vilket följande avsnitt behandlar.  

 

3.6 Utbildning 
För att den interna marknadsföringen ska fungera effektivt är det viktigt med stöd från 

ledningen, mellanchefer och arbetsledare. De bör visa att ledarskapet fungerar som stöd för att 

exempelvis göra personalen delaktig i planering och beslut, att se till att både formella och 

informella kontakter innehåller feedback, information och tvåvägskommunikation och att 

skapa ett öppet och uppmuntrande klimat. Ofta skickas personalen på kurser och utbildningar 

och när de kommer hem följs inte kunskapen upp och deras arbetsledare visar inget intresse 

av vad de lärt sig. Detta är ett exempel när ledningens stöd är ett viktigt verktyg för att 

personalen ska känna att de gör något viktigt och på så sätt känner sig motiverade, något som 

Grönroos menar är vitalt för personalens attitydpåverkan.
81

 Feedback och uppföljning är 

något vi anser vara verktyg att eftersträva för ledningen för att fungera som ett gott stöd för 

sin personal. Likväl är det viktigt att personalen ger feedback och uppföljning på det stöd som 

ledningen ger (eller inte ger) för att få ett så öppet klimat som möjligt på företaget. 

Avslutningsvis menar vi att utbildingstillfällena bör vara relevanta för den anställdes 

arbetsuppgifter, där den anställde förstår innebörden i varför utbildningen ska genomföras och 

hur de nyerhållna kunskaperna kommer att användas.  

 

3.7 Motivation 
Ett av huvudsyftena med den interna marknadsföringen menar Rafiq och Ahmed är att 

motivera och tillfredställa personalen. För att lyckas få nöjda och tillfredsställda kunder bör 

företaget först ha detta i fokus. Speciellt viktigt är det att ha motiverande anställda när 

företaget endast har själva servicen att särskilja sig mot från sina konkurrenter.
82

 Jacobsen och 

Thorsvik ser motivation som en individuell inre process där individen skapar drivkraft att 

handla men motivationen kan definieras från ytterligare en aspekt, beträffande den sociala 

gemenskapen där individen ingår. Dessa två aspekter hjälper människan att se vad som skall 

utföras, vad det avsedda beteendet bör vara, något som influeras av individens eget tänkande 

och preferenser samt av organisationens uppgifter och riktlinjer. Det avsedda beteendet kan 

skilja sig från det faktiska beteendet beroende på individens kunskap och färdigheter men 

också beroendet av andra i organisationen (t.ex. samarbete) för att kunna utföra det man tänkt. 

Det är inte ovanligt att det faktiska beteendet skiljer sig starkt mot det avsedda beteendet för 

att det saknas några av dessa hjälpmedel. Det faktiska beteendet mynnar sedan ut i en 

prestation som påverkas av individens förväntan om resultat men också organisationens 

bedömning och belöning.
 83

 Finns inte motivationen där från början, skjuts lätt hela processen 

upp och förändras så att prestationen inte blir densamma. Och vi vill mena att den interna 

marknadsföringen har en stor inverkan på just detta och därför är det så viktigt att den 

fungerar i företaget.
 
Ahmed och Rafiq menar att den anställdes motivation inte bara beror på 

organisationens uppgifter och riktlinjer utan också den anställdes uppfattning av hela företaget 
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i stort. Därför menar de att företaget bör upprätta en nära relation med den anställde så att 

uppfattning om företaget håller sig på en god nivå som gör att den anställde känner sig 

motiverad. För att uppnå en sådan relation uppmanar Ahmed och Rafiq att företag bör arbeta 

med att skapa förståelse, tillit och förpliktelse med den anställde.
84

 Det är dock viktigt att 

företaget ser denna relation inte endast som förnuftig utan även känslomässig för att få en 

motiverad personal.
85

  

 

Nedan presenteras Jacobsen och Thorsviks modell som tidigare nämnts i detta avsnitt, vilken 

förklarar de personliga egenskaperna samt de externa förhållanden som påverkar 

motivationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 3.7 Motivationsmodell
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Enligt Grönroos är det bästa sättet att motivera sin personal att agera kundinriktat, genom att 

använda ett målinriktat program som med hjälp av aktiva aktiviteter samordnas i deras 

marknadsföring. Genom att implementera detta kommer de interna relationerna mellan 

företagets olika avdelningar gynnas och kunna inriktas mot en mer serviceinriktad hantering 

av de externa parterna.
87

 För att få motiverad personal och för att göra ett bättre arbete så att 

företagets mål uppnås behöver personalen bli informerade. Ju mer information de får desto 

bättre arbete utförs.
88

 Grönroos menar att det finns olika sätt att motivera de anställda för att 

uppnå en effektiv intern marknadsföring. Först och främst handlar det om att skapa en stolthet 

över företagets visioner och värderingar men också redovisa klart och tydligt vilka 

arbetsuppgifter alla har och hur de följs upp och mäts. Entreprenörsandan, att ge personalen 

handlingsfrihet att tjäna pengar till priset av stora individuella risker, är ett annat sätt att 

motivera de anställda. Slutligen menar Grönroos att det är viktigt att uppmärksamma 

kvalitetsprestationer av anställda och dessutom erbjuda bonussystem som främjar 
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arbetsresultatet.
89

 Vi anser att motivationen är av avgörande betydelse för hur arbetet av 

personalen utförs men också för hur stämningen inom företaget är. Vi menar att en god intern 

marknadsföring tillsammans med en god intern kommunikation hjälper personalen att känna 

sig delaktiga och betydelsefulla på sitt arbete, där de får nödvändigt stöd och möjligheten att 

ta del av relevant information. Då det är personalen som utgör Norra Västerbotten och 

genererar företagets resultat, skulle detta tjänsteföretag inte kunna fungera utan en motiverad 

personal.  

 

3.8 Brister och gap i företaget 
För att lyckas med en effektiv extern marknadsföring med hög servicenivå krävs att många 

komponenter är på rätt plasts. En modell konstruerad för att synliggöra dessa vitala 

komponenter är gapmodellen, vilken är uppdelad i fem gap varav vi närmare kommer att gå in 

på de fyra gap som är inriktade på de interna aspekterna inom företaget. Det femte och sista 

gapet handlar om den externa kunden, vilket vi valt att avgränsa oss ifrån.  

 

Gapmodellen är avsedd till att förbättra servicekvalitén inom företaget och åsyftar att 

eliminera interna företagsgap, för att sedan kunna närma sig de externa kunderna. Det första 

gapet som kan uppstå inom ett företag är bristen i personalens förståelse i vad kunderna vill 

ha. Denna avsaknad beror ofta på att ledningen inte interagerar och kommunicerar direkt med 

kunderna. Då ledningen är ansvarig för att prioritera åtgärder och aktiviteter samt ta beslut, 

kan lätt fel beslut tas när de inte förstår vad kunderna efterlyser. Bristen på den vertikala 

kommunikationen och för många led mellan ledning och den kundnära personalen gör att 

informationen lätt kan hämmas någonstans på vägen. För att ta reda på vad kunderna önskar 

behövs marknadsförings- och kundundersökningar som fokuserar på servicekvalitet med en 

avsikt att skapa långsiktiga relationer, inte endast enstaka transaktioner. För att detta ska 

uppnås behövs även en god förmåga att rätta till bristande serviceleveranser och 

misslyckanden snabbt.
90

 I detta fall är det viktigt att kommunikationen är god genom alla led 

och att intranätet fungerar effektivt så att informationen från personalen som möter kunderna 

når ledningen och vice versa för att inte ett gap ska uppstå. 

 

Det andra gapet som kan uppstå är att företaget väljer fel servicekvalitet och standard 

gentemot vad deras kunder vill ha. Ledningen som bär ansvaret för att sätta standaren anser 

ibland att kundernas förväntningar är orealistiska vilket beror på brister i kommunikation och 

lyhördhet. För att företaget ska nå sina externa mål krävs det att de utformar servicetjänster 

utan att simplifiera och subjektivisera dem, vilket lätt kan misstolkas externt. När servicen 

sedan är utformad gäller det för företaget att leverera den standarden de satt upp med hjälp av 

system, processer och personal. Faktorer som kan missgynna detta är brister i befogenheter, 

egenkontroll och lagararbete. Genom rollkonflikter kan ineffektivitet i serviceleveransen 

uppstå. När det uppstår ett gap mellan den standard företaget satt upp och den standard som 

faktiskt levereras inträffar lätt svårigheter att kontrollera kvalitetens konsistens. För att 

undvika detta bör företaget tydliggöra vad som efterfrågas och matcha dess utbud efter dessa 

samt att ha ett effektivt system för kompensation.
91

 För att Norra Västerbotten ska kunna 

minimera detta gap är det viktigt att personalen får befogenheterna att utforma tjänsten eller 

servicen utifrån mötet med kunden. Detta anser vi också ger en motiverad personal som är en 

stor del av den interna marknadsföringens syfte. Självklart bör befogenheterna anpassas efter 

tydliga men så breda ramar att inte personalen känner sig för styrd.           

                                                 
89 Grönroos, C (2004) Service management och marknadsföring - en CRM ansats. Liber, Kristianstad, s. 386 
90 Wilson, A (2008 Service Marketing: Integrating customer focus across the firm. McGraw-Hill, Berkshire, s. 106-107  
91 Ibid. s.109-111 
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Det fjärde och sista gapet är hur företagets presterade serviceleverans stämmer överens med 

deras externa kommunikationslöften. Här har kommunikation mellan 

marknadsföringsavdelningen och företagets övriga delar stor inverkan, där dålig 

kommunikation exempelvis kan leda till att marknadsavdelningen lovar mer än vad 

personalen egentligen kan erbjuda, vilket gör konsumenten besviken. Dock är detta mer 

komplext i tjänsteföretag, där tjänsten inte är påtaglig och företaget inte kan kontrollera 

kontinuiteten på den levererade kvalitén. Detta tydliggör vikten av att hålla ihop företagets 

alla avdelningar samt minimera gränserna mellan dem genom att framförallt inte åtskilja 

marknadsavdelningen som sysslar med den externa kommunikationen. En god integrerad 

horisontell och vertikal kommunikation med effektiv ledning av vad kunderna förväntar sig 

samt ett systematiskt arbete med den interna marknadsföringen minimerar detta gap.
92

 För att 

förhindra detta gap är det som tidigare nämnts också viktigt med stöd av olika slag. Stöd från 

ledning i form av information och öppenhet men också systemstöd som kan hjälpa personalen 

att snabbt och enkelt snappa upp extern marknadsföringskampanjer i tid så att de kan läsa in 

sig om vad de handlar om och fråga ledningen om eventuella felaktigheter. Egentligen bör 

dessa externa marknadsföringskampanjer samordnas mellan personal och ledningen från 

början för att minimera detta gap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.8 Utvecklad gapmodell
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3.9 Teoriernas samband 
Genom att inleda teorin med att förklara vad intern marknadsföring egentligen innebär samt 

vad syftet med processen är, har vi funnit lämpliga teorier som beskrivit den interna 

marknadsföringens viktigaste beståndsdelar. Dessa teorier har visat på vikten av god 

kommunikation mellan medarbetare och kommunikation mellan ledning och personal, 

organisationsformer som har kunden och personalen i fokus samt motivation genom stöd och 
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ledning, betydelsen av tydliga mål och visioner samt bra utbildningsmöjligheter. Detta för att 

få en fungerande intern marknadsföring. För att visa på brister i dessa beståndsdelar har 

teoriavsnittet även bidragit med en gap-modell. De teorier vi i detta kapitel behandlat har alla 

vår uppsatta frågeställning som utgångspunkt, nämligen: Hur skiljer sig uppfattningen om den 

interna marknadsföringen mellan personal och ledning på Norra Västerbotten?  

 

För att sammanfatta teorikapitlet har vi utformat en egengjord modell där vi visar vilka 

beståndsdelar som den interna marknadsföringen består av. Denna modell har formen av en 

citron och i citronens mitt finns den enskilt anställde som omges av sina medarbetare, 

kommunikation, motivation, ledningsstöd, organisation, mål och vision, utbildning, samt 

systemstöd. För att uppnå effektivitet i den interna marknadsföringen behöver alla dessa 

klyftor interagera med varandra. Uppstår gap mellan dessa klyftor kan inte företagets interna 

marknadsföringskapacitet nyttjas fullt ut.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.9 Citronmodell för intern marknadsföring94 
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4 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I detta avsnitt presenteras vårt praktiska tillvägagångssätt för studiens utformning och 

genomförande. Här kan du ta del av den kvalitativa och den kvantitativa delen med dess 

utformning av enkätfrågor och databearbetning. Likaså kan du ta del av hur vår studie 

förhåller sig till essentiella faktorer som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

4.1 Studiens genomförande 
En fallstudie betyder att forskaren försöker förstå innebördsstrukturen samt förklara samband 

och skiljaktigheter inom ett visst fall
95

. Utifrån de hänseendena har vi valt att undersöka hur 

de anställda på Norra Västerbotten uppfattar den interna marknadsföringen, där syftet är att 

söka urskilja brister och gap i Norra Västerbottens interna marknadsföring mellan ledning och 

personal. Vår studie inleddes med relevanta teorisökningar för vårt valda ämne där vi 

fokuserat på ett antal relevanta teorier som vi senare i kommande avsnitt avser deducera och 

analysera tillsammans med vårt empiriska material från Norra Västerbotten.  

 

Den primära undersökningen har varit att samla information från personalen genom en 

kvantitativ totalundersökning, där samtliga anställda ombads genomföra en webbaserad 

enkätundersökning som de fick access till genom ett utskickat mail av företagets verkställande 

direktör. Genom detta mailutskick ansåg vi oss enkelt och snabbt kunna informera de 

anställda då många i personalstyrkan arbetar vid dator dagligen. Övriga anställda har i annat 

fall god tillgång till datorer samt personliga mailadresser dit enkäten sänds. Motiveringen till 

en webbaserad enkät, framför en pappersenkät, är av anledningen att samtliga av företagets 

anställda sällan är samlade och ofta ute på uppdrag, vilket vi anser skulle komplicera en 

pappersenkät. Dock hade detta gynnat den personliga kontakten.  

 

För att kunna urskilja samband och skiljaktigheter inom företaget på ett bra sätt, valde vi att 

komplettera studien med en kvalitativ del där vi genom en intervju med företagets 

verkställande direktör Anders Westermark syftade att erhålla relevant information gällande 

företagets interna verksamhet.  

 

4.2 Kvantitativ undersökning 
För att uppfylla kraven på vetenskaplighet i vår kvantitativa forskningsprocess har vi arbetat 

utifrån denna process tre olika steg: planering, insamlig och analys
96

. Planeringsstadiet 

inleddes med hur vi skulle utforma vår enkät, detta genom att diskutera vilka frågor vi ansåg 

vara relevanta för vår studie och våra valda teorier, samt hur utformningen på enkäten skulle 

se ut. Fortsättningsvis följde insamling av enkätsvaren via onlineprogrammet Limesurvey för 

att sedan sammanställa datamaterialet i diagram samt att analysera detta tillsammans med det 

kvalitativa materialet och studiens valda teorier. Vårt metodval med kvantitativt angreppssätt 

stärker vi ytterligare med att vi valt att se till hur det ser ut inom företaget och inte varför det 

                                                 
95 Johansson-Lindfors, M-B. (1993) Att utveckla kunskap. Studentlitteratur, Lund, s. 63  
96 Hartman, J. (1998) Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Studentlitteratur, Lund, s. 174-175 
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ser ut som det gör, därmed är en kvantitativ datainsamling mer relevant än personliga 

djupgående intervjuer. Vår huvudsakliga betoning ligger alltså på att ta fram relevant fakta 

genom data. 

 

4.2.1 Enkätens utformning 

Vid utformningen av enkätundersökningen har vi utgått från våra inom studien valda teorier, 

samt använt oss av relevanta metodböcker för att skapa en tydlig och förståelig enkät. För att 

säkerställa undersökningsfrågorna och enkätens helhet råder Bryman och Bell forskaren att 

göra en pilotstudie
97

. Då vi inte har möjligheten att hjälpa respondenterna med eventuella 

oklarheter vid den webbaserade enkätundersökningen med mer än mailsupport, provade vi i 

förväg frågorna på några människor i vår närhet som inte är studenter och inte är insatta i 

ämnet intern marknadsföring. Detta för att upptäcka brister och oklarheter i enkäten. Denna 

förundersökning ledde också till att några frågor omformulerades samt att den inledande 

informationen med definitionen av intern marknadsföring justerades.  

 

Vi valde att göra en nätbaserad enkät som besvaras via Internet för att lättare kunna bearbeta 

datamaterialet och på så sätt spara tid. Enkäten inleddes med en presentation av vårt syfte med 

studien samt en förklaring om vad intern marknadsföring handlar om och hur resultatet från 

enkäterna kommer att behandlas. För att inte respondentens engagemang ska avta i 

undersökningen, har vi valt att formulera enkäten efter teman samt att hålla den så kort som 

möjligt. Undersökningen bestod av sammanlagt 23 frågor med tre inledande bakgrundsfrågor 

gällande vilken avdelning de arbetar på, antal år inom företaget samt kön. Motiveringen till 

dessa frågor var för att få en överblick om hur Norra Västerbotten är uppbyggt och hur 

fördelningen ser ut, men då vårt primära mål har varit att samla information från samtliga i 

personalen har vi i analysen inte gjort några jämförelser mellan dessa variabler. Detta med 

anledning av vår problemformulering, Hur skiljer sig uppfattningen om den interna 

marknadsföringen mellan personal och ledning på Norra Västerbotten?  

 

Följande 20 frågor handlade om kommunikation, stöd, motivation, utbildning, mål och 

visioner samt deras roll i företaget. Dessa fick de löpande besvara genom ett frågeformulär 

med fasta svarsalternativ. Anledningen till att vi använt oss av slutna frågor är främst av dess 

fördelaktiga analys- och insamlingsmetoder
98

 Fördelen med att vi använder oss av en 

deduktiv kodning, förutbestämda kodningskategorier till de flesta av enkätsvaren hjälper oss 

också att inte påverka kodningen nämnvärt
99

. För att villkoren skall vara likvärdiga har vi 

ställt samma frågor till alla respondenter där respondenterna fick sex svarsalternativ att välja 

mellan. Den sexgradiga skalan motiveras av att det inte finns något neutralt svarsalternativ 

vilket medför att respondenterna tvingas ta ställning och ägna mer eftertanke i sina svar. Vi är 

medvetna om att vi genom detta metodval inte kan få med alla personliga åsikter, 

kommentarer samt orsaksrelationer gällande våra frågor, vilka skulle kunna visa sig vid öppna 

frågor. För att minimera riskerna med att väsentlig information försummas, har vi valt att 

lägga till en avslutande kommenterarruta, där möjligheten till synpunkter och kommentarer 

välkomnas. Att använda oss av öppna frågor hade förvisso kunnat ge mer utförliga och 

personliga svar, men vi anser att risken för fler bortfall kunde ha varit betydligt större. 

Dessutom minskar även risken för felaktig och subjektiv tolkning av respondenternas svar vid 

slutna frågor, dock kvarstår problemet att vi inte vet att respondenterna uppfattat frågorna 
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korrekt med vår avsedda mening med dem.
100

  Av den anledningen har vi försökt använda ett 

enkelt språk. För att minska partiella bortfall utformades enkäten med obligatoriska frågor där 

endast kommenterarrutan var frivillig. En icke komplett enkät gick inte att spara eller skicka 

in.  

 

4.2.2 Enkätfrågor 

Nedan beskriver vi enkätens konstruktion samt deras koppling till vår teoretiska referensram 

och varför de därmed är intressanta att ha med i vår studie. De tre inledande 

bakgrundsfrågorna med kön, år inom företaget har som syfte att ge oss information om 

individen och hur företaget är fördelat
101

. Mer djupgående information av personlig karaktär 

anser vi inte vara angelägna för vår undersökning.  

 

I vilken grad anser du att ditt företag arbetar med intern marknadsföring?  

Den inledande frågan är en bakgrundsfaktor som undersöker ifall de anställda anser att de 

faktiskt arbetar med intern marknadsföring och om det är något de känner sig bekanta med.  

 

Känner du att dina arbetsuppgifter är tydligt utformade?  

Denna fråga har som syfte att undersöka om klarhet i personalens arbetsroller råder, då 

effektiviteten i intern marknadsföring enligt Grönroos beror delvis på tydligheten i 

arbetsuppgifterna. 

 

I vilken grad kan du påverka dina arbetsuppgifter?  

Här får vi en bild av hur mycket eget inflytande och självständighet de anställda har i arbetet. 

 

Anser du dig själv kunna påverka kundernas bild av företaget?  

Med denna fråga vill vi se hur stor medvetenheten är bland de anställda, att beroende på vad 

de gör påverkar det kundernas bild av företaget.  

 

Anser du att du får ta del av och involveras i företagets mål och visioner?  

Eftersom företagets mål och visioner har en motiverande effekt på personalen ansåg vi att det 

vore intressant att se hur mycket personalen blir involverad i detta. 

 

Anser du att företagets interna marknadsföringsåtgärder bidrar till att nå företagets mål och 

visioner?  

Denna fråga finns med i vår enkät för att se om ledningen har lyckats med den interna 

marknadsföringen så att den bidrar till att nå företagets mål och visioner. 

 

Anser du att du bemöts på ett kundinriktat sätt av ledningen i ditt dagliga arbete?  

En fungerande intern marknadsföring har som syfte att göra personalen kundinriktad. Därför 

ansåg vi det som viktigt att undersöka om ledningen bemöter personalen på ett kundinriktat 

sätt eftersom personalen ofta ses som en viktig del av företaget. 

 

Anser du att ledningen försöker göra er delaktiga i utformningen av nya tjänster?  

Delaktighet ger motiverad personal och på så sätt visar denna fråga på om den interna 

marknadsföringen fungerar väl på företaget.  
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Anser du att det arbetas kontinuerligt inom företaget för att förbättra den interna 

marknadsföringen? 

Arbetet med den interna marknadsföringen sker inte så ofta och många gånger saknas 

medvetenheten om den hos ledningen på ett företag. Därför ville vi undersöka om det arbetas 

med denna kontinuerligt på Norra Västerbotten. 

 

Hur fungerar den interna kommunikationen inom din avdelning? Hur fungerar den interna 

kommunikationen mellan företagets olika avdelningar? I vilken grad anser du att det 

kommuniceras från två håll (personal till ledning och ledning till personal) inom företaget?  

Dessa frågor ger information om huruvida det råder någon skillnad i kommunikationen på 

olika plan inom företaget och ger oss en antydan om det finns några kommunikationsproblem 

på företaget. 

 

I vilken grad anser du att det finns tillräckligt med kommunikation ansikte-mot-ansikte i 

företaget?  

Eftersom vi alla är olika och tycker om att kommunicera på olika sätt ville vi med denna fråga 

undersöka om det kommuniceras tillräckligt ansikte-mot-ansikte på företaget.  

 

Anser du att du får tillräckligt med information om vad som händer inom företagets olika 

avdelningar?  

Denna fråga har som syfte att visa på hur stor kunskap medarbetarna har om varandra oss dess 

arbetsuppgifter. I ett tjänsteföretag är det viktigt med kunskap om varandra eftersom olika 

personer och avdelningar samarbetar i processen.   

 

I vilken grad anser du att informationsspridningen är irrelevant eller överflödig på företaget? 

Ifall respondenterna anser att det är mycket onödig informationsspridning kan detta ha 

konsekvenser på deras mottagning av övrig information.  

 

Anser du att du har möjligheten att sprida information inom företaget?  

Vi vill med denna fråga se om de anställda har en möjlighet att sprida information på 

företaget eftersom den interna marknadsföringen består inte bara av ledningens information 

utan även av personalens. 

 

Hur anser du att intranätet inom företaget fungerar?  

Intranätet är en viktig plattform i den interna marknadsföringen och vi ville därför undersöka 

och se hur den fungerar på företaget. 

 

Känner du att du får tillräckligt med feedback från ledningen i ditt arbete?  

För att ha en fungerande kommunikation behövs feedback och därför ansåg vi det intressant 

att undersöka om personalen får tillräckligt med feedback av ledningen i sitt arbete. 

 

Anser du att företaget tar tillvara på dina behov och färdigheter?  

Denna fråga syftar att undersöka ifall de anställda är tillfredställda och får kvalificerade 

arbetsuppgifter så att de känner sig motiverade på arbetet. 

 

I vilken grad känner du att ledningen ger dig verktyg och information för att känna dig 

motiverad på arbetet?  

Denna fråga har vi med för att undersöka ifall personalen får det som behövs för att känna sig 

motiverade. 
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4.2.3 Urval och access 

Då vi ämnat undersöka personalens generella uppfattning om hur den interna 

marknadsföringen ser ut inom företaget och inte endast enskilda personers åsikter, har vi valt 

att se hela företaget som vår totala population, där enkätundersökningen gick ut till samtliga 

av företagets 105 anställda
102

. Detta urval baserar sig i vår avgränsning till endast ett 

tjänsteföretag där företagets anställda vad den information vi haft att tillgå. Samt att detta gett 

oss en bredd i de anställdas uppfattningar, där mätbara egenskaper och relationer har 

undersökts
103

.  

 

Vår access och tillgång till information
104

 anser vi varit god då vi kunnat skicka ut enkäten till 

samtliga, dock har vi inte erhållit några längre förklaringar och åsikter från respondenterna då 

de endast haft en avslutande kommenterarruta till detta. Vi är medvetna om att inställningen 

och engagemanget till denna enkätundersökning kan ha varit lågt, eller att det finns personal i 

företaget som inte haft möjlighet att fylla i den av olika skäl
105

, så som att anställda varit ute 

på uppdrag under en längre tid eller att de helt enkelt inte arbetat vid datorn under vår 

undersökningsperiod. För att öka möjligheten att nå så många som möjligt och att personalen 

lätt skulle kunna ta del av enkäten, utformades den via ett nätbaserat program, där enkäten 

fanns tillgänglig under sju arbetsdagar. Personalen fick information om vår undersökning och 

enkäten, samt påminnelser att besvara denna av den verkställande direktören i form av ett 

gruppmail. Då informationen skickats ut från företagets verkställande direktör och inte från 

oss studenter ansåg vi att den skulle mottas med större seriositet samt att detta 

tillvägagångssätt skulle fungera mest effektivt i både utskick och insamling för 

respondenterna, så väl som för oss.   

 

4.2.4 Datainsamlig och databearbetning 

Genom databearbetning syftar vi att koppla ihop datainsamlingen med analysen. I denna del 

har kodningen av vårt empiriska resultat från enkätundersökningen haft en viktig roll.
106

 

Avsikten med enkäten har varit att få en uppfattning från personalen och systematiskt kunna 

insamla information. Denna insamling har underlättats genom programmet Limesurvey där vi 

enklare kunnat hantera datamaterialet men även databearbetning och framställande av olika 

data
107

. För att komplettera och visa på framställningar i form av stapeldiagram använde vi 

oss av Excel, främst för att vi har mest kunskap inom detta statistikprogram jämförelsevis 

med SPSS och Minitab. Databearbetningen har skett gemensamt för att få en så enhetlig och 

representativ utvärdering som möjligt. För att detta arbete skulle löpa så kvalitativt och 

effektivt som möjligt så har vi bytt av varandra från och till. Detta menar vi ger oss en 

fördjupad databearbetning som säkerställer att vi inte visar upp missvisande data. 

 

Resultaten från enkätsvaren åskådliggörs i empirin i procentsats och diagrammen är gjorda i 

stapelform för att läsaren ska få en så överskådlig och tydlig bild som möjligt. Svaren har vi 

valt att framställa i procentsats i kategorierna 1-3 eller 4-6 beroende på majoriteten i 

svarskategorierna. Vi vill med denna indelning inte lägga någon personlig värdering i 

redovisningen utan den fungerar som ett verktyg för att enkelt visa för läsaren vilket spann 

majoriteten av svarsalternativen fanns inom. Vidare presenteras inte samtliga svarsdata i 
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empirin som till exempel standardavvikelse och genomsnittlig data. Detta finns dock i bilaga 

2 för den som vill fördjupa sig. Denna information ansåg vi inte var väsentlig att ta med i 

empirin då läsaren där kan ta del av diagram och förklarande text beträffande 

enkätundersökningens frågor. 

 

All data som vi samlat in har inte heller bearbetats på grund av att vi upptäckt att den inte var 

väsentlig i vårt fall utifrån vår avgränsning. Frågorna kön, år inom företaget och vilken 

avdelning de arbetar inom valde vi att inte analysera eftersom vårt syfte var att i stort se vilka 

skillnader som kan finnas i uppfattningen av den interna marknadsföringen på Norra 

Västerbotten mellan ledningen och dess anställda. Skulle vidare undersökningar göras på 

företaget kunde det vara intressant att se vilka skillnader det finns i uppfattningen av den 

interna marknadsföringen mellan avdelningarna eller varför respondenterna har svarat som de 

gjort utifrån dess kön och ålder inom företaget.  

 

 

4.2.5 Bortfall 
Då vi skickade ut enkäten via en mailad länk fanns en potentiell risk för bortfall. Detta 

eftersom respondenten måste ta ansvar att verkligen fylla i enkäten. För att minimera 

potentiella bortfall samt undvika misstag lade vi stor vikt på utformningen och designen av 

enkäten, varav vi hämtade kunskap från utvalda forskningshandböcker. Bryman och Bell ger i 

sin bok praktiska tips för hur en väl genomförd och bearbetad enkätkonstruktion bör utformas. 

Bland annat tar de där upp att enkäten bör innehålla så få antal skrivfrågor som möjligt. Vi 

inledde enkäten med en tydlig beskrivning av vårt syfte med undersökningen för att motivera 

respondenterna att besvara vår enkät och på så sätt undvika bortfall
108

. Vi gav dock inte 

respondenterna någon direkt belöning för deras deltagande, mer än att berätta om enkätens 

syfte att hjälpa företaget med de problem och meningsskiljaktigheter som finns mellan 

ledning och personal angående företagets interna marknadsföring vilket i slutändan kommer 

respondenterna till gagn.  

 

Metodforskarna Bryman och Bell beskriver två typer av bortfallsfel, där individbortfall 

innebär att individen helt uteslutit att svara på enkäten och partiellt bortfall då individen 

endast valt att utesluta vissa specifika frågor
109

. Av de 105 anställda och tillfrågade vid Norra 

Västerbotten, har 58 besvarat enkäten, vilket endast är en svarsfrekvens på 55,2 %. Då 

individbortfallet var så pass stort undersökte vi detta noggrannare på de specifika 

avdelningarna, ifall bortfallen skulle skilja sig mellan dessa, vilket visade ett intressant och 

varierande resultat. Annons/marknad hade en svarsfrekvens på 90,5 %, redaktionen 51,7 %, 

privatmarknad 37,5 %, tryckeriet 12,5 %, gemensamma/teknik 60 % och ledning/ekonomi 40 

%. Samtliga anställda hade haft sju dagar på sig samt fått två påminnelser i form av gruppmail 

från företagets verkställande direktör. Med den pressade tidsramen som vi arbetade inom för 

denna studie ansåg vi att vi efter dessa sju dagar var tvungna att avaktivera enkäten på 

webben för att kunna börja med databearbetningen. Det partiella bortfallet var obefintligt i vår 

enkät då vi utformat enkäten med endast obligatoriska frågor. Motiveringen till att vi använt 

oss av obligatoriska frågor är att minimera det partiella bortfallet och få fullständiga 

enkätsvar. 
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4.2.6 Essentiella faktorer vid kvantitativ undersökning  

En fråga som diskuterats flitigt är beträffande vad som egentligen är sant och att kunna 

bedöma om målet med studien verkligen uppfyllts. Viktigt är att hitta relevanta 

sanningskriterier för den avsedda studien
110

. Därför kommer detta avsnitt att diskutera om 

kunskapen som vi erhållit ger en rättvis bild av verkligheten genom validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet.
111

  

 

Villkoret för generaliserbarhet är i empiriska studier traditionellt många 

informationsenheter
112

, varav vi därför valt att skicka ut enkäten till samtliga av företagets 

anställda. Men för att hålla svarsfrekvensen så hög som möjligt begränsade vi antalet frågor, 

för att minska risken för bortfall
113

.  

 

Med validitet menas att forskningsmaterialet ska vara relevant för problemformuleringen i 

dess avgränsning och djup. Det som mäts ska med andra ord visa det forskaren avser att 

studera.
 114

 Hartman menar att det ska finnas ett samband mellan studiens material och 

problem. Är fallet inte så är problemställningen felformulerad eller så saknar materialet 

tillräcklig validitet. För att data ska kunna vara exakt krävs det att man ska kunna lita på den 

oavsett forskningsmaterialets art.
115

 Då vi utgått från beprövade och väldokumenterade teorier 

inom organisation, kommunikation samt motivationsteorier i vår enkät anser vi oss få en 

större validitet. Dock är vår utformning av frågorna också en vägande faktor, hur vi lyckats 

formulera frågorna korrekt till det vi avser att mäta. Enkäten är bearbetad upprepade gånger 

med vår frågeställning som bakgrund för att verkligen se till att enkäten täcker relevanta 

områden. Vi anser därmed att vi med vår enkät undersökt det vi tänkt undersöka i enlighet 

med vår frågeställning. Relevanta indikatorer och mätskalor är två exempel på förhållanden 

som är betydande för validiteten
116

 vilket vi menar att vi uppnått genom god bearbetning av 

frågorna. Även om vi testat våra frågor på personer innan vi skickade ut enkäten finns det 

förstås en risk att respondenterna missförstått frågorna eller att brister funnits. Några 

respondenter skrev i kommenterarfrågan att det var svårt att förstå vissa frågor, exempelvis 

fråga 10; ”Anser du att du bemöts på ett kundinriktat sätt av ledningen i ditt vardagliga 

arbete?”. Detta gör att vår validitet kan ha försämrats eftersom respondenterna inte förstått 

alla frågor i enkäten. 

  

Vidare handlar sanningskriterier vid en kvantitativ studie även om tillförlitlighet, alltså 

undersökningens reliabilitet. Ett begrepp som mer utförligt förklaras med huruvida studiens 

resultat skulle bli detsamma vid en upprepning av enkätundersökningen.
117

  Då vi endast gjort 

undersökningen en gång kan vi inte vara säkra på att en ytterligare undersökning skulle få 

samma resultat. Dessutom kan vi inte vara säkra på att respondenternas svar är äkta, men 

genom att vi givit de anställda en möjlighet att svara på enkäten menar vi att vi kan få 

pålitliga svar att basera vår analys på. Varje respondent har dessutom haft god tid på sig att 

besvara frågorna så svaren borde vara genomtänkta och uppvisa samma resultat om vi skulle 

göra om denna undersökning efter en vecka. Vi presenterade i enkätens inledande del att 

respondenternas åsikter kunde leda till förbättringsåtgärder på företaget. Detta menar vi bör 
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motivera och hjälpa personalen att svara efter deras egna åsikter och inte någon annans.  

Efter att insamlingen av det kvantitativa datamaterialet gjorts, samt att den inhämtade 

information från intervjun, har vi kopplat in ett induktivt synsätt
118

, där vi jämför den totala 

inhämtade informationen från de två olika undersökningsmetoderna. I vår analys kopplas 

sedan dessa resultat till våra tidigare omtalade teorier. 

 

 

4.3 Kvalitativ undersökning  
Då vi valt att komplettera vår kvantitativa undersökning med även en kvalitativ del kan vår 

studie sägas vara multimetodologisk
119

 där vi sålunda får en rad fler faktorer att ta hänsyn till, 

vilka vi i detta avsnitt avser beröra samt beskriva vårt kvalitativa tillvägagångssätt.  

 

När vi kontaktade Anders Westermark, verkställande direktör på Norra Västerbotten köpte 

han vår idé med en gång och ville gärna ställa upp för en intervju samt uppmuntra de anställda 

att besvara vår enkät. För att se vilka områden vi ville täckas in i intervjun förberedde vi oss 

med en semistrukturerad intervjuguide, med öppna och inte alltför riktade frågor vilka ger 

respondenten möjlighet till fria svar utifrån det han ansåg viktigast gällande företagets interna 

marknadsföring
120

. Skälet till att vi valde att intervjua företagets verkställande direktör var att 

vi behövde information i hur verksamheten fungerar av en väl insatt person med befogenhet 

att självständigt besvara våra frågor. Intervjun genomfördes utifrån respondentens önskemål 

på hans kontor torsdagen den 16 april 2009. Westermark hade inte avsatt någon begränsad tid 

för vårt möte, så vi upplevde att vi hade gott om tid och ingen stress. Intervjun varade i 35 

minuter och då hade vi behandlat samtliga frågor vi ämnade behandla. Vid intervjun användes 

en bandspelare för att göra en transkribering möjlig och för att vi skulle komma ihåg allt som 

sagts, något som behövdes till vår analys. Dessutom ger det utomstående en möjlighet att ta 

del av vårt material för att kunna granska det
121

. 

 

Strukturen på intervjun var jämbördigt med enkäten, utformad med liknande frågor men 

innehöll mer öppna frågor beträffande våra huvudteman kommunikation, motivation, 

organisation, stöd till de anställda och utbildningar. Bryman och Bell anser att ordningen på 

ämnena i en intervjuguide bör följa varandra på ett bra och väl genomtänkt sätt. Detta för att 

underlätta relevanta svar från respondenten. Genom att använda oss av en semi-strukturerad 

intervjuguide fick vi ta del av information som vi annars kanske inte skulle ha fått eftersom 

det kan vara svårt att förbereda och komma på alla frågor i förhand
122

. 

 

En kritik mot den kvalitativa forskningsmetoden är att den är alldeles för subjektiv
123

, vilket 

vi har reflekterat över då vi intervjuat endast en person från ledningen. Vi är medvetna om de 

Westermark berättar är hans subjektiva åsikter och hans personliga bild av den interna 

marknadsföringen inom företaget. Fortsättningsvis talar kritiker om att det kan vara svårt att 

överhuvudtaget generalisera kvalitativa forskningsresultat till andra miljöer eftersom de består 

av unika egenskaper
124

. Vi är medvetna om att det svar vi erhållit är Westermarks personliga 

svar och inte ledningens allmänna slutsatser, men vi hävdar dock att Westermarks svar går att 

genrealisera till hela ledningen, då en samspelt ledning bör ge samma skildring av företagets 
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verksamhet. Då Westermark besitter mycket information och är högst ansvarig på företaget 

anser vi vårt val av intervjurespondent som det bäst möjliga. 

För att tillförlitligheten i vår studie ska hållas så hög som möjligt valde vi att använda oss av 

respondentvalidering. Med detta innebär att vi rapporterat sammanställningen från vår 

intervju till respondenten, som är en del av den sociala verkligheten som vi studerat, för att 

han ska kunna bekräfta att vi uppfattat den verkligheten korrekt.
125

 För att säkerställa 

undersökningen med Westermark menar vi att en så kallad intersubjektivitet rådde mellan oss. 

Vår relation till respondenten hade ingen påverkan på studien och vi menar att vem som helst 

i vårt ställe skulle kunna utföra samma undersökning som oss och få liknande svar.
126
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5 EMPIRI OCH ANALYS  

I detta avsnitt kan du ta del av vårt empiriska resultat där vi redovisar intervjun tillsammans 

med datamaterialet från enkätundersökningen. Detta material analyseras utifrån vår 

teoretiska referensram och dess uppbyggnad. Genom att väva samman empirin och analysen 

kan vi mer tydligt belysa skillnaderna mellan personalens och ledningens uppfattning samt 

kopplingen till de teoretiska redogörelserna. Avslutningsvis kan du ta del av vår reviderade 

teorimodell. 

 

5.1 Syftet med intern marknadsföring  
Den externa marknadsföringen menar Westermark fungerar utmärkt där företaget har en 

räckvidd på 90 procent av deras kundområde genom tidningsutgivning samt webb. Internt 

anser han att de inte arbetar med marknadsföringen lika bra. Det huvudsakliga syftet med den 

interna marknadsföringen menar Westermark är att kommunicera företagets värderingar till 

sin personal, vad företaget ska stå för i mötet med kunderna och vad företagets ska stå för i 

sina produkter. Dock menar han att det är en skillnad i att få information och att förstå den, 

vilket han upplever kan ge glapp mellan ledningen och personalen på Norra Västerbotten.
127

 

På frågan ifall personalen anser att företaget arbetar med intern marknadsföring, återfanns 

51,7 % av respondenternas svar i kategorierna 1-3, även om alternativ 4 var det mest 

frekventa svaret med 36,2 %. Med ett effektivt arbete med den interna marknadsföringen 

skulle Norra Västerbotten genom tydliga strategiska riktlinjer kunna förbättra både företagets 

prestationer och lönsamhet
128

. Detta kan även bidra till att det inom företaget råder en 

förståelse som etableras via tydlighet istället för underförståelse
129

 samt att de genom 

aktiviteter skulle ha möjligheten att utveckla personalens serviceinriktning, attityder och 

intresse för marknadsföring
130

, vilket de enligt Westermark ännu inte uppnått
131

. Detta är 

något som kan få konsekvenser i form av att det externa arbetet ut mot kunden fallerar 

eftersom inte personalen accepterat det internt
132

.  
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Figur 5.1.1 I vilken grad anser du att ditt företag företag arbetar med intern 

marknadsföring? 

 

Respondenternas svar gällande hur kontinuerligt Norra Västerbotten arbetar med att förbättra 

den interna marknadsföringen visade sig 65,5 % av respondenterna inom svarsalternativ 1-3. 

Enligt Westermark försöker företaget arbeta kontinuerligt med den interna marknadsföringen, 

men är dock något som sker ryckvis i verkligheten
133

. Detta var även något som 

kommenterades i den avslutande kommentarrutan, där två respondenter ansåg att den interna 

marknadsföringen måste förbättras, att ledningen bestämmer för mycket och håller 

information hemlig
134

. Personalens uppfattning skiljer sig alltså inte nämnvärt med 

ledningens, eftersom ledningen är medvetna om att det inte arbetas kontinuerligt med den 

interna marknadsföringen. Detta orsakar att processen med den interna marknadsföringen 

hämmas och personalen får på så sätt inte det stöd de behöver
135

. För att de ska uppnå en 

förbättrad intern marknadsföring bör attityden för marknadsföring prioriteras genom god 

arbetsstyrning och belöning som stödjer ett kundinriktat arbete
136

.  Fortsättningsvis är det 

viktigt att de interna relationerna mellan företagets olika personalgrupper fungerar effektivt 

för att företaget ska kunna lyckas nå sina externa mål
137

.  Ett steg i denna process kan vara att 

utföra marknadsundersökningar inom den interna kundservicen där organisationen kartlägger 

de interna kunderna och deras behov, attityder samt potentiella förbättringar
138

.   
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Figur 5.1.2 Anser du att det arbetas kontinuerligt inom företaget för att förbrättra den 

interna marknadsföringen? 

 

5.2 Organisation 
Ett led i en fungerande intern marknadsföring är tydliga arbetsbeskrivningar så att personalen 

vet vad de ska göra på arbetet
139

. Något som visat sig i frågan ifall personalen anser sig ha 

goda möjligheter att påverka sina egna arbetsuppgifter på företaget.  79,3 % av 

respondenternas svar hittades i svarsalternativen 4-6. Likaså fanns en stor andel, närmare 

bestämt 63,8 % inom svarsalternativen 4-6 på frågan om personalen känner att sina 

arbetsuppgifter är tydligt utformade. Detta stämmer överens med Westermarks argument där 

han framhåller att de anställda har, om de vill, mycket att påverka i sin arbetssituation. Dels 

genom att ledningen är väldigt lyhörda men också genom att handlingsutrymmet är stort. Ute 

på avdelningarna speciellt på redaktionen har personalen tydliga stora ramar med deadlines 

och vilka kanaler som ska fyllas men innehållet kan personalen påverka väldigt mycket 

själva.
140

 Här krävs det att den anställde innehar den kunskap och de verktyg som är 

väsentliga för situationen samt incitament och riktlinjer om vad personen får göra, samt att 

stöd finns av en samspelt arbetsgrupp där personerna känner att de backas upp av 

medarbetarna
141

. Även en stor majoritet av respondenterna, 82,8 %, svarade inom 

svarsalternativen 4-6 i frågan om de ansåg sig kunna påverka kundernas bild av företaget. Det 

är viktigt att alla anställda är medvetna om vikten av just deras arbetsinsats samt hur den 

påverkar slutresultatet till kunden, då många produkter och tjänster levereras med många olika 

aktiviteter och anställda med kvalitativa kunskaper i processen.
142

  Westermark menar att 

personalen är företagets främsta resurs och behövs för att företaget överhuvudtaget ska 

fungera och dessa har en stor del i hur företaget uppfattas utåt
143

. Dessa frågor visar på att 

personalens och ledningens uppfattning överrensstämmer mycket bra. 
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Figur 5.2.1 Känner du att dina arbetsuppgifter är tydligt utformade? 

 

 
 

Figur 5.2.2 I vilken grad kan du påverka dina arbetsuppgifter? 

 

 
 

Figur 5.2.3 Anser du dig själv kunna påverka kundernas bild av företaget? 

 

5.3 Mål och vision 
För några år sedan arbetade företaget med en uppdatering av företagets affärsplan och då var 

ledningen duktig på att kommunicera företagets mål och visioner, något som senare rann ut i 

sanden enligt Westermark. Men för att de anställda ska kunna ta del av företagets mål, 

visioner och strategier har ledningen utformat ett mål- och visionsblad. Westermark menar att 

personalen är involverad och informerad om företagets mål och visioner men anser att det 
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finns en problematik. Det kan vara stor skillnad på vad han som avsändare meddelat och vad 

personalen som mottagare mottagit.
144

  Tittar vi på svaren från de anställda, i vilken grad de 

anser sig vara involverade i företagets mål och visioner, återfinns 50 % mellan svarsalternativ 

1-3 och resterande 50 % mellan 4-6. Det råder alltså oenigheter mellan personalen i denna 

fråga. Med detta kan Westermarks problematisering hjälpa oss att förstå de varierande 

resultaten från respondenterna. Den problematisering Westermark nämner visas i Shannon 

och Weavers kommunikationsmodell, där ett meddelande från A till B kan visa sig ge brister i 

överföringen på grund av utformningen och olika tolkningar
145

. Annan forskning visar också 

på att personalen många gånger vill ha information om företaget och involveras i deras mål 

och visioner
146

. Dessutom är det få företag idag som är medvetna om betydelsen av att skapa 

engagemang och förståelse kring företagets mål och visioner
147

, precis som fallet på Norra 

Västerbotten visar. I frågan på hur de anställda anser att de interna marknadsföringsåtgärderna 

bidrar till att nå företagets mål och visioner, svarade 70,7 % av respondenterna alternativen 1-

3. Westermark menar att den interna marknadsföringen på Norra Västerbotten bidrar till att 

sprida information och värderingar såsom visioner
148

. Här kan vi dock se en stor skillnad med 

vad Westermark menar att den interna marknadsföringen bidrar till och vad personalen 

uppfattar.  Genom att företaget tydliggör för personalen varför de finns till och vilken social 

uppgift de har i sitt syfte, kan de lättare motivera personalen
149

. 

 

 
 

Figur 5.3.1 Anser du att du får ta del av och involveras i företagets mål och visioner? 
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Figur 5.3.2 Anser du att företagets interna marknadsföringsåtgärder bidrar till att nå 

företagets mål och visioner?  

 

 

5.4 Kommunikation 
Efter att ha varit ett brukföretag med stela strukturer och några tuffa år med en chefredaktör 

som kunde avskeda personal eller förändra deras arbetsuppgifter ifall de frågade om något, 

har kommunikationsklimatet på Norra Västerbotten utvecklats. Numera är det enligt 

Westermark högt i tak i företaget och han hävdar att kommunikationsklimatet är öppet mellan 

personal och ledning där personalen vågar diskutera frågor och problem med honom.
150

 Ett 

öppet kommunikationsklimat skulle självt kunna belöna och hjälpa Norra Västerbotten att 

lyckas i det långa loppet
151

. När vi ställde frågan till personalen hur kommunikationen 

fungerar mellan ledningen och personalen och vice versa fann sig 75,8 % av respondenterna 

inom svarsalternativen 1-3, två respondenter återfanns på alternativ 5 och ingen av 

respondenterna ansåg att det i stor grad kommunicerades från två håll mellan ledning och 

personal inom företaget. Detta visar på att det finns en skillnad mellan ledningens och 

personalens uppfattning angående kommunikationen dem emellan. För att öppna upp klimatet 

i företaget behöver feedback välkomnas som något positivt
152

. Finns det en avsaknad i 

kommunikationen mellan personal och ledning kan detta leda till att ledningen inte vet vad 

kunderna egentligen efterfrågar, vilket kan leda till att de prioriterar felaktiga åtgärder och 

aktiviteter. Dessutom kan bristen i kommunikationen leda till att företaget väljer fel 

servicekvalitet och standard gentemot vad deras kunder vill ha. Även leveransen av den valda 

servicekvaliteten och standarden kan bli felaktig eftersom personalen inte vet vad de ska 

leverera på grund av brist i kommunikation med ledningen.
153
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Figur 5.4.1 I vilken grad anser du att det kommuniceras från två håll (personal till ledning 

och ledning till personal) inom företaget? 

 

Vidare berättar Westermark att ledningen försöker kommunicera muntligt med sin personal 

ansikte-mot-ansikte genom olika informationsträffar. På dessa möten brukar viktiga händelser 

och det ekonomiska läget informeras om och stora delar av personalstyrkan brukar närvara. 

Westermark hävdar att det finns god kommunikation ansikte-mot-ansikte genom olika 

sammankomster i företaget. 67,2 % av respondenterna har svarat inom svarsalternativ 1-3 på 

frågan om den anställde anser att det finns tillräckligt med kommunikation ansikte-mot-

ansikte i företaget. Dessa svar tyder på att majoriteten av personalen anser att det finns liten 

grad av denna kommunikation på företaget. På denna fråga skiljer sig uppfattningen en aning 

mellan personalen och ledningen. Personalen vill ha mer muntlig kommunikation samt möten  

än vad fallet är idag. Grönroos menar att det finns en risk med informationsteknikens framfart 

eftersom det lätt kan bli antisocialt med e-post och intranät vilket kan leda till avstånd mellan 

människor när dessa inte möts ansikte-mot-ansikte
154

. 

 

.  

 

Figur 5.4.2 Fråga 16. I vilken grad anser du att det finns tillräckligt med kommunikation 

ansikte-mot-ansikte i företaget? 

 

På frågan hur den interna kommunikationen fungerar inom den anställdes avdelning var 

fördelningen mellan 1-3 och 4-6 relativt jämn där 51,7 % av respondenterna befann sig inom 

svarsalternativen 4-6. Av dessa alternativ fanns mest svar under kategori 4 vilket tyder på att 

kommunikation fungerar i ganska stor grad inom avdelningarna. På frågan hur de anställda 

anser att den interna kommunikationen fungerar mellan företagets olika avdelningar svarade 
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91,3 % av respondenterna inom alternativen 1-3, där alternativ 1 var dåligt. Westermark 

berättar om sin medvetenhet gällande komplikationer mellan personalavdelningarna, där den 

redaktionella avdelningen anser att det är fult med den kommersiella biten. Kommunikationen 

mellan dessa avdelningar hävdar Westermark är bristfällig
155

. Detta visar på att personalen 

inte är nöjd med den interna kommunikationen avdelningarna mellan, något som även 

ledningen och Westermark är medvetna om. Ett likartat svar återfinns i frågan om de anställda 

anser att de får tillräckligt med information om vad som händer inom företagets olika 

avdelningar. 77,6 % av respondenterna hade svarat inom alternativen 1-3 vilket visar på att 

personalen anser sig få för lite information om vad som händer inom företagets olika 

avdelningar. Detta var även något som visade sig i kommenterarrutan, där en respondent 

förklarade att kommunikationen mellan avdelningarna måste förbättras och vad som pågår 

inom de olika avdelningarna måste vara mer tydligt, så att varje medarbetare vet vad som 

händer inom företaget
156

. Westermark menar att detta är ett erkänt problem och ledningen 

försöker lösa detta genom att ha mixade arbetsgrupper under personaldagar samt 

personalmöten. Ledningen ordnar även ibland träffar för att stärka banden i företaget och för 

att sprida information. Dessutom har de sett vikten av fikarasterna, vilka de prioriterar för att 

inbjuda till att avdelningarna kommunicerar med varandra även under mer informella 

förhållanden.
157

 Samarbetade grupper anses kunna förbättra de dagliga arbetsprocesserna, 

vilket är en viktig möjlighet för en effektiv intern marknadsföring enligt Ballantyne
158

. 

Genom mixade och samarbetade arbetsgrupper kan barriärer inom företaget elimineras
159

. 

Detta kan ytterligare generera till att personalen lär sig arbeta tillsammans inför användbara 

marknadsmål och att tilliten till medarbetarna ökar.  Att bryta mönster inom arbetssätt kan 

vidare skapa nya möjligheter och förändringar i de interna tillvägagångssätten för att lösa 

kundproblem genom kreativa dialoger.
160

 Med en god integrerad horisontell och vertikal 

kommunikation kan Norra Västerbotten eliminera gränserna mellan avdelningarna och 

företaget kan få större förståelse för vad kunderna förväntar sig och presentera ett bättre och 

enhetligare resultat till dem
161

.  

 

Westermark berättar vidare att Norra Västerbotten har ett intranät där de lägger ut olika 

information där alla anställda kan ta del av vad som händer på företaget. Detta fungerar mer 

som en envägskommunikation men Westermark menar att intranätet uppdateras relativt ofta 

och fungerar väl
162

. Intranätet är något som kan hjälpa företaget med det interna 

informationsflödet vilket i sin tur kan främja den interna marknadsföringen
163

. När vi ställde 

frågan till personalen hur de anser att intranätet fungerar, var fördelningen 51,7 % inom 

svarsalternativ 1-3, där 1 är dåligt, och 48,3 % inom svarsalternativen 4-6, där 6 är mycket 

bra. Tittar vi närmare på de enskilda staplarna är varken svarsalternativ 1 eller 6 särskilt 

förekommande.  Två respondenter lämnade kommentarer angående denna fråga, vilken den 

ene ansåg sig missa mycket väsentlig information då denne ofta arbetade ute på fältet sena 

kvällar. Den andre ansåg sig inte få tillgång till den viktiga informationen som denne gått 

miste om vid uteblivet informationsmöte.
164

 Dock hävdar Westermark att de efter 

informationsträffar ofta skriver ut en sammanfattning och mailar personalen informationen 
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eller så läggs informationen ut på intranätet
165

. Att tyda av de personliga kommentarerna har 

personalen en skiftande åsikt angående företagets intranät. Dock skiljer sig personalen och 

ledningens uppfattning i frågan sig inte nämnvärt. 

 

 
 

Figur 5.4.3 Hur fungerar den interna kommunikationen inom din avdelning? 

 

 

 
 

Figur 5.4.4 Hur fungerar den interna kommunikationen mellan företagets olika avdelningar? 

 

 

 
 

Figur 5.4.5 Anser du att du får tillräckligt med information om vad som händer inom 

företagets olika avdelningar? 
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Figur 5.4.6 Hur anser du att intranätet inom företaget fungerar? 

 

När vi frågade personalen i vilken grad de anser att informationsspridningen är irrelevant eller 

överflödig på företaget, svarade personalen att det inte sprids irrelevant information i särskilt 

stor utsträckning då 91,3 % av respondenterna svarade inom svarsalternativ 1-3. Westermark 

hävdar att personalen inte anser sig få tillräckligt med information många gånger och menar 

att det finns någon slags misstänksamhet bland personalen att de inte vet vad de inte vet. 

Däremot menar han att viss information om företagets mål och visioner uppfattas som 

överflödig och ointressant av personalen. I stort överensstämmer ledningens och personalens 

uppfattning om irrelevant och överflödig informationsspridning på företaget. Dock behöver 

informationen om företagets mål och visioner inte vara överflödig information enligt 

respondenternas svar på denna fråga. Forskning visar på att det finns en risk att informationen 

får en negativ inverkan på personalen när mängden ökar
166

. För mycket information menar 

även Jakobsen och Thorsvik kan ha en skadlig inverkan på kommunikationen, då den ofta 

leder till stress och förlust av individuell kontroll över arbetsdagen
167

. Som vi tidigare nämnt 

visar forskning på att personalen många gånger vill ha information angående företagets mål 

och visioner
168

, något de inte aktivt arbetar med på Norra Västerbotten och något som vi 

tolkar att personalen saknar.  

 

 
 

Figur 5.4.7 I vilken grad anser du att informationsspridningen är irrelevant eller överflödig 

på företaget? 
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På frågan ifall den anställde anser sig ha möjlighet att sprida information inom företaget 

svarade 63,8 % av respondenterna inom svarsalternativ 4-6 vilket visar på att de anser det som 

lätt att sprida information inom företaget. Westermark menar att mailfunktionen fungerar bra 

som företagets tvåvägskommunikation och hjälper personalen att på ett enkelt sätt sprida 

information till övriga i företaget. Personalen och ledningen är väl överens i denna fråga och 

möjligheten till informationsspridning för personalen möter inga stora hinder, även om 

Westermark som tidigare omnämnt hävdar att intranätet mestadels fungerar som 

envägskommunikatör från ledning till personal.
169

 God tillgång till e-post förenklar enligt 

Grönroos den interna kommunikationen mellan företagets olika avdelningar samt skapar 

engagemang när alla får ta del av samma information
170

. Informationsspridningen är i sin tur 

viktig för att skapandet och utvecklingen av produkter och tjänster ska fungera effektivt. Detta 

genom att personer med olika färdigheter involveras och att alla anställda är medvetna om 

vikten av hur just deras arbetsinsats påverkar slutresultatet till kunden.
171

   

 

 
 

Figur 5.4.8 Anser du att du har möjligheten att sprida information inom företaget? 

 

På frågan om personalen anser att personalen bemöts på ett kundinriktat sätt av ledningen i 

sitt dagliga arbete, återfanns 60 % av respondenterna inom 1-3. Fördelningen låg dock till stor 

del inom spannet 2-4, närmare bestämt 82,7 %, vilket visar på att personalen anser att de 

bemöts kundinriktat av ledningen i medelstor grad. Westermark menar att personalen bemöts 

med öppna armar och att ledningen värnar om dem
172

. Det är viktigt att personalen ses som 

den första målgruppen kunder, till vilka de interna satsningarna aktivt och målinriktat ska 

samordnas med det externa arbetet utåt mot kunderna
173

. Genom att personalen behandlas 

som externa kunder anser Ahmed och Rafiq att personalen blir mer motiverad och 

tillfredsställd, vilket kan hjälpa organisationen att uppnå en bättre ståndpunkt att leverera 

eftersträvad kvalitet genom
174

. Svaren från respondenterna på denna fråga kan vara svåra att 

utläsa på ett riktigt sätt eftersom två av respondenterna förklarade att de inte förstått frågan. 

Här vill vi också framföra att en anställd som inte anser sig bli bemött kundinriktat inte 

nödvändigtvis heller vill detta och heller inte anser att detta är något positivt som företaget bör 

eftersträva. I denna fråga skiljer sig i alla fall inte personalens och ledningens uppfattning sig 

nämnvärt. Det finns dock en liten skillnad där vissa ur personalen inte känner att de bemöts på 

ett kundinriktat sätt. Men detta kan som sagt ha med att respondenterna inte förstått frågans 

syfte och på så sätt fyllt i antingen svarsalternativ 3 eller 4. 
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Figur 5.4.9 Anser du att du bemöts på ett kundinriktat sätt av ledningen i ditt dagliga arbete? 

 

 

5.5 System och stöd 
Frågan som berörde hur personalen anser att ledningen försöker göra personalen delaktig i 

utformningen av nya tjänster som lanseras svarade 79,3 % inom svarsalternativ 1-3 där 31 % 

av det totala antalet respondenterna hade svarat alternativ 1. Detta visar på att personalen inte 

anser sig involveras tillräckligt i utformningen av nya tjänster, vilket tyder på en brist i den 

interna marknadsföringen. Dock behöver det inte betyda att personalen lägger någon 

värdering i detta svar eftersom vi frågade i vilken grad de var delaktiga. I efterhand skulle vi 

ha utformat frågan så att de fick definiera vad de anser om deras grad av delaktighet i 

utformningen av nya tjänster på företaget. Westermark anser att ledningen är rätt lyhörda när 

det gäller personalens möjlighet att vara delaktig i utformningen av nya tjänster
175

. Svaren 

från personal och ledning visar på att de ser på delaktigheten på olika sätt. Ledningen anser att 

personalen är delaktig medan personalen anser att de inte är det. Det är viktigt att personalen 

får information och ges delaktighet i lanseringen av nya tjänster samt att de ska bli 

accepterade för att den interna marknadsföringen ska fungera
176

. Det effektivaste och enklaste 

sättet att involvera och engagera personalen är enligt Dolphin genom att dela information och 

ifall denna är bristfällig kan det påverka personalens motivation negativt
177

.  

 

 

 
 

Figur 5.5.1 Anser du att ledningen försöker göra er delaktiga i utformningen av nya tjänster? 
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5.6 Utbildning 
Westermark påpekar att personalen är företagets viktigaste resurs och att Norra Västerbotten 

skulle vara ”out of business” om de inte kom tillbaka till arbetet nästa dag. Dock anser han att 

personalen är till åren kommen och många innehar inte den kompetens och 

utvecklingsmöjligheter som krävs i nutidens högteknologiska tidningsbransch. Westermark 

förklarar att ”Norra Västerbotten har ett antal systemmässiga Ferraris i verksamheten som kör 

på ettans växel”. Dessa kompetensproblem försöker företaget komma till rätta med genom 

utbildningar och stöttning. Hittar personalen någon utbildning som de vill gå stöttar företaget 

dem om det kan motiveras genom rimliga kostnader
178

. På frågan om personalen anser att 

ledningen tar tillvara på deras behov och färdigheter svarade 55,2 % inom svarsalternativ 1-3 

där alternativ 2 var det mest frekventa svaret med 32,8 % av samtliga respondenter. Dock var 

svaren överlag väldigt spridda. Ledningen har uppmärksammat svårigheten att ta tillvara på 

samtliga ur personalens behov och färdigheter, därför kan vi se att skillnaden mellan 

personalens och ledningens uppfattning i denna fråga inte skiljer sig speciellt mycket.  

 

 
 

Figur 5.6.1 Anser du att företaget tar tillvara på dina behov och färdigheter? 

 

På frågan ifall de anställda anser sig få tillräckligt med feedback i sitt arbete från ledningen, 

svarade endast en minoritet av respondenterna i stor grad. Majoriteten återfanns inom 

alternativ 1-3 med 65,5 % av svaren. Westermark menar att ledningen är duktiga på att ge 

feedback. Under det andra halvåret varje år har ledningen ett utvecklingssamtal, ett led i den 

så kallad individuella kompetensutvecklingsplanen som företaget har, där arbetsledaren går 

igenom hur det fungerat för den anställde men denne får även berätta om sin egen bild av 

arbetet.
179

 Genom en befintlig feedback kan företaget enligt Ballantyne förstärka den 

slutgiltiga kvalitén
180

. Feedback framhålls som ett viktigt verktyg för att personalen ska känna 

att de gör något viktigt och på så sätt känner sig motiverade på arbetet. Detta genom att 

personalen får stöd från ledningen och att personalen får vara delaktig i planering och 

beslutsfattande.
181
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Figur 5.6.2 Känner du att du får tillräckligt med feedback från ledningen i ditt arbete? 

 

5.7 Motivation 
För att förbättra den interna marknadsföringen har företaget under lång tid arbetat med att 

motivera sin personal med en extra månadslön per år, något som enligt Westermark blivit 

något vedertaget och självklart. De anställda motiveras även med incitament och morötter så 

som friskvårdspengar, interna tävlingar samt priser. Vidare anser Westermark att de genom 

lönesamtal och personliga utvecklingssamtal uppmuntrar personalen att vara delaktiga i 

företaget och blir på så sätt motiverade. Andra sätt som kan motivera personalen på arbetet 

menar Westermark är intranätet och andra sätt att kommunicera. Vilket också Westermark 

hävdar att de erbjuder.
182

 Beträffande frågan i vilken grad respondenterna känner att 

ledningen ger personalen verktyg och information för att känna sig motiverade på arbetet var 

spridningen ganska bred. 32,7 % återfanns på svarsalternativ 3 och 62 % inom svarsspannet 

1-3. Personalen och ledningens uppfattning skiljer sig en del i denna fråga eftersom inte så 

stor majoritet av respondenterna befann sig inom alternativen 4-6. Det är behövligt att ha en 

motiverad personal i stor grad eftersom det påverkar hanteringen av kunderna och i slutändan 

företagets resultat
183

.  Forskning visar på att det är speciellt viktigt att ha motiverade anställda 

när företaget endast har själva servicen att särskilja sig mot från sina konkurrenter
184

. 

Företagets bedömning och belöning är något som påverkar den anställdes motivation och det 

faktiska beteendet
185

. Motivation påverkas också av den sociala gemenskapen personalen 

befinner sig i
186

. Dessutom menar Grönroos att det är viktigt att ge personalen handlingsfrihet 

för att motivera de anställda
187

.  
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Figur 5.7.1 I vilken grad känner du att ledningen ger dig verktyg och information för att 

känna dig motiverad på arbetet? 

 

 

5.8 Företagsbeskrivning 
Norra Västerbotten ägs av en lokal stiftelse där tidningen Norra Västerbotten och webben 

utgör en betydande del. Stiftelsen är en lokal ägare som inte tar ut någon aktieutdelning utan 

tanken är att den ska hjälpa företaget att säkra en långsiktig utgivning av tidningen i en 

frisinnad och liberal anda. Detta har gjort att en del av verksamheten utöver mediadelen 

präglas av förvaltning eftersom företaget investerat i en del fastigheter och är delägare i ett 

lokalt industriföretag. Norra Västerbotten ges ut i en upplaga av 26 500 exemplar 6 dagar i 

veckan och har abonnenter i hela Västerbotten. Företagets verkställande direktör Anders 

Westermark ansvarar för redaktionens resultat och resurser och det totala resultatet för 

företaget medan chefredaktören och ansvarig utgivare står för innehållet i tidningen. Företaget 

har idag sammanlagt 105 tillsvidareanställda.
188

 På annons/marknad finns 19 

tillsvidareanställda, redaktion 58, privatmarknad 8, tryckeriet 8, gemensamma/teknik 5 och 

ledning/ekonomi 5
189

. 

 

I det rådande konjunkturläget berättar Westermark att dagspressen tappat 25 procent av 

annonsförsäljningen sedan årsskiftet. Lägg där till att bredbandsutvecklingens framfart 

medfört mer läsning via webben istället för i tidningen. Eftersom tidningarna tjänar mest 

pengar via annonser i papperstidningen har dessa två faktorer även påverkat Norra 

Västerbotten ekonomiskt. De står nu inför ett åtgärdsprogram där personalstyrkan kommer att 

minska med 15 personer under detta och nästkommande år. Med anledning av det rådande 

ekonomiska läget har företaget satsat omfattande pengar på avtalspensioner och 

avgångsvederlag för de äldre för att kunna behålla den yngre personalen med de senaste 

kompetenserna som krävs i branschen.
190

  

  

5.9 Reviderad teorimodell  
I teorins avslutande del presenterade vi en sammanfattande citronmodell där vi förklarade den 

interna marknadsföringens beståndsdelar och dess interaktion med varandra. Utifrån vår 

undersökning och vårt empiriska resultat har vi reviderat denna modell och en motivering 

följer nedan.  

                                                 
188

 Intervju Anders Westermark, VD Norra Västerbotten, 2009-04-16 
189

 Bilaga 4: Mail angående antal anställda på varje avdelning 
190

 Intervju Anders Westermark, VD Norra Västerbotten, 2009-04-16 
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Avsikten med den reviderade citronmodellen är att visa på att alla klyftor inte arbetar 

tillsammans inom Norra Västerbotten. Eftersom några av dessa klyftor inte interagerar med 

varandra och på grund av att det finns gap mellan några av dessa klyftor uppstår ineffektivitet 

så att inte hela företagets interna marknadsföringskapacitet kan nyttjas. Symboliskt uttryckt 

pressas inte all potentiell saft ut ur citronen och den interna marknadsföringen når inte dess 

tänkta resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.9 Reviderad citronmodell för intern marknadsföring
191

 

 

                                                 
191 Egengjord modell. Eva Eriksson och Olof Forslund, 2009-05-11 
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6 SLUTSATSER 

Här presenterar vi de slutsatser vi dragit av studien utifrån vårt syfte och 

problemformulering. Framtida forskningsförslag uppvisas och en avslutande diskussion hålls 

gällande vad vi anser att Norra Västerbotten bör förbättra med sin interna marknadsföring.   

 

6.1 Våra slutsatser  
Med denna studie har vi haft avsikten att undersöka hur Norra Västerbotten arbetar med intern 

marknadsföring. Syftet var att synliggöra brister och gap i Norra Västerbottens interna 

marknadsföring mellan ledning och personal. Vidare har vi strävat efter att belysa hur 

företaget med en fungerande intern marknadsföring kan nå större framgångar. Med denna 

intension utformades vår problemformulering: Hur skiljer sig uppfattningen om den interna 

marknadsföringen mellan personal och ledning på Norra Västerbotten?  

 

För att ett företag ska kunna nå de framgångar och skapa de möjligheter de strävar efter krävs 

en effektiv och genomsyrad intern marknadsföring. Detta har vi i studien genom våra teorier 

synliggjort och visat på vilka beståndsdelar som den interna marknadsföringen består av. Vår 

undersökning visar på att Norra Västerbotten inte arbetar särskilt aktivt med denna process 

där företagets ledning och personal har olika uppfattningar av hur den idag fungerar och är 

utformad. De skilda uppfattningarna beträffande den interna marknadsföringen har visat sig 

bero på en bristande horisontell och vertikal kommunikation inom företaget vilket gör att det 

avsedda meddelandet inte kommer fram till mottagaren på grund av barriärer och 

feltolkningar. Ledningen ger personalen för lite feedback, vilket gör att vi kan dra slutsatsen 

att personalen många gånger känner sig förbisedda och att deras behov inte tillfredställs. 

Mängden information är inte överflödig på företaget, något som snarare bör öka för att 

personalen ska känna sig mer delaktiga och på så sätt mer motiverade. Vår undersökning visar 

fortsättningsvis att den interna marknadsföringen på Norra Västerbotten är komplex där 

ledningen har många människor att ta hänsyn till och utforma den interna verksamheten för.  

Denna komplexitet visar sig i den reviderade teorimodell som vi arbetat fram utifrån vårt 

empiriska resultat där det visat sig att beståndsdelarna medarbetare, kommunikation, 

motivation, ledningsstöd, organisation, mål och vision, utbildning, samt systemstöd på Norra 

Västerbotten inte interagerar tillräckligt med varandra. 

 

Personalens delaktighet i utformningen av företagets nya tjänster är idag inte godtagbar. De 

anställda vill bli mer involverade i det vardagliga arbetet beträffande nya lanseringar och 

beslut som tas för att de ska känna sig nöjda. Likaså vet personalen alldeles för lite om sina 

medarbetare och vill ha mer information om vad som händer på olika avdelningar inom 

företaget. Detta menar vi grundar sig i att den interna kommunikationen mellan avdelningarna 

är otillräcklig. Dessutom kan vi dra slutsatsen att medvetenheten om den interna 

marknadsföringen inte är tillräcklig bland så väl personalen som ledningen. Detta menar vi 

påverkar och gör att den interna marknadsföringen inte fungerar effektivt på företaget. 
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6.2 Förslag på framtida forskning 
Inom ämnet intern marknadsföring ger vi förslag på en mer djupgående undersökning i var 

bristerna finns inom ett företag genom att undersöka olika variabler så som avdelning, kön 

och ålder inom företaget. Vilka i en personalstyrka är det som behöver den interna 

marknadsföringen mest och hur kan ledningen göra för att bemöta dessa behov på bästa sätt? 

Det vore även intressant att jämföra hur den interna marknadsföringen fungerar inom företag 

inom andra branscher, för att se om det finns någon skillnad i behovet av den interna 

marknadsföringen även där.  

 

 

6.3 Diskussion 
Vi anser att Norra Västerbottens verkställande direktör är medveten om både vikten av en 

fungerande intern marknadsföring samt några av företagets befintliga brister, vilket visar att 

de kommit en bit på vägen även om inte allt fungerar exemplariskt i praktiken. Till att börja 

med anser vi att det kontinuerliga arbetet med den interna marknadsföringen bör förbättras 

genom en mer sammanhängande arbetsstyrning. Arbetet med detta sker i dagsläget enligt 

ledningen ryckvis och enligt personalen är den inte fullkomlig. De anställda anser sig inte 

vara tillräckligt delaktiga i utformningen av företagets nya tjänster, vilket vi menar klart och 

tydligt tyder på en bristande intern marknadsföring.  

 

I avsnittet praktiskt tillvägagångssätt presenterade vi undersökningens bortfall, något som 

visade sig vara ganska stort. Då vi avgränsat oss från att analysera olika avdelningar har vi 

inte diskuterat detta i analysen. Men att tyda av det stora bortfallet på 44,8 % av den totala 

personalstyrkan råder det tydliga brister i den interna marknadsföringen, ett bortfall vi 

betraktar som väldigt högt. Intressant var även att bortfallet skiljde sig markant åt mellan 

avdelningarna där annons/marknad hade den bästa svarsfrekvensen på 90,5 % och sämst 

svarsfrekvens återfanns på tryckeriavdelningen med endast 12,5 %, vilket även kan tolkas i att 

kommunikationen når bättre till vissa avdelningar. Dessa brister visade sig även i vår analys, 

vilket vi här diskuterar vidare. 

 

Som medieföretag anser vi att Norra Västerbotten borde vara bra på kommunikation, då de 

dagligen arbetar med extern kommunikation. Kommunikationen har även visat sig vara en 

betydelsefull beståndsdel för att upprätthålla en god intern marknadsföring. På Norra 

Västerbotten ansåg personalen att informationsspridningen inte var överflödig eller irrelevant 

på företaget, detta kan även tolkas som att personalen får för lite information. De tyckte även 

att kommunikationen mellan avdelningarna var knapp. Ledningen är medveten om detta och 

vi menar att de genom denna medvetenhet har kommit en bit på vägen. Dock behöver den 

förbättras och prioriteras. Vidare bedömer vi att det inte finns någon risk att en utökad 

informationsspridning skulle ha negativ inverkan på personalen. Skulle så bli fallet anser vi 

att den informationen kommer fram från personalen och ledningen får veta detta. En ökad 

informationsspridning menar vi skulle ge Norra Västerbotten en mer engagerad och motiverad 

personal, genom att förslagsvis informella träffar och mixade arbetsgruppsträffar uppmuntras 

flitigare samt att intranätet välkomnar en tvåvägskommunikation. Detta är något vi anser kan 

minska barriärerna mellan avdelningarna.  

 

Kommunikationen inom de specifika avdelningarna fungerar enligt personalen bra men inte 

övertygande vilket vi menar kan bero på att personalen på Norra Västerbotten många gånger 

arbetar självständigt med sina artiklar och annonsförsäljningar. Ledningen har förvisso infört 

mixade arbetsgrupper, men genom att personalen skulle hjälpa varandra oftare med feedback 

och förbättringsförslag skulle företaget kunna effektivisera sin kommunikation ytterligare och 
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även få en personal med mer energi och engagemang i sitt dagliga arbete. 

Företagets intranät anser vi är en viktig och uppdaterad kommunikatör, men som dock har 

blivit ett verktyg som främst ledningen använder och informerar de anställda genom.  

Visserligen är intranätet något som kan främja Norra Västerbottens arbete med den interna 

marknadsföringen genom en bättre spridning av det interna informationsflödet, men då menar 

vi att det bör ske genom en tvåvägskommunikation där feedback välkomnas. För att lösa detta 

skulle ledningen kunna konstruera en kommenterarfunktion till nyheter och andra inlägg på 

intranätet. Vidare används intranätet idag som frekvent informatör på företaget vilket vi anser 

kan vara skadligt på grund av att den muntliga kommunikationen reduceras. Vi hävdar att det 

är viktigt att företaget uppmuntrar informationskanalerna så att de kan hitta välfungerande 

kommunikationssätt på företaget där personalen känner att de kan sprida information så väl 

som att bli väl informerade om vad som händer. 

 

Genom studien har vi belyst företagets mål och visioner som en viktig beståndsdel i en 

fungerande intern marknadsföring. Dessa finns tillgängliga på Norra Västerbottens intranät, 

men läses inte av samtliga anställda vilket Westermark är medveten om. Även om han anser 

att personalen är involverad och informerad om företagets mål och visioner, är han osäker på 

att dessa används och fungerar på rätt sätt. Vi menar att mål och visioner idag har risken att 

drunkna bland övrig information på intranätet och i personalpärmar, vilket är synd då vi 

bedömer att dessa bör vara väl integrerade bland de anställda då en välinformerad personal 

gynnar motivationen och delaktigheten. Personalen önskar fortsättningsvis mer information 

och delaktighet i beslutsfattanden, vilket vi menar att ledningen kan lyckas med genom att 

etablera exempelvis interna marknadsundersökningar, där personalens åsikter, behov och 

förbättringsförslag lyfts fram, vilket skulle gynna personalens motivation positivt. 

Motivationen är något vi observerat bidrar till en fungerande intern marknadsföring. 

Personalen på Norra Västerbotten känner inte att ledningen gör tillräckligt för att motivera 

dem vilket ledningen anser att de gör. Detta anser vi beror på att det kommuniceras alldeles 

för lite mellan ledning och personal. Dessutom hävdar vi att endast ett 

kompetensutvecklingssamtal per år är alldeles för lite för att ledningen ska kunna lyssna in 

och samtala med personalen på ett kvalitativt sätt. Personalen anser som sagt också att 

feedback används för lite i företaget och behöver detta för att känna sig motiverade.  

 

En del i den interna marknadsföringen vi funnit väl fungerande är att personalen själva anser 

sig ha goda möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter och att dessa är tydligt utformade 

samt att de ser hur deras arbete kan påverka den externa bilden av företaget. Westermark 

håller med om att personalen har stora påverkningsmöjligheter i sitt dagliga arbete, då han 

även framhäver att personalen är företagets viktigaste resurs. Detta menar vi får positiva 

effekter i form av motivation och medvetenhet bland personalen. 

 

Avslutningsvis menar vi att ledningen på Norra Västerbotten bör använda sin medvetenhet 

och prioritera verktyget intern marknadsföring ännu mer än de gör idag för att den ska fungera 

bra. Ledningen är väl medveten om vissa brister men har ännu inte gjort något åt saken. De 

bör utifrån personalens behov konstruera och bygga upp den interna marknadsföringen genom 

att fokusera på en ökad intern kommunikation, vilket vi idag ser som det mest bristfälliga hos 

Norra Västerbotten. Lyckas företaget förbättra den interna kommunikationen menar vi att 

detta kan ge positiva effekter på övriga beståndsdelar och på så sätt uppnå en effektiv intern 

marknadsföring.  
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8 BILAGOR 

 

Bilaga 1. Enkätundersökning  
 

 

Fyll i data 

 

Enkät om intern marknadsföring för Norra Västerbottens antällda 

Vi är två studenter från service Management programmet vid Handelshögskolan i 
Umeå som just nu håller på med vår avslutande C-uppsats,  

en uppsats vi valt att skriva inom ämnet intern marknadsföring. 

Här har vi utformat en nätbaserad enkätundersökning till Dig som anställd på Norra 
Västerbotten.  

Vi vill med denna undersökning försöka få svar på hur Du som anställd uppfattar 
den interna marknadsföringen inom ert företag. 

Ett förtydligande av definitionen Intern Marknadsföring: 
För att ett företag ska lyckas nå sina externa kunder krävs det först att de interna 

relationerna mellan företagets olika personalgrupper fungerar effektivt.  
Syftet med den interna marknadsföringen är att genom olika aktiviteter utveckla 

samtliga i personalens serviceinriktning,  
intresse och förståelse för marknadsföring genom att informera, kommunicera och 

motivera personalen. 

C-uppsatsen kommer att utvidgas med en intervju med er VD Anders Westermark 
för att se hur ledningen ser på den interna marknadsföringen och vilka mål de har 

med den.  
Era svar kommer vi sedan att analysera för att kunna framföra eventuella 

åtgärdsplaner för att förbättra den interna marknadsföringen och Din situaion på 
Norra Västerbotten. 

 

Välj ett alternativ mellan 1-6 som du tycker passar in på frågorna. 
 

Dina svar från denna enkät kommer bearbetas konfidentiellt och svaren kommer 
inte att användas i något 

annat syfte än denna C-uppsats.  
 

Tack på förhand! 
/Olof Forslund & Eva Eriksson 

Norra Västerbottens anställda 
1 *Kön: Välj..
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2 *Avdelning inom 

företaget:  
 

3 *År inom företaget? 
 

 

4 *I vilken grad anser du 

att ditt företag företag 

arbetar med intern 

marknadsföring? 

 

 

5 *Känner du att dina 

arbetsuppgifter är tydligt 

utformade? 

 

 

6 *I vilken grad kan du 

påverka dina 

arbetsuppgifter? 

 

 

7 *Anser du dig själv kunna 

påverka kundernas bild 

av företaget? 

 

 

8 *Anser du att du får ta 

del av och involveras i 

företagets mål och 

visioner? 

 

 

9 *Anser du att företagets 

interna 

marknadsföringsåtgärder 

bidrar till att nå 

företagets mål och 

visioner? 

 

 

10 *Anser du att du bemöts 

på ett kundinriktat sätt 

av ledningen i ditt dagliga 

arbete? 

 

 

11 *Anser du att ledningen 

försöker göra er delaktiga 

i utformningen av nya 

tjänster? 

 

 

12 *Anser du att det arbetas 

kontinuerligt inom 

företaget för att 

förbrättra den interna 

marknadsföringen? 

 

 

13 *Hur fungerar den 

interna kommunikationen 

inom din avdelning? 

 

 

14 *Hur fungerar den 

interna kommunikationen 

mellan företagets olika 

avdelningar? 

 

 

15 *I vilken grad anser du 

att det kommuniceras 

från två håll (personal till 

ledning och ledning till 

personal) inom 
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företaget? 
 

16 *I vilken grad anser du 

att det finns tillräckligt 

med kommunikation 

ansikte-mot-ansikte i 

företaget? 

 

 

17 *Anser du att du får 

tillräckligt med 

information om vad som 

händer inom företagets 

olika avdelningar? 

 

 

18 * 

I vilken grad anser du att 

informationsspridningen 

är irrelevant eller 

överflödig på företaget? 

 

 

19 *Anser du att du har 

möjligheten att sprida 

information inom 

företaget? 

 

 

20 *Hur anser du att 

intranätet inom företaget 

fungerar? 

 

 

21 *Känner du att du får 

tillräckligt med feedback 

från ledningen i ditt 

arbete? 

 

 

22 *Anser du att företaget 

tar tillvara på dina behov 

och färdigheter? 

 

 

23 *I vilken grad känner du 

att ledningen ger dig 

verktyg och information 

för att känna dig 

motiverad på arbetet? 

 

 

24 Har du några 

kommentarer angående 

frågorna ovan om 

företagets interna 

marknadsföring får du 

gärna skriva några rader 

nedan: 
 

 

Slutför lämnandet av svaren 

Spara för vidare komplettering av enkät-användare 

Identifiering: 
 

Lösenord: 
 

Bekräfta lösenord: 
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E-post: 
 

Första språk: Svenska
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Bilaga 2. Specifik data från enkäten  
 

 

Antal poster i denna fråga: 
58    

Summa poster i denna 
enkät: 58   

Procent av sammanlagt: 
100.00%   

  

Sammanfattning av fält för 1: 

Kön: 

Svar Antal Procent   

Kvinna (F) 25 43.10%     

Man (M) 33 56.90%     

Inget svar 0 0.00%     

  

  

Sammanfattning av fält för 2: 

Avdelning inom företaget: 

        

 
Svar 

 

58 
100.00% 
    

Inget svar 0 0.00%     

  

  

Sammanfattning av fält för 3: 

År inom företaget? 

        

 
Svar 

 

58 
100.00% 
    

Inget svar 0 0.00%     

  

Sammanfattning av fält för 
4:     
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I vilken grad anser du att 
ditt företag företag arbetar 
med intern 
marknadsföring?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 196     

Standardavvikelse 1.05     

Genomsnittlig 3.38     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 1     

Andra kvartil 
(median) 3     

Trejde kvartil (Q3) 4     

Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
5:     

Känner du att dina 
arbetsuppgifter är tydligt 
utformade?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 231     

Standardavvikelse 1.27     

Genomsnittlig 3.98     

http://mathforum.org/library/drmath/view/60969.html
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Minimum 2     

Första kvartil (Q1) 2     

Andra kvartil 
(median) 4     

Trejde kvartil (Q3) 5     

Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
6:     

I vilken grad kan du 
påverka dina 
arbetsuppgifter?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 256     

Standardavvikelse 1.17     

Genomsnittlig 4.41     

Minimum 2     

Första kvartil (Q1) 2     

Andra kvartil 
(median) 5     

Trejde kvartil (Q3) 5     

Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 
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Sammanfattning av fält för 
7:     

Anser du dig själv kunna 
påverka kundernas bild av 
företaget?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 243     

Standardavvikelse 0.99     

Genomsnittlig 4.19     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 32.25     

Andra kvartil 
(median) 4     

Trejde kvartil (Q3) 5     

Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
8:     

Anser du att du får ta del 
av och involveras i 
företagets mål och 
visioner?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 202     

Standardavvikelse 1.32     
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Genomsnittlig 3.48     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 1     

Andra kvartil 
(median) 3.5     

Trejde kvartil (Q3) 4     

Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
9:     

Anser du att företagets 
interna 
marknadsföringsåtgärder 
bidrar till att nå företagets 
mål och visioner?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 186     

Standardavvikelse 0.85     

Genomsnittlig 3.21     

Minimum 2     

Första kvartil (Q1) 2     

Andra kvartil 
(median) 3     

Trejde kvartil (Q3) 4     
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Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
10:     

Anser du att du bemöts på 
ett kundinriktat sätt av 
ledningen i ditt dagliga 
arbete?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 189     

Standardavvikelse 1.09     

Genomsnittlig 3.26     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 1     

Andra kvartil 
(median) 3     

Trejde kvartil (Q3) 4     

Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
11:     

Anser du att ledningen 
försöker göra er delaktiga i 
utformningen av nya 
tjänster?     

Beräkning Resultat     
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Antal 58     

Summa 142     

Standardavvikelse 1.37     

Genomsnittlig 2.45     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 1     

Andra kvartil 
(median) 2     

Trejde kvartil (Q3) 3     

Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
12:     

Anser du att det arbetas 
kontinuerligt inom 
företaget för att förbrättra 
den interna 
marknadsföringen?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 179     

Standardavvikelse 1.12     

Genomsnittlig 3.09     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 1     
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Andra kvartil 
(median) 3     

Trejde kvartil (Q3) 4     

Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
13:     

Hur fungerar den interna 
kommunikationen inom 
din avdelning?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 206     

Standardavvikelse 1.18     

Genomsnittlig 3.55     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 9.5     

Andra kvartil 
(median) 4     

Trejde kvartil (Q3) 4     

Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
14:     
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Hur fungerar den interna 
kommunikationen mellan 
företagets olika 
avdelningar?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 136     

Standardavvikelse 0.94     

Genomsnittlig 2.34     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 1     

Andra kvartil 
(median) 2     

Trejde kvartil (Q3) 3     

Maximum 5     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
15:     

I vilken grad anser du att 
det kommuniceras från två 
håll (personal till ledning 
och ledning till personal) 
inom företaget?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 168     
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Standardavvikelse 0.92     

Genomsnittlig 2.9     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 1     

Andra kvartil 
(median) 3     

Trejde kvartil (Q3) 3.25     

Maximum 5     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
16:     

I vilken grad anser du att 
det finns tillräckligt med 
kommunikation ansikte-
mot-ansikte i företaget?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 184     

Standardavvikelse 1.04     

Genomsnittlig 3.17     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 1     

Andra kvartil 
(median) 3     
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Trejde kvartil (Q3) 4     

Maximum 5     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
17:     

Anser du att du får 
tillräckligt med 
information om vad som 
händer inom företagets 
olika avdelningar?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 151     

Standardavvikelse 1.31     

Genomsnittlig 2.6     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 1     

Andra kvartil 
(median) 2     

Trejde kvartil (Q3) 3     

Maximum 5     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
18:     

http://mathforum.org/library/drmath/view/60969.html
http://mathforum.org/library/drmath/view/60969.html


 70 

I vilken grad anser du att 
informationsspridningen är 
irrelevant eller överflödig 
på företaget?      

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 134     

Standardavvikelse 0.95     

Genomsnittlig 2.31     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 6.25     

Andra kvartil 
(median) 2     

Trejde kvartil (Q3) 3     

Maximum 5     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
19:     

Anser du att du har 
möjligheten att sprida 
information inom 
företaget?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 234     

Standardavvikelse 1.2     

Genomsnittlig 4.03     
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Minimum 2     

Första kvartil (Q1) 2     

Andra kvartil 
(median) 4     

Trejde kvartil (Q3) 5     

Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
20:     

Hur anser du att intranätet 
inom företaget fungerar?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 197     

Standardavvikelse 1.22     

Genomsnittlig 3.4     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 18.25     

Andra kvartil 
(median) 3     

Trejde kvartil (Q3) 4     

Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 
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Sammanfattning av fält för 
21:     

Känner du att du får 
tillräckligt med feedback 
från ledningen i ditt 
arbete?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 167     

Standardavvikelse 1.35     

Genomsnittlig 2.88     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 6.25     

Andra kvartil 
(median) 3     

Trejde kvartil (Q3) 4     

Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
22:     

Anser du att företaget tar 
tillvara på dina behov och 
färdigheter?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 191     

Standardavvikelse 1.2     
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Genomsnittlig 3.29     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 1     

Andra kvartil 
(median) 3     

Trejde kvartil (Q3) 4     

Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 
23:     

I vilken grad känner du att 
ledningen ger dig verktyg 
och information för att 
känna dig motiverad på 
arbetet?     

Beräkning Resultat     

Antal 58     

Summa 185     

Standardavvikelse 1.18     

Genomsnittlig 3.19     

Minimum 1     

Första kvartil (Q1) 1     

Andra kvartil 
(median) 3     

http://mathforum.org/library/drmath/view/60969.html


 74 

 

 

Kommentarer: 

 

Fråga nr 10 "Anser du att du bemöts på ett kundinriktat sätt av ledningen i ditt dagliga 

arbete?" förstod jag ärligt talat inte riktigt. Jag satte en 3:a där men visst inte exakt vad det var 

ni frågade om, tycker ordvalen i frågan vara lite kryptiska... 

 

Måste bi betydligt bättre. Ledningen bestämmer 100 och är hemlighsfull. Varför? Helt 

onödigt. Mera information. Ge medarbetarna större möjligheter att påverka. 

 

Den interna kommunikationen kan bli bättre. Framförallt vad som pågår på de olika 

avdelningarna. Det är jätteviktigt att varje medarbetare vet vad som händer på företaget. 

 

Skulle ha velat sätta frågetecken på vissa frågor som jag tyckte var svåra att förstå, men jag 

satte siffror så gott jag kunde. 

 

Vad jag kan minnas från mina studier så ska/får man inte tvinga en deltagare att svara på alla 

frågor. Får man ett stort bortfall på en eller flera frågor är det något 

 

Tyvärr förstår jag inte riktigt vad som avses med intern marknadsföring, men å andra sidan är 

det inte mycket jag begriper numera .... 

 

Om man missar infomöten så kommer det sällan eller aldrig någon info skriftligt. I mitt jobb 

så missar jag nästan alla infomöten eftersom jag är ute på jobb eller 

 

Svaren är baserade på min externa placering i företaget, vilket möjligen försvårar och 

förändrar bilden jämf med andras. 

Trejde kvartil (Q3) 4     

Maximum 6     

Tomma (null) värden ignoreras i beräkningarna. 

Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod 

Sammanfattning av fält för 24: 

Har du några kommentarer angående frågorna 
ovan om företagets interna marknadsföring 
får du gärna skriva några rader nedan: 

        

 
Svar 

 

8 13.79%     

Inget svar 50 86.21%     
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Bilaga 3. Intervjuguide 

   

Kort introduktion om företaget: 
Fakta om verksamheten, affärsidé och koncept 

Varuproducerande eller tjänsteproducerande företag?  

Antal anställda?  

Hur är företaget uppbyggt, organisatoriskt och olika avdelningar.  

 

Din roll: 
Hur länge har du jobbat inom företaget?  

Vad är din roll inom företaget? Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  

Började du på din nuvarande position eller har du klättrat inom företaget? 

Vilken funktion vill du ha gentemot de andra anställda? 

(Vad tror du att de anställda förväntar sig av dig att göra?) 

 

Den intern marknadsföring på Norran:  

 

Hur ser marknadsföringen ut i företaget?  

Vad betyder intern marknadsföring för er och är det något ni jobbar med? Kontinuerligt?  

Vad anser ni att syftet är med den interna marknadsföringen? Och hur viktig är den för er? 

Är den interna marknadsföringen väl integrerad i företaget och är alla anställda involverade i 

processen?  

Anser ni att den interna marknadsföringen bidrar till att nå företagets syfte, mål och visioner?  

På vilket sätt marknadsför ni nyheter och lanseringar till er frontpersonal så som reportrar och 

kundtjänst? 

Anser ni att er interna marknadsföring är bra nog? 

Tror ni att de anställda är nöjda med den interna marknadsföringen på företaget? 

På vilket sätt skulle den kunna utvecklas? 

Tror du att de anställda ser på den interna marknadsföringen på samma sätt som ledningen?  

På vilket sätt kan den skilja sig? 

Anser du att det finns ett intresse för intern marknadsföring bland medarbetarna?  

Hur mycket tid, engagemang och pengar lägger ni på den interna marknadsföringen? 

Uppskattningsvis 

 

Kommunikation: 
Hur ser den interna kommunikationen ut? Vilka kommunikationskanaler används och hur 

fungerar dem? 

Hur anser ert företag att den interna kommunikationen fungerar? - Hur vet ni det, gör 

undersökningar med personalen om hur mycket de tar till sig?  

Hur ser kommunikationsklimatet ut? - Kommuniceras det lika mycket uppifrån och ner som 

nerifrån och upp i företaget? 

Har ni något intranät? Hur fungerar det? Är ni nöjda med det? Kan alla ta del av ert intranät, 

e-post, tidningar? 

Finns det en risk att den interna informationen misstolkas inom företaget? Vad gör ni för att 

informationen ska bli korrekt som möjligt? 

Hur fungerar den muntliga kommunikationen (face to face) arbetare emellan samt mellan 

ledning och personal?  
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Hur ser kommunikationen ut mellan olika avdelningar mellan medarbetarna? Och hur ser den 

ut mellan ledning och personal? 

Hur ser ni på mängden information och möten i företaget? För mycket / för lite?  

 

Tror du att de anställda anser att informationen som skickas ut är viktig? 

Uppmuntrar ni kommunikation avdelningar emellan?  

 

Motivation och stöd: 
 

Hur motiverar ni era anställda? Verktyg, metoder (känslomässigt eller kunskapsinriktat) 

Och vad gör ni för att förbättra motivation hos de anställda? 

Vad tror ni den interna marknadsföringen har för påverkan på motivationen hos de anställda?  

Hur du mängden och spridningen av information påverkar motivationen? 

På vilket sätt ger ni stöd till er personal och anser ni er kunna ge det stöd som är nödvändigt?  

 

De anställda: 
Vad är de anställdas roll i företaget, hur ser ni på de anställda?   

Hur mycket involveras de anställda i företagets verksamhet, affärsidé och uppbyggnad 

generellt? 

Hur skulle du beskriva företagets satsningar på de anställda? 

Vilket stöd anser ni att ni ger de anställda? 

På vilket sätt kan personalen påverka er i ledningen?  - Verktyg, intranät, möten? 

Tror du att de anställda känner de att de har en chans att påverka företaget i stort? Olika 

system, funktioner, intranät, strukturer.  

Hur tar ni tillvara på personalens åsikter? 

 

Kurser, utbildningar: 
Hur ser utbudet av utbildningar och kurser för anställda ut? Nyttjas de? Är de viktiga? 

 

Vad är syftet med dessa? 

Hur ser uppföljningen ut? 
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Bilaga 4. Mail angående antal anställda 

 

Från: Lina Hartman 

Date: Thu, 14 May 2009 16:36:17 

 

Hej Eva och Olof! 

 

På redaktionen har vi i dagsläget 58 tsv (tillsvidareanställda). På annons/marknad har vi 21 tsv, 

privatmarknad har 8 tsv. Tryckeriet har 8 tsv, gemensamma/teknik har 5 tsv, ledning/ekonomi har 5 tsv. 

Totalt i dagsläget 105 tsv.   

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Lina Hartman 

 


