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Sammanfattning 

 
I och med att marknader blir allt mer mättade och produkter allt mer homogena blir pressen 

större på företagen att genom sin kundinriktade personal tillföra ett mervärde till produkterna. 

Detta ökar det totala värdet för kunden och särskiljer ett företag från dess konkurrenter. I och 

med att personalen blivit en allt viktigare resurs har intern marknadsföring fått en mer central 

roll i det strategiska ledarskapet. Genom en väl planerad och genomförd intern 

marknadsföring kan ett företag sprida information och kommunicera med de anställda, stärka 

humankapitalet genom exempelvis kompetensutveckling och nyttja motiverande system för 

att ge personalen incitament att prestera enligt sin fulla potential.  

 

I samband med att ett företag utvecklar nya projekt eller idéer är interna marknadsaktiveter 

nödvändiga för att kunna förankra dessa bland personalen, innan de presenteras för den 

externa marknaden, företagets kunder. Det finns i dagsläget inga generella strategier för hur 

intern marknadsföring bör utformas som går att applicera på olika företag i olika branscher. 

Av den anledningen är det vanligt att företag brister i genomförandet med sina interna 

marknadsföringsåtgärder vilket kan få förödande konsekvenser. Om inte företag lyckas sälja 

in sina idéer till sina anställda kan de heller inte förvänta sig helhjärtade satsningar av dem i 

arbetet med dessa. Internt stöd är således en grund för extern framgång. 

 

Denna studie har genomförts på uppdrag av Företaget och syftar till att utreda vilka brister 

som återfinns i Företagets interna marknadsföring och vad som föranleder dessa problem, för 

att vi ska kunna framställa förslag på förbättrande åtgärder.  Dessa förslag har sitt ursprung i 

en teoretiskt baserad och analyserad kvantitativ studie bland Företagets butikspersonal samt 

en kvalitativ studie som innefattar två av Företaget butikschefer. Vi har även mottagit 

information från huvudkontoret via Kontaktpersonen.  

 

Företaget upplever svårigheter med att förankra projekt internt bland sin butikspersonal och 

upplever ett bristande engagemang och förståelse för exempelprojektet Varumärket från en 

betydande andel butiker. Vi är övertygade om att grunderna till dessa problem går att 

återfinna inom ramen för intern marknadsföring. För att lättare kunna studera detta problem 

har vi delat upp det breda ämnet intern marknadsföring i mindre fragment som är lättare att 

undersöka och ger en bättre helhetsbild av Företagets olika problemområden. Eftersom 

Företagets butiksanställda är deras operativa enhet mot kund anser vi att dessa individers 

åsikter och uppfattning är av stor vikt att tillvarata för att kunna förbättra situationen.  

 

Vår studie uppdagade flera problemområden inom Företagets interna marknadsföring. Bland 

annat brist på delaktighet, motivation och kunskap hos butikspersonalen. Men vi ser inga 

problem att Företaget i framtiden ska kunna lyckas utveckla och förankra nya projekt och 

idéer internt bland sina anställda. Vi har utvecklat en modell där nyckelorden är delaktighet 

och feedback från butiksanställda. När butikspersonalen får delta i hela utvecklingsprocessen 

av nya idéer och projekt, kommer de att vara redo att möta kunden på ett engagerat och 

kompetent sätt vid extern release av nyheterna. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande avsnitt introduceras läsaren för bakgrunden till vår studie och vår 

problemformulering. Även syfte, begränsningar och disposition för arbetet tas upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Ämnesval 

 
Under vår utbildning vid Handelshögskolan vid Umeå universitet har samtliga kurser som 

behandlat marknadsföringens olika delar fångat vårt intresse. Ända sedan vi började fundera 

på ämnesval har problem inom ramen för marknadsföring varit aktuella. Vi anser att 

marknadsföring är ett intressant och brett område under kontinuerlig utvecklig, vilket är en 

bidragande orsak till varför vi ser ämnet som ett högaktuellt alternativ i vårt kommande 

yrkesval. Redan vid introduktionskursen på Service managementprogrammet presenterades 

Grönroos och hans teorier kring marknadsföring. Service managementperspektivet med dess 

breda synsätt på marknadsföring har inspirerat oss och uppmuntrat oss att tänka i nya banor. 

Det är än idag vanligt att företag som marknadsför produkter har en mer traditionell syn på 

marknadsföring där fokus ligger på den externa marknadsföringen mot kund. Grönroos 

föreslår att tjänsteperspektivet även bör prägla företag som säljer produkter då företagen 

måste erbjuda något slags mervärde för att behålla sin konkurrenskraft på marknaden då 

produkter idag är relativt homogena (Grönroos, 2002, s. 18). Aktiv och engagerad personal är 

en viktig nyckel till att skapa detta mervärde vilket gör interna marknadsföringsaktiviteter och 

intern kommunikation i synnerhet till en allt mer väsentlig del i varje organisation.   

 

Inför vår uppsats ville vi gärna hitta ett företag att samarbeta med. Genom att arbeta med ett 

företag och ett verkligt problem skulle våra möjligheter att använda våra kunskaper både på 

ett praktiskt och teoretiskt sätt öka. Tack vare examensjobb.nu kom vi i kontakt med ett 

företag som verkar på ett flertal orter i Mellansverige. Företaget hade utvecklat färdiga 

modeller för den externa marknadsföringen, men hade problem med att förankra ett av deras 

nyare varumärken internt bland butiker och anställda. Företaget annonserade därför efter hjälp 

med att utforma en modell för intern varumärkesutveckling inom organisationen, något vi 

redan vid första anblicken såg som en passande och motiverande uppgift för oss med tanke på 

vår utbildning och vårt intresse kring marknadsföring. Fortsättningsvis kommer detta företag 

att benämnas som Företaget i uppsatsen då de önskar att företagsnamnet behandlas 

konfidentiellt.  
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Vår främsta kontakt på Företaget arbetar på marknadsavdelningen och kommer vidare att 

omnämnas Kontaktpersonen. Kontaktpersonen är ansvarig för det varumärke vi använt som 

exempel i vår undersökning. Detta varumärke och Företagets försök att bygga upp det internt 

är angeläget att undersöka eftersom det lanserades för cirka ett år sedan, vilket innebär att 

medarbetarna inom Företaget fortfarande kommer ihåg hur aktiviteterna och 

kommunikationen internt kring varumärket har utformats. Detta varumärke kommer 

fortsättningsvis att benämnas Varumärket.  

 

Innan vi officiellt antog uppdraget ordnade vi ett möte med Kontaktpersonen där vi erhöll 

information om projektet i sin helhet, om Varumärket samt ventilerade förväntningar från 

båda parter på vårt samarbete. Kontaktpersonen informerade även om de brister hon upplevt 

angående kommunikationen mellan huvudkontor och butik samt ett svagt engagemang från en 

väsentlig del av butikerna i arbetet med Varumärket. Problemet med den interna 

varumärkesutvecklingen relaterade vi i allra högsta grad till marknadsföring, mer specifikt 

intern marknadsföring och i synnerhet den interna kommunikationen. Eftersom att detta 

företag säljer produkter såg vi även chansen att få en inblick i hur grundligt denna typ av 

företag arbetar med intern marknadsföring i praktiken och vad vi studenter med aktuell 

kunskap kan bidra med. Tack vare denna möjlighet och utmaning att ta oss an detta verkliga 

problem har vi fått en chans att utveckla våra praktiska kunskaper och införskaffa erfarenheter 

som kan komma att vara till nytta för oss i framtiden.  

 

1.2 Problembakgrund 
 

Företag har i alla tider arbetat med intern marknadsföring på olika sätt utan att sätta namn på 

det. Nu har begreppet varit väl känt sedan en lång tid tillbaka och den växande forskningen 

inom området gör att konceptet är under kontinuerlig utveckling. Intern marknadsföring är ett 

brett begrepp som innehåller många delar, där ett av de mest centrala begreppen är intern 

kommunikation (Ahmed et al., 2003, s. 1222). Den interna kommunikationen blir ofta lidande 

inom organisationer som marknadsför produkter, då de traditionellt betraktar den externa 

marknadsföringen som det mest väsentliga. Detta kan medföra problem då produkter blivit 

allt mer homogena vilket innebär att företagen måste kunna erbjuda mervärden för att behålla 

sin konkurrenskraft på marknaden. (Grönroos, 2002, s. 18,201) Vi menar att aktiv och 

engagerad personal är företagets viktigaste resurs för att skapa detta mervärde, vilket betyder 

att interna marknadsföringsaktiviteter och intern kommunikation i synnerhet bör vara ett 

grundläggande fokusområde i varje organisation.  

 

Kommunikation och informationsspridning utgör en väsentlig del i varje människas vardag. 

Vi konverserar med våra bekanta, vistas i nya miljöer som ger oss nya intryck, läser tidningen 

och ser på tv. Utan kommunikation och information kan människan uppleva brist på kontroll. 

Vem har inte vaknat upp i solstolen på semestern utomlands och känt sig helt ovetande om 

vad som händer i världen runt omkring oss, bara för att vi inte tagit del av nyheter, tv och 

tidningar på några dagar? Men det är inte bara för individen kommunikation och information 

är essentiellt. Det är minst lika fundamentalt inom organisationer då den interna 

kommunikationen både kan hjälpa och stjälpa ett företag beroende på hur väl den planeras 

och genomförs (Varey & Lewis, 2000, s. 171). Varumärken och idéer måste utvecklas och 

förankras grundligt internt innan företagen kan förvänta sig helhjärtade ansträngningar av sin 

personal mot den externa marknaden (kunderna) (Grönroos, 2002, s. 374).  
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Intern marknadsföring är ett komplext ämne då det inte finns några generella strategier för hur 

den ska utformas som går att applicera på olika företag (Ahmed et al, 2003, s. 122; Varey & 

Lewis, 2000, s. 46). Därför misstänker vi att det är vanligt förekommande att företag har 

svårigheter med den interna marknadsföringen i praktiken då den måste vara anpassad och 

utformad för det enskilda företaget och dess individer. Vi tror även att företag ofta gör 

misstaget att se den interna marknadsföringen som en mängd individuella kampanjer istället 

för en kontinuerligt pågående process så som den enligt Grönroos (2002, s. 371) skall 

betraktas. Som tidigare nämnt menar vi att den interna kommunikationen är en grundpelare i 

den interna marknadsföringen, men det krävs fler interaktiva delar i den interna 

marknadsföringen, exempelvis utbildningar och kickoffer för att personalen skall bli 

motiverade, prestera enligt sin potential och leda företaget till framgång. (Ahmed et al, 2003, 

s. 1233; Varey & Lewis, 2000, s. 224, Grönroos, 2002, s. 44) 

 

Tidigare studier har visat att företag som säljer produkter ofta ser den externa 

marknadsföringen som mest väsentlig vilket kan medföra att den interna marknadsföringen 

kommer i skymundan. (Grönroos, 2002, s. 18,201) Detta verkar också vara fallet i Företaget 

då vi efter första mötet med Kontaktpersonen på Företagets marknadsavdelning, blev 

införstådda med att deras problem inte endast gällde Varumärket, utan att detta var ett konkret 

exempel för oss att arbeta med för att kunna utreda vilka brister som finns i den interna 

marknadsföringen och kommunikationen. Detta för att kunna utveckla en mer generell modell 

för framgångsrik implementering av varumärken och idéer internt inom Företaget. Enligt den 

information vi delgavs vid vårt möte med Företaget hade lanseringen av Varumärket inte fått 

den respons de väntat sig, varken internt eller externt. En möjlig orsak till detta kunde enligt 

Kontaktpersonen vara att den interna kommunikationen mellan huvudkontor och butiker från 

många håll upplevdes bristfällig. Den interna kommunikationen var i huvudsak 

envägskommunikation från huvudkontor till butikschef, som i sin tur var ansvarig för att övrig 

personal fick ta del av informationen. Huvudkontoret visste inte i vilken utsträckning 

informationen gick fram till de butiksanställda på grund av bristande feedback från butikerna. 

De märkte även av ett varierande engagemang från butikerna där merparten av dem skulle 

kunna prestera bättre. Vissa interna marknadsaktiviteter har genomförts för att öka 

engagemanget bland butikspersonal, bland annat workshops och en tävling mellan butikerna, 

men av någon anledning uteblev den önskade effekten av dessa.  

 

Val av kommunikationskanaler kan vara besvärligt i organisationer som Företaget eftersom de 

har en stor åldersspridning bland de anställda. Intranätets uppkomst har bidragit till att 

förbättringar av den interna kommunikationen har skett inom många organisationer och därför 

lägger vi stor vikt i att undersöka hur denna kommunikationskanal nyttjas inom Företaget. 

Den allmänna uppfattningen i samhället tycks vara att intranäten fungerar, men detta varierar 

självklart från företag till företag.  Mängden vetenskapliga undersökningar kring detta 

fenomen är fortfarande begränsad, så uppfattningarna om varför intranäten ger vissa effekter 

har sin grund i endast några axplock från enstaka rapporter och kommer främst från rykten 

och antaganden. (Murgolo-Poore et al, 2002, s. 114). Men under senare år har det kommit fler 

och fler undersökningar som lyfter fram möjligheterna och de positiva effekterna med 

användandet av intranät. Då Företaget i nuläget använder sig av ett intranät men ändå tycks ha 

problem med den interna kommunikationen, är detta ett område vi vill undersöka närmare för 

att se om det finns utrymme för några ändringar, eller om det går att nyttja de redan 

tillgängliga funktionerna på ett effektivare sätt för att förbättra den interna kommunikationen. 

 

Efter att ha delgivits information angående lanseringen av och framtida planer kring 

Varumärket, insåg vi att Företaget i dagsläget lägger för stor fokus på extern marknadsföring, 
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vilket enligt vår åsikt medfört att Varumärket inte är tillräckligt kommunicerat och förankrat 

internt bland butikspersonalen. Då ansträngningarna främst legat på den traditionella 

marknadsföringen har den interna kommunikationen hamnat i skymundan. Företaget har i 

dagsläget ingen klar strategi eller modell för hur den interna marknadsföringen och 

kommunikationen skall planeras och genomföras. Något vi hoppas kunna bidra med som 

resultat av denna projektuppgift.  

 

1.3 Problemformulering 

 
Utifrån den beskrivna situationen inom Företaget och vikten av en fungerande intern 

marknadsföring och kommunikation har vi kommit fram till följande frågeställning: 

 

 Vilka förändringar i Företagets interna marknadsföring skulle kunna öka 

motivationen och engagemanget bland butikspersonalen? 

 

 

1.4 Syfte  
 

Genom att utföra en undersökning bland Företagets butikspersonal vill vi försöka identifiera 

de brister som finns i den interna kommunikationen idag, vilka försvårar kommunikationen 

mellan butiksanställda och huvudkontor. Huvudsyftet med denna studie är att utreda vad som 

orsakar dessa problem för att kunna ta fram förslag på förbättringar som kan göras inom 

Företaget. Dessa förslag ska tas fram med ursprung i det resultat som enkäten ger och 

utvecklas tillsammans med de teorier vi kommer att behandla och den kunskap vi förvärvat 

under vår utbildning.  Förslagen ska behandla hur Företaget kan nå sina anställda på ett bättre 

sätt, hur de kan utveckla den interna kommunikationen till att bli mer effektiv och om de med 

hjälp av sin kommunikation kan öka motivationen och engagemanget hos de butiksanställda.  

 

Som ett delsyfte med studien, i och med samarbetet med Företaget, avser vi även att försöka 

utforma en modell för hur organisationen ska kunna gå tillväga vid implementering av nya 

varumärken och idéer internt. Denna modell ska vara mera generell för att kunna appliceras 

på de flesta av Företagets varumärken och inte bara lämpa sig för Varumärket som tas upp 

som exempel i denna uppsats.  

    

1.5 Begränsning 

 
Vi har valt att begränsa vår studie till ett företag på grund av att studien hade blivit allt för 

omfattande om vi inkluderat fler företag. Vi är även genom samarbetet med Företaget 

begränsade till att göra undersökningen hos dem. Att vi endast undersöker ett företag kan 

medföra att resultatet av vår studie inte är generaliserbart och ej går att applicera på alla typer 

av organisationer, kanske inte ens de som verkar inom samma bransch. Överlag så verkar 

modeller för intern marknadsföring och intern kommunikation i synnerhet vara svåra att 

generalisera.  

 

Intern marknadsföring är ett väldigt brett begrepp. Vi har därför valt att främst studera den 

interna kommunikationen mellan huvudkontor och butik, vilken vi menar är den huvudsakliga 

orsaken till varför Företaget har haft problem att nå ut till butiksanställda, motivera dem samt 

förankra nya koncept och idéer internt. Vi kommer alltså inte se till den externa 

marknadsföringen gällande Varumärket i detta arbete. Då undersökningen delvis genomförs 
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för Företagets räkning är vi en aning styrda i vår studie. Men vi ser detta som ett tillfälle för 

oss att sätta våra kunskaper på prov genom att ta itu med ett verkligt problem och vår 

målsättning är att göra en intressant kandidatuppsats. Erfarenheterna från denna studie 

kommer förhoppningsvis att främja både oss och Företaget.    

 

På grund av begränsad tidsram för vår uppsats har vi valt att begränsa vår undersökning till att 

utreda de butiksanställdas attityder och åsikter via en enkätundersökning. Vi anser att det är 

av största vikt att inkludera de butiksanställda i undersökningen då de torde ha den främsta 

insikten i huruvida informationsspridningen från huvudkontoret når fram, hur huvudkontoret i 

framtiden bör kommunicera information för att nå dem, samt vad som krävs för att öka 

engagemanget bland dem som arbetar ute i butikerna. Att vi huvudsakligen undersöker de 

anställdas attityder och medför att vi missar andra perspektiv på problemen. Då samma sak 

kan tolkas och ses på olika sätt (Montgomery et al, 2001, s. 152-153), hade det varit intressant 

att involvera fler perspektiv i undersökningen, till exempel kundernas. Men på grund av den 

begränsade tidsramen vi haft till förfogande ansåg vi det ej möjligt att ta med fler perspektiv 

utan att det skulle påverka kvaliteten på studien. Vi har även erhållit information via möten, 

telefonsamtal och emailkonversationer med Kontaktpersonen, en marknadsassistent från 

Företaget. Informationen från marknadsavdelningen var huvudsakligen av beskrivande 

karaktär för att få en insikt i vilka strategier de använder idag för intern kommunikation samt 

vilka problem de upplever. 

 
1.6 Disposition 

 
Att använda sig av namnen på författarna direkt i texten istället för fotnoter anses göra det 

enklare för läsaren att följa med i resonemanget (Patel & Davidson, 1991, s. 114) och gör att 

det blir ett bättre flyt i läsningen. Läsaren slipper hoppa mellan själva texten och noterna i 

nederkant vilket kan bli jobbigt i längden och påverka koncentrationen (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 177). Detta är några av de orsaker till varför vi valt att använda Harvardssystemet 

som referenssystem i denna uppsats. 

 

Vår uppsats har strukturen som modellen nedan visar. I detta första kapitel har läsaren 

introducerats för ämnesval och problembakgrund som mynnar ut i problemformulering och 

syfte. I teorin tar vi upp och behandlar de befintliga teorier som kan kopplas samman med 

Företagets praktiska problem och vår problemformulering.  Hur vi gått tillväga för att samla 

in teorin framkommer i metodavsnittet. Där tar vi även upp kritik till litteraturen och belyser 

olika förutsättningar som kan ha påverkat vår studie. Den praktiska metoden visar hur vår 

undersökning är formad och varför, på så sätt kan läsaren bilda sig en egen uppfattning om 

studiens reliabilitet och validitet. Empirin tar sedan upp resultatet av vår undersökning och 

bakgrundsinformation om Företaget vi anser ha betydelse för vidare analys. Denna analys 

diskuterar resultaten av studien i relation till teorin och våra egna tankar och resonemang. 

Resultatet arbetar vidare på analysen och där belyser vi de slutsatser vi kommit fram till, 

presenterar förslag på förbättringar och idéer för fortsatta studier. 

 

Med hjälp av modellen nedan vill vi underlätta för läsaren och göra det enklare att följa med i 

uppsatsen. Denna modell kommer att finnas med i början av varje kapitel för att visa var i 

uppsatsen vi befinner oss tillsammans med en kort information om vad kapitlet omfattar. 
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2. Metod 

 
I detta avsnitt presenteras förutsättningar som haft påverkan på studien, samt hur vi gått 

tillväga vid insamling av de sekundärdata som används i teoriavsnittet. Även den teori som 

varit mest väsentlig för oss tas upp, samt kritik och kommentarer gentemot denna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under hela arbetets gång har vi använt oss av ett flertal metodböcker. Detta har varit ett 

medvetet val för att inte bli begränsade till en författares synsätt på hur en studie och uppsats 

ska utformas. Vi har istället tagit del av ett flertal olika författares åsikter vilket innebär att vi 

fått en mer omfattande syn på olika metodologiska tillvägagångssätt och prioriteringar.   

 

2.1 Kunskapssyn 

 

Många författare hävdar att det är en fördel att forskaren är medveten om sin kunskapssyn, 

eller forskningsparadigm som det även kallas. Men det kan vara problematiskt att förklara och 

förstå vilket av forskningsparadigmen positivism och hermeneutik forskaren arbetar efter då 

det inte finns stadgat någon generell definition av begreppen. (Johansson-Lindfors, 1993, s 

32) Johansson-Lindfors (1993, s. 36) förklarar att kunskapssynen därför kan syfta till att 

beskriva forskarens verklighetsuppfattning, förförståelse samt de förändringsambitioner han 

eller hon ämnar med studien. 

 

Om vi ersattes och studien genomfördes av någon annan skulle resultatet troligtvis inte skilja 

sig märkbart, eftersom vi har utgått ifrån vår teoretiska referensram i konstruktionen av vår 

enkät och sedan tolkat vår empiri med hjälp av befintlig teori för att kunna förklara 

problemsituationen i Företaget (Patel & Davidson, 1991, s. 24-25). Av den anledningen kan 

vår kunskapssyn beskrivas som positivistisk snarare än hermeneutisk. Ett annat utmärkande 

drag för positivismen är något som kallas reduktionism, med vilket menas att helheten i ett 

problem alltid går att dela upp i fragment, där varje del studeras var för sig (Patel & Davidson, 

1991, s. 24). Vi har i vår studie förklarat Företagets problem med den interna 

marknadsföringen genom att dela upp begreppet i mindre delar, vilka enligt vår mening är 

väsentliga för just vår studie, exempelvis den interna kommunikationen.  

 

2.2 Angreppssätt 
 

Vår undersökning är baserad på befintliga teorier för att öka den vetenskapliga tyngden i vår 

studie. Vi avser dock mer med vår undersökning än att endast testa befintliga teorier. Ett mål 

vi strävar efter är att kunna bidra med lösningar som kan leda till utveckling i Företaget. För 
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att kunna utforma en modell för hur Företaget med framgång kan bygga upp varumärken 

internt sökte vi främst teorier och forskning relaterat till intern marknadsföring, intern 

kommunikation och organisationskultur. 

 

Denna deduktiva ansats innebär att en frågeställning eller hypotes skapas utifrån teorier vilken 

sedan studeras i verkliga sammanhang. Detta angreppssätt är vanligt när forskare vill utreda 

förhållandet mellan teori och empiri. (Bryman & Bell, 2005, s. 23) 

Generellt är den deduktiva ansatsen kopplad till den positivistiska kunskapssynen där 

forskaren använder befintliga teorier för att förklara och generalisera forskningens resultat 

(Bryman & Bell, 2005, s. 40). Vi baserar frågorna som ställs till respondenterna i 

enkätundersökningen på befintlig teori i enlighet med det deduktiva angreppssättet och 

kommer att försöka analysera vår empiriska del av studien med hjälp av vår teoretiska 

referensram (Patel & Davidson, 1991, s. 26). Om vi istället valt att arbeta efter det induktiva 

angreppssättet hade det inneburit att vi inlett vår studie med intervjuerna och enkätstudien 

utan någon klar problemformulering, för att sedan utveckla egna teorier utifrån resultatet, 

(Bryman & Bell, 2005, s. 25) vilket vi inte har för avsikt att göra. Vår empiriska undersökning 

inleds med den teoribaserade kvantitativa studien och kompletteras med en kvalitativ 

undersökning, vars intervjuguide till stor del grundas på de teman som berörs i enkäten. 

 

2.3 Förförståelse 

 
Alla individer har skilda värderingar och perspektiv på hur de betraktar företeelser. 

Människans synsätt påverkas av en mängd faktorer däribland bakgrund, utbildning 

erfarenheter och intressen (Montgomery & Qvarsell, 2001, s. 152-153, 177; Johansson-

Lindfors, 1993, s. 25).  

 

Vi har studerat sex terminer på Service managementprogrammet vid handelshögskolan vid 

Umeå universitet. Denna utbildning är till stor del inriktad mot marknadsföring, ett ämne som 

fångat stort intresse hos oss båda. Inom Service managementperspektivet finns en bredare syn 

på begreppet marknadsföring än enbart den traditionella marknadsföringen, vilken främst 

inrymmer externa aktiviteter. Grönroos idéer har inspirerat oss att tänka längre och förstå 

vikten av att företag även ägnar sig åt interna marknadsföringsliknande aktiviteter, då det 

krävs en fungerande relation mellan ledning och övrig personal för att lyckas på den externa 

marknaden (Grönroos, 2002, s. 368) . Detta synsätt på marknadsföring kommer till stor del att 

prägla vårt arbete och inverka på utformningen och våra slutsatser.  

 

Både innan och under vår studietid har vi båda arbetat inom större organisationer vilket 

medfört att vi förvärvat en viss erfarenhet av hur intern marknadsföring och framförallt intern 

kommunikation kan användas i praktiken. Den ene av oss har arbetat i ett företag i samma 

bransch som företaget i denna uppsats verkar. Arbetet inom dessa organisationer har givit oss 

viss förförståelse om vilka metoder som fungerat bra respektive mindre bra i just dessa 

sammanhang. Detta har även gjort oss införstådda med att olika strategier får skiftande effekt 

i olika situationer och hos olika företag. Vi upplever att det är av stor vikt att företaget 

inhämtar personalens åsikter för att kunna informera och motivera dem på bästa sätt.  

 

I stora organisationer är det vanligt att intranät används för informationsspridning inom 

företaget. Denna informationskanal är endast till nytta om de anställda använder intranätet i 

sitt dagliga arbete och tar del av den information de förväntas läsa. Inom de organisationer vi 

arbetat inom har intranäten varit av god kvalitet. Detta har givit oss en aning om vilka 

funktioner som är nödvändiga och bör finnas på ett intranät. Av vår erfarenhet kan det vara en 
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fördel att den anställde från ett tidigt skede fostras till att använda intranätet som ett redskap 

för att underlätta det dagliga arbetet och öka sin kompetens.  

 

Vi har inte sedan tidigare någon nära relation till Företaget varken genom arbete eller privat, 

endast genom Företagets externa marknadsföring.  Detta kan vara positivt ur den aspekten att 

vi kan ha en mer objektiv syn på Företaget och utgå ifrån den information vi erhåller från 

representanter från huvudkontoret samt den information som framkommer genom de 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar som ingår i studien. 

 

Under arbetets gång har vår kunskap kring ämnet kontinuerligt fördjupats då vi studerat 

mängder av litteratur och vetenskapliga artiklar. Även den empiriska delen i vår studie har 

tillfört ny kunskap och förståelse för hur den interna varumärkesuppbyggnaden fungerar inom 

Företaget. Eftersom vår undersökning är teoretiskt grundad kommer den förförståelse vi 

erhållit vid genomgång av vald litteratur att influera vår uppsats och resultatet av studien. Att 

vår förståelse ständigt förbättrats medför att problemformuleringarna har reviderats ett antal 

gånger under arbetets gång (Johansson-Lindfors, 1993, s. 28-29). Enligt Hartman (2005, s. 

27) är detta normalt då utvecklingen av problemformuleringen är en process som inte skall ses 

avslutat förrän uppsatsen är färdigställd. 

 

2.4 Val av teori 
 

Sekundärdata som teorikapitlet består av kan ha källor i litteratur så som böcker, 

vetenskapliga artiklar eller rapporter (Ejvegård, 2003, s. 45). För att hitta teorier som passar in 

och är användbara för vår studie har vi haft Företagets problem som utgångspunkt. Vi har 

försökt definiera dessa och se vilka teorier som går att sammankoppla med dem. En nackdel 

med de så kallade sekundärkällorna kan vara att de ursprungligen var genomförda med ett 

annat ändamål som syfte, än den studie och analys vi ska använda de till (Johansson-Lindfors, 

1993, s.117). För att kunna söka och hitta teorier som belyser de praktiska problemen har vi 

försökt omvandla dessa till vetenskapliga problem, vilket gjort det enklare att finna litteratur 

som vi kan använda oss av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsproblem 
 

 Ingen strategi för intern  

varumärkesutveckling 

 

 Främst envägskommunikation 

från huvudkontor till butik 

 Brist på feedback från butiker 

 

 Brist på förståelse för 

projektet från personal 

 Brist på engagemang från 

butikspersonal  

 

               Undersökningsområden 
 

 Intern marknadsföring 

 Varumärkesutveckling 

 

 Intern kommunikation 

 Organisationskultur 

 Kommunikationskanaler 

 

 Intern kommunikation 

 Organisationskultur 
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Intern marknadsföring   Intern kommunikation 

Intranät    Organisationskultur 

Strategi    Företagskultur 

Internal marketing   Internal communication 

Intranet    Organizational culture 

Internal branding   Varumärkesutveckling 

Interna relationer   Internal relations 

Efter att ha hittat teoretiska områden som passar in med de praktiska problem vi utgått ifrån, 

började vår sökning efter vetenskapliga artiklar och facklitteratur. Vi använde oss av 

informationssökningsfunktionen på Umeå universitetsbiblioteks (UB) hemsida för att hitta 

användbar litteratur. Böcker hittade vi med hjälp av bibliotekets webbaserade katalog 

ALBUM och artiklar söktes i databaserna Emerald och Business Source Premier under ämnet 

företagsekonomi.  

 

Detta var sökorden som (främst) användes, antingen ensamma eller kombinationer av dem, 

för att finna vetenskapliga artiklar och facklitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi började med att söka artiklar på det breda begreppet ”internal marketing”, och fick då över 

25 000 träffar. Valde ut några artiklar, bland annat ”A broadened conception of internal 

marketing” av Varey och Lewis. Då vi läst igenom ett antal artiklar som verkade väsentliga 

för vår studie lade vi märke till att många artiklar refererade till samma källor. Det var ett 

antal namn som var ofta återkommande i referenserna. Både en del som vi sedan tidigare 

studier kände igen, till exempel Grönroos och Berry, och några nya som bland annat Rafiq, 

Ahmed och Cahill. Vi beslöt då att söka reda på dessa artiklar och böcker för att själva kunna 

se och tolka de teorier som synes vara del av grunden inom de ämnen vi berör. En forskare 

vars namn ofta återkommer i litteraturen rörande ett visst ämne hör troligtvis till de främsta 

forskarna inom området (Patel & Davidson, 1991, s. 34). Uppfattningen vi fick var att dessa 

ofta nämnda författare var respekterade av andra forskare och att några av dem sågs som 

föregångare för forskningen inom de aktuella områdena. Detta var för oss starka orsaker till 

att söka reda på dessa källor och för att se vad många av artiklarna hade sitt ursprung i. Vi 

fann på så sätt några av böckerna vi använt oss av, bland annat en av Cahill och en annan 

redigerad av Varey. Efter en tids litteratursökande upplevde vi att sökandet efter teorier inte 

ledde till något nytt som vi kunde ha användning av. Det var samma grupp författare som 

återkom vars böcker och artiklar vi redan börjat titta närmare på. En slags mättnad hade 

uppnåtts, vilket syftar på att vidare sökning av litteratur huvudsakligen skulle leda till redan 

uppmärksammade källor.  

 

De olika teorier som vi anser vara bäst lämpade att använda oss av i samband med vår studie 

är det omfattande området intern marknadsföring, varumärkesutveckling, det mer specifika 

ämnet intern kommunikation samt kommunikationskanaler, främst intranätet. Vi kommer 

även att behandla de delar av organisationskultur och begreppet relationer som vi ser har 

koppling till Företagets problem. Även viss metodlitteratur har använts under hela arbetet 

samt för utformning av enkäten. 
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2.5 Källkritik  

 

Under hela arbetets gång ska de källor som används bedömas och granskas (Ejvegård, 2003, 

s. 66). Vi har därför tagit på oss de kritiska glasögonen och konstant försökt vara 

uppmärksamma och inte tro blint på allt som står i de artiklar och den litteratur vi använt oss 

av. 

 

Litteraturen vi använt oss av i detta arbete kan bland annat bedömas utifrån dess aktualitet. 

Det anses i allmänhet vara bättre att använda sig av nya, färskare källor för att inte missa vad 

den senaste forskningen tar upp. Men det är viktigt att inse att även äldre verk fortfarande kan 

vara aktuella. Vissa klassiska källor inom olika forskningsområden innehåller gamla men 

ändå värdefulla lärdomar och erfarenheter. Ibland kan dessa äldre verk till och med vara bättre 

och innehålla mer väsentlig information än nyare källor. (Ejvegård, 2003, s. 64; Johansson-

Lindfors, 1993, s. 89-90) Vi har med detta i åtanke inte satt något speciellt färskhetskrav på 

våra källor, men under vår sökning efter litteratur och artiklar tittade vi från början på de 

senaste verken för att inte missa någon forskning som kommit till under den senaste tiden. Vi 

märkte då att de flesta artiklar och böcker refererade till samma grupp författare varför vi 

letade upp verk skrivna av dessa. De i litteraturen ofta återkommande författarna är bland 

annat Grönroos, Varey, Rafiq och Ahmed, varför vi till stor del använder oss av verk från dem 

i vår studie. Då många andra forskare hänvisar till dessa upplever vi dem som tillförlitliga 

källor. Vi litar alltså på författarna/forskarna som har den mesta meriten, vilket kan kallas 

auktoritetstro (Ejvegård, 2003, s. 65). Respekten för dessa forskare är stor och teorier som 

kommer från dem anses vara allmänt accepterade bland övriga forskare inom samma område, 

vilket vi anser stärker trovärdigheten av våra källor.  

 

Många författare av de nyare artiklarna vi använt oss av refererar som tidigare nämnt till äldre 

forskningsresultat. Därav ser vi inte att det är till vår nackdel att några av våra referenser har 

några år på nacken. Vår uppfattning är att dessa teorier och resultat fortfarande är högst 

aktuella, speciellt sedan artiklar från senaste året använder dessa i sina studier. Bland de äldre 

källorna i vårt arbete har vi bland annat två artiklar med Berry som författare, utgivna så tidigt 

som år 1976 och 1987 men som trots sin ålder är aktuella än idag. Även boken ”Intern 

marknadsföring” med sina 25 år innehåller många delar som är väsentliga än idag. Detta kan 

bero på att det under den senaste tiden inte verkat skett någon banbrytande forskning inom 

den interna marknadsföringen. Det intryck vi fått är att det istället tillkommit studier som 

främst styrker den tidigare forskningen ytterligare, om än en viss vidareutveckling skett. 

 

Det kan vara svårt att bedöma om ett verks empiriska grund är tillräckligt stark och väsentlig 

för att författarna ska kunna dra de slutsatser de kommit fram till, och om undersökningen ens 

är relevant för studien (Johansson-Lindfors, 1993, s. 89). Då vi ej har stor erfarenhet inom 

forskning, och då det i vissa fall (främst artiklar) inte heller klart framstår hur datainsamlingen 

gått till, är det svårt för oss att upptäcka brister i olika undersökningar. I en del artiklar har vi 

ändå upplevt att slutsatser dras och resultat generaliseras med grund i ett allt för smalt och 

tunt urval. Det känns ibland som om författarna har för lite kött på benen för att kunna komma 

med sina påståenden. Mycket av slutsatserna i de nyare artiklarna grundas till stor del på 

tidigare forskning och inte mycket på deras egna undersökningar. Det används alltså mycket 

andrahandskällor och inte lika mycket primärdata i en del artiklar för att komma fram till 

resultat och slutsatser. Detta ledde till att vi främst använt oss av de artiklar som ofta 

återkommer som referenser i många av de övriga vetenskapliga artiklarna.  
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Boken ”Internal Marketing, Directions for Management” består av ett antal kapitel skrivna av 

en stor skara olika författare, både författare välkända inom sitt område så som Ahmed, Rafiq, 

Berry, Gummesson och Varey men även mindre kända namn. Varey har även varit med vid 

redigeringen av boken. En fördel med denna litteratur är att vi upplever den som trovärdig och 

pålitlig då de som står bakom boken är respekterade forskare. En nackdel kan vara att boken 

består av en mängd olika artiklar. Ibland kan artiklarna vara förkortade varianter av sina 

ursprungliga versioner, vilket kan medföra att något viktigt missas då delar av den riktiga 

versionen inte är inkluderad. En annan risk med att använda sig av redan befintliga artiklar i 

böcker är att texten rycks ur sitt sammanhang, vilket tillsammans med förkortade versioner 

gör det svårare för läsaren att se om materialet är riktigt eller snedvridet (Ejvegård, 2003, s. 

63).    

 

Mycket av litteraturen vi använt oss av är som tidigare nämnt skriven av väletablerade 

forskare inom ämnet intern marknadsföring och många av de övriga källorna hänvisar också 

till dessa. Detta anser vi har bidragit till att ge oss och läsaren en mer korrekt uppfattning av 

forskningen inom området och styrker trovärdigheten av vårt val av litteratur.    
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3. Teori  

 
I teorikapitlet presenteras de teorier och modeller studien utformats efter och som utgjort en 

bas för att syfte och problemformulering ska kunna uppfyllas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Intern marknadsföring 

 

Då begreppet marknadsföring nämns tolkas det ofta som reklam, annonser och andra åtgärder 

för att övertala kunderna att köpa vissa produkter, men då syftas det på den äldre traditionella 

marknadsföringen (Cahill, 1996, s. 12). Traditionell marknadsföring vilken endast riktas mot 

den externa marknaden har minskat i effektivitet och lönsamhet i samband med att 

marknaderna blir allt mer mättade. (Grönroos, 2002, s. 18; Varey & Lewis, 2000, s. 142). 

Ibland är företagens sedvanliga lösning på kundernas problem, det vill säga att erbjuda en 

produkt eller en tjänst inte tillräcklig för att behålla konkurrenskraften på marknaden, då de 

flesta produkter eller tjänster är relativt likvärdiga. Dagens kunder värderar det totala 

erbjudandet som innefattar allt från varor och tjänster till information och personligt 

bemötande från företagens personal. Företagen måste således finna nya vägar och skapa ett 

mervärde till sina produkter eller tjänster för att särskilja sig från sina konkurrenter. (Berry, 

1987, s. 6; Grönroos, 2002, s. 14-16).  

 

Intern marknadsföring härstammar från ämnet tjänstemarknadsföring, vars syfte var att få 

personalen som levererade eller utförde tjänster att interagera med kunderna på ett bättre sätt. 

Speciellt eftersom de anställda ansvarar för den största delen av kundkontakten i ett företag 

och direkt påverkar tjänstens kvalitet. Men idag har konceptet ett bredare användningsområde 

och är allmänt accepterat i alla slags organisationer, både produkt- och tjänsteföretag. (Varey 

& Lewis, 2000, s. 27) Således kan dessa tankar även vara till stor nytta för Företaget som 

verkar på en produktsäljande marknad. 

 

I Företagets butiker kan det tidigare nämnda mervärdet skapas av tillmötesgående och 

engagerad personal som besitter nödvändig kunskap för att kunna informera kunderna om de 

produkter de erbjuder. Därför är det viktigt att företag inser vikten av att motivera och ge sin 

personal det stöd de behöver för att de ska visa engagemang i sitt arbete. (Ahmed et al, 2003, 

s. 1233; Varey & Lewis, 2000, s. 224) Personalens roll har med tiden förändrats och blivit 

mer väsentlig eftersom att utvecklingen går från transaktionsmarknadsföring till 
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relationsmarknadsföring. Det är dyrare och svårare att skapa nya kundrelationer än att 

underhålla de befintliga. Därför är personalens agerande och de tjänster de tillför produkterna 

en nyckel till framgång. (Grönroos, 2002, s. 44) En välstrukturerad intern marknadsföring är 

således av stor betydelse och bör vara en del i det strategiska ledarskapet för att skapa och 

behålla konkurrensfördelar på den marknad där Företaget verkar. (Ahmed et al, 2003, s. 1233; 

Grönroos, 2002, s. 44)  

 

3.1.1 Syfte med intern marknadsföring 
 

Intern marknadsföring är idag ett erkänt begrepp och det finns få marknadsförings- eller 

service managementböcker skrivna sedan 1980-talet som inte berör detta ämne. Konceptet är 

under kontinuerlig utveckling och det finns fortfarande ingen klar teori eller praktiska bevis 

på varför och hur ledningen inom olika företag ska använda sig av det (Varey & Lewis, 1999, 

s. 926; Ballantyne, 2003, s. 1242). Men huvudsyftet med intern marknadsföring har alltid 

varit och är detsamma; att motivera och öka prestationsnivån hos de anställda (Ahmed et al, 

2003, s. 1224; Arndt & Friman, 1983, s. 96) samt att förbättra relationen mellan företag och 

dess anställda för att nå extern framgång (Grönroos, 2002, s. 368; Varey & Lewis, 2000, s. 

44). Det är ett verktyg för att skapa engagemang bland personalen genom att marknadsföra 

sina idéer, produkter och projekt även internt (Punjaisri et al, 2009, s. 211). 

 

Varey och Lewis (1999) nämner i sin artikel tre uppgifter som enligt Arndt är de viktigaste för 

intern marknadsföring. Dessa är att sprida information till och från alla olika enheter internt 

inom organisationen, stärka humankapitalet (kompetensutveckling) och utveckla olika 

motiverande system för att ge personalen incitament och underhålla dessa. (Varey & Lewis, 

1999, s. 935) Den utvidgade uppfattningen om intern marknadsföring innebär att det inte ska 

ses som ett specifikt koncept utan som en sammansmältning av många olika ämnen så som 

personalutveckling, interna relationer, strategisk ledning och kommunikation inom företaget 

(Varey & Lewis, 1999, s. 938; Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1178). 

 

Det kan vara problematiskt för företag att utforma sin interna marknadsföring då det inte finns 

någon generell strategi eller modell som går att applicera på alla situationer i olika typer av 

företag (Ahmed et al, 2003, s. 122; Varey & Lewis, 2000, s. 46). Den litteratur som finns är 

ofta otydlig och passar inte in på de verkliga situationerna ute i organisationerna (Varey & 

Lewis, 1999, s. 938). Enligt Rafiq och Ahmed (2000, s. 451) var Berry´s publikation 1981 

starkt bidragande till att företag fattade intresse för intern marknadsföring som en planerad 

strategi, även om de tidigare ägnat sig åt liknande aktiviteter utan att sätta ord på dem. De 

syftar på det då revolutionerande tankesättet om att företag bör betrakta sina anställda som 

interna kunder och deras arbeten som interna produkter, vilka företagen bör utforma för att 

attrahera och tillfredställa arbetskraftens behov (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 450; Varey & 

Lewis, 2000, s. 28; Cahill, 1996, s. 4).  

 

3.1.2 Att lägga grunden för framgång 
 

Rafiq och Ahmed hävdar att företag i allmänhet bör se över sina arbetsbeskrivningar (Rafiq & 

Ahmed, 2000, s. 457). Det kan vara givande att involvera företagets marknadsavdelning vid 

utformning av arbetsbeskrivningen. De kan bidra med viktiga aspekter på arbetet som 

personalavdelningen eventuellt inte tänker på. (Vasconcelos, 2008, s. 1252) Den anställdes 

attityd och engagemang föds redan vid rekryteringen. Det är därför angeläget att de anställda 

inte endast erhåller en beskrivning av sina arbetsuppgifter utan att de redan vid ett tidigt skede 

introduceras för exempelvis mål och visioner, fostras till en kundorienterad attityd samt 
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förstår sin roll som deltidsmarknadsförare inom organisationen. (Grönroos, 2002, s. 379; 

Rafiq & Ahmed, 2000, s. 457).  

 

När den anställde är införstådd med organisationens förväntningar på dennes 

arbetsprestationer blir den anställde mer medveten om sitt beteende vilket ökar servicegraden 

i mötet med kunden (Vasconcelos, 2008, s. 1246). Att rekrytera medarbetare som kan 

identifiera sig med företaget och dess värderingar är därför viktigt (Punjaisri et al, 2009, s. 

218). Om medarbetaren känner tillhörighet och anknytning till företaget, blir denne troligtvis 

mer engagerad i arbetet med att nå företagets mål (Caruana & Calleya, 1998, s. 109, 112). All 

personal måste förstå och komma överens om vad som är bäst för organisationen i det långa 

loppet och hur det gynnar dem (Varey & Lewis, 1999, s. 940). Om huvudkontor, chefer och 

butikspersonal är på samma sida och arbetar mot samma mål torde det påverka Företaget 

positivt. 

 

I Företagets butiker påverkar trots allt personalens prestationer och beteende Företagets 

resultat, även om kunderna i huvudsak sköter sig själva under sitt besök i butiken. Troligtvis 

stöter majoriteten av kunderna på någon av butikens anställda under sitt besök. Kanske 

behöver de information om produkter, produkters placering eller vid betalningen i kassan. 

Den anställdes beteende i dessa situationer kommer att ha inverkan på kundens totala 

upplevelse. Det bör därför ligga i företagets intresse att motivera och värna om arbetskraftens 

intressen för att säkerställa en hög servicegrad när butikspersonalen interagerar med kunden 

(Berry, 1987, s. 7; Grönroos, 2002, s. 44). Tillfredställda och nöjda medarbetare påverkar 

arbetet positivt vilket i sin tur resulterar i nöjda kunder (Varey & Lewis, 2000, s. 46). 

Grönroos (2002, s. 366) menar att samtliga anställda inom en organisation är 

deltidsmarknadsförare då deras attityder och beteende inverkar på företagets image. Därför 

bör företag kontinuerligt mäta tillfredsställelsen bland de anställda genom exempelvis 

medarbetarundersökningar, för att snabbt kunna vidta åtgärder vid negativ förändring 

(Vasconselos, 2008, s. 1257). Organisationer bör även uppmuntra personalen att själva 

komma med förslag på ändringar och förbättringar som kan göras. Initiativ till förändringar 

behöver inte alltid komma uppifrån, det är därför viktigt att Företaget uppmuntrar till 

feedback och inser att varje individ har något att tillföra. 

 

Undersökningar visar att det finns ett samband mellan graden av tillfredställelse hos 

personalen och kundernas benägenhet till upprepade inköp (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 456), 

vilket stärker uppfattningen om att personalens insats är otroligt viktig och att företagen 

kontinuerligt måste arbeta för att uppmuntra och hålla sin arbetskraft nöjd. En kedja är inte 

starkare än dess svagaste länk, så följaktligen bör den interna marknadsföringen vara en viktig 

del i det strategiska ledarskapet för att organisationen ska nå bästa möjliga resultat (Ahmed et 

al, 2003, s. 1233). Om målen för den interna marknadsföringen hör samman med målen för 

den externa marknadsplanen kommer marknadsorienteringen att genomsyra hela 

organisationen (Vasconcelos, 2008, s. 1246).  

 

3.1.3 Taktisk intern marknadsföring 
 

Ett vanligt misstag bland dagens företag är en överdriven lönsamhetsfokus vilket medför en 

ogynnsam besparingsiver. Arndt och Friman (1983, s. 145-146) beskriver intern 

kommunikation som ett slags mjukvärde vars resultat inte direkt går att översätta i 

lönsamhetstermer. Detta kan medföra att den interna kommunikationen hamnar i skymundan 

vilket kan leda till väldigt negativa effekter för företagen på sikt. (Arndt & Friman, 1983, s. 

145-146) 
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Taktisk intern marknadsföring bygger på föreställningen som vi tidigare nämnt om att ett 

företags anställda skall ses som interna kunder, vilka ska utgöra en första testmarknad för 

företagets produkter (Arndt & Friman, 1983, s. 22). För att resultatet av marknadsföringen 

skall bli tillfredsställande är det viktigt att företagen jobbar taktiskt från insidan och ut. Det är 

gynnsamt för företagen att aktivt sälja in nya varor och projekt bland de anställda redan under 

utvecklingsfasen dels för att inkludera dem i processen men även för att säkerställa att 

nyheterna är grundligt förankrade bland de anställda innan de introduceras på den externa 

marknaden. (Grönroos, 2002, s. 374) Varey och Lewis (1999) citerar i sin artikel Weylock där 

han säger att ett av de bästa sätten att undvika problem när det gäller implementering av nya 

projekt i företag är att involvera många olika avdelningar och enheter redan i planeringen av 

denna (Varey & Lewis, 1999, s. 939).    

 

Som en del i den taktiska interna marknadsföringen måste grundläggande tankar som 

exempelvis vikten av att agera kundinriktat och varje anställds ansvar som 

deltidsmarknadsförare för företaget vara ordentligt kommunicerade och förankrade bland de 

anställda (Arndt & Friman, 1983, s. 22). Men för att påverka attityden och väcka intresse hos 

sina anställda krävs mer än endast skriftlig information. Det som visat sig ha bäst effekt för att 

uppnå engagemang bland de anställda är personlig interaktiv information i kombination med 

interna säljbrev (Arndt & Friman, 1983, s. 25). Taktisk intern marknadsföring ska präglas av 

en helhetssyn, respekt och samarbete (Arndt & Friman, 1983, s. 143). 

 

Ett företag kan inte förvänta sig att lyckas externt om de inte kunnat övertyga sin interna 

marknad. Om inte företagets anställda köper idéerna och känner engagemang i arbetet 

kommer de inte heller att göra helhjärtade ansträngningar i den säljande interaktionen med 

kunden. (Arndt & Friman, 1983, s. 23; Berry, 1987, s. 6) Det gäller att kunna tillfredställa de 

interna kundernas, personalens, behov för att bättre kunna tillfredställa de externa kunderna 

och deras behov (Berry et al, 1976, s. 8; Cahill, 1996, s. 9). Intern marknadsföring är således 

obligatorisk vid samtliga tillfällen när extern marknadsföring är nödvändig. Vid tillfällen när 

den operativa enheten har bristande motivation eller då nya strategier eller projekt ska 

introduceras kan interna marknadsföringskampanjer vara ett oumbärligt hjälpmedel. (Arndt & 

Friman, 1983, s. 60)  

 

3.2 Varumärkesutveckling 

 

En produkt kräver en identitet på den externa marknaden, en image. Varumärkesutveckling är 

den process där marknadsförare kontinuerligt arbetar för att bygga upp en relation mellan 

kunden och varumärket. Det är fördelaktigt att inkludera personalen i denna process eftersom 

de utgör en väsentlig del av de varumärkesbudskap som påverkar kundens uppfattning om 

varumärket. Exempel på varumärkeskontakter mellan kund och personal är säljförhandlingar, 

information och rättelseprocesser. Om personalen sköter dessa situationer på ett bra sätt ökar 

detta kundens upplevda värde av varumärket, vilket således ökar benägenheten för kunden att 

framkalla en relation till detsamma. När en varumärkesrelation inletts med kunden kan 

företaget räkna med positiva externa effekter då nöjda kunder ofta talar gott om både företaget 

och varumärket för sina bekanta. (Grönroos, 2002, s. 317-322) 

 

Företaget har i dagsläget problem med att förankra Varumärket internt bland sina 

butiksanställda, något som medfört negativa externa konsekvenser och ett bristande intresse 

från kunder. Engagemanget kring arbetet med Varumärket är väldigt skiftande mellan olika 
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butiker vilket orsakat att det inte byggts upp någon kontinuitet kring varumärkets image och 

betydelse inom Företaget och dess butiker.  

 

3.2.1 Intern varumärkesutveckling 

 

Intern varumärkesutveckling har uppkommit ur arbetet med intern marknadsföring och har 

utvecklats med syfte att verka för varumärken inom organisationen och marknadsföra dessa 

hos den egna personalen, med mål att få de externa och interna budskapen förenliga med 

varandra. (Punjaisri et al, 2009, s. 211) Konceptet är baserat på tankarna kring att personalen 

kommer att nå upp till förväntningarna (både kundernas och ledningens) gällande arbetet med 

varumärket om de är förstår och är engagerade i det och dess värderingar. Intern 

varumärkesutveckling är ett sätt att göra det möjligt för organisationer att framgångsrikt 

leverera varumärken som når upp till kundernas förväntningar grundade i olika 

reklambudskap och annan kommunikation. För att personalen ska kunna göra detta är det 

viktigt att företaget hjälper sina anställda genom att exempelvis förse dem med det material 

som behövs, träning, motivation och belöning för väl utfört arbete. (Punjaisri et al, 2009, s. 

210) För att nå dessa mål behövs det ett samspel mellan åtgärder från personalavdelningar och 

intern kommunikation. Det kan sägas att en lyckad intern varumärkesutveckling framkallar ett 

engagemang för varumärket hos personalen. På så sätt kan en gemensam uppfattning och 

förståelse för varumärket uppstå och genomsyra hela organisationen. (Punjaisri et al, 2009, s. 

211)  

 

Genom åtgärder som hör till intern varumärkesutveckling, exempelvis intern kommunikation 

och träning, kan företaget framkalla engagemang, lojalitet och kunskap bland personalen 

gällande varumärket (Punjaisri et al, 2009, s. 212). Men det är viktigt för företag att inse att 

detta är något som måste ske kontinuerligt, även om det kräver en del tid och resurser, för att 

personalen ska kunna utvecklas i sitt arbete med varumärket och hålla det företaget lovat i sin 

externa kommunikation (Punjaisri et al, 2009, s. 217). Även om de finns få konkreta praktiska 

exempel som visar att intern varumärkesutveckling har en positiv påverkan på de anställdas 

beteende och attityder gentemot nya varumärken, så är det många författare som hävdar att 

detta samband finns, och den fåtaliga forskning som genomförts pekar också i samma riktning 

(Punjaisri et al, 2009, s. 213).  

 

3.3 Intern kommunikation 

 

Anledningen till att organisationer existerar är att vi människor kan uppnå mer när vi arbetar 

tillsammans än som individer. Men för att ett samarbete individer emellan ska bli 

framgångsrikt krävs en väl fungerande kommunikation. Alla individer måste förstå och känna 

sig bekväma med organisationens mål och visioner för att arbeta åt samma riktning. (Gillis, 

2006, s. 205) Det är därför viktigt att Företaget arbetar för att personalen ska känna 

samhörighet med organisationen och dess värderingar.  

 

Begreppet intern marknadsföring har varit känt inom större delen av företagsvärlden sedan 

slutet på 1970-talet, men det är först under senare tid som det har blivit allt mer fokus på 

kommunikationen inom företagen (Varey & Lewis, 2000, s. 194). För att strategier, idéer eller 

förändringar skall implementeras framgångsrikt krävs en väl fungerande intern 

kommunikation (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 453). Därför har kommunikationen och 

interaktionen med och mellan medarbetare i organisationer blivit allt viktigare (Varey & 

Lewis, 2000, s.143). De anställda måste vara medvetna om sin roll och vikten av deras 
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engagemang för att nya projekt skall nå positiva resultat internt som externt. Det ligger i 

företagsledningens ansvar att finna passande kommunikationsmedel för just deras företag 

samt att de arbetar med flexibla metoder som går att anpassa efter rådande situation. (Rafiq & 

Ahmed, 2000, s. 457; Daly et al, 2003, s. 154). Om personalen är dåligt informerade om vad 

som pågår i organisationen kan det leda till en känsla av osäkerhet (Proctor & Doukakis, 

2003, s. 271), vilket i sin tur kan påverka personalens agerande och därmed produktiviteten. 

Om inte kommunikationen fungerar internt inom organisationen så är det stor risk att inte 

heller den externa kommunikationen och kontakten med kunderna når upp till en bra nivå, 

vilket kan medföra att verksamheten inte arbetar efter sin potentiella förmåga (Varey & 

Lewis, 2000, s. 171). 

 

Alla organisationer kan maximera sin potential om de beaktar intern kommunikation i allt de 

gör (Harkness, 1999, s. 94). En av utmaningarna när det gäller kommunikationen inom 

företaget och även intern marknadsföring generellt, är globaliseringen. Många företag har 

idag sina anställda utspridda över stora geografiska områden, ibland över hela världen. För att 

kunna kommunicera med alla anställda har företagen tidigare förlitat sig på traditionella 

metoder så som anslagstavlor, papperskommunikation (exempelvis fax eller brev), nyhetsbrev 

och/eller möten. (Murgolo-Poore et al, 2002, s. 115) Men med teknologins utveckling så som 

Internet, har det kommit nya möjligheter vilket torde underlätta den interna kommunikationen 

oavsett avstånd. Inom större organisationer används bland annat intranät mer och mer för att 

nå olika mål som har med kommunikationen att göra (Bottazzo, 2005, s. 79). Men bara för att 

det är enkelt att sprida information med hjälp av dagens tekniker betyder inte att Företaget 

behöver överösa sina anställda med en mängd information där mycket av det inte är 

väsentligt. Om det väller meddelanden och budskap över de anställda anser vi att det blir svårt 

för dem att välja ut det viktiga, och det finns risk att den överflödiga spridningen av 

information skapar en negativ attityd till exempelvis intranätet ute i butikerna. Det är därför 

viktigt att företagen tar hänsyn till hur de anställda föredrar att ta emot information för att den 

ska nå fram och få önskad effekt. Vilken kommunikationskanal som är mest lämplig beror 

även på meddelandes karaktär. Viss information går bra att förmedla skriftligt via intranätet 

medan annan information får störst effekt när den presenteras muntligt, ansikte mot ansikte 

eller i kombination med skriftligt material. (Gillis, 2006, s. 259) 

 

3.3.1 Den interna kommunikationens roll vid varumärkesutveckling 
 

Även om ett företag endast säljer produkter så handlar varumärkesutveckling om mer än bara 

produkterna. Varumärkesutveckling innefattar även de tjänster som omger produkterna, vilka 

till stor del involverar företagets personal. Därför är det grundläggande att alla medarbetare 

genom sitt beteende vid interaktion med kund lever upp till de löften som kommuniceras 

genom den externa marknadsföringen. Intern kommunikation är det mest effektiva sättet att 

bygga upp en god attityd till varumärken hos medarbetare. Genom intern kommunikation kan 

företagen utveckla potentialen hos personalen och lära dem att leverera i enlighet med 

företagets image samt tillhandahålla den information de behöver för att kunna agera 

motsvarande kundernas förväntningar. (Harkness, 1999, s. 89; Punjaisri et al, 2009, s. 211)  

 

När Företaget introducerade Varumärket skedde den interna marknadsföringen och 

kommunikationen i ett mycket sent skede, med en knapp månad kvar till release av 

produkterna. För att introduktionen av nya projekt och idéer skall lyckas krävs att personalen 

först är grundligt informerad och motiverad. Det är lätt för ledningen att ha en god attityd till 

förändringar och nyheter ute i butikerna då de inte har någon direkt inverkan på deras dagliga 

arbete. Därför är det viktigt att de förstår att alla medarbetare reagerar olika på förändringar 
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som påverkar arbetet. Med en fungerande internkommunikation kan ledningen underlätta 

implementering av nya projekt och öka engagemanget bland medarbetarna genom att 

informera, lyssna och involvera de anställda. Det krävs alltså mer av företagen än att 

tillhandahålla rätt information vid rätt tidpunkt. (Gillis, 2006, s. 258; Harkness, 1999, s. 89-

91)    

 

3.3.2 Från information till kommunikation 
 

Som tidigare nämnt börjar fler och fler företag förstå betydelsen av de anställda. Synen på de 

anställda som en tillgång och inte som en kostnad är grunden för att utveckla en bra intern 

kommunikation. Utvecklingen har gått från envägskommunikation, vilken endast var till för 

att informera de anställda, till en fungerande tvåvägs kommunikation där feedback tas till vara 

av företagen. (Bottazzo 2005, s. 78; Varey & Lewis, 2000, s. 143) Som Harkness (1999, s. 90) 

uttrycker det så måste den interna kommunikationen vara tvåvägs och engagera både de 

anställdas intellekt och känslor för att nå framgång: 

 

”Tell me and I’ll forget, show me and I’ll see, involve me and I’ll understand.” 

 

Att involvera de anställda kräver kreativitet och nya sätt att arbeta (Harkness, 1999, s. 90). 

Framsteg har tagits från att endast utbilda, till att även motivera och involvera de anställda i 

verksamheten. Medarbetarnas inställning och vilja att arbeta för att uppnå organisationens mål 

och vision är ett konkurrensmedel som kan ha stor effekt på företagets framtid. Som en följd 

av detta har företag börjat inse vikten av de anställdas belåtenhet och tillfredställelse för att 

skapa nöjda och lojala kunder. (Bottazzo 2005, s. 78; Varey & Lewis, 2000, s. 176) 

Organisationens anställda är en lätt identifierbar grupp som ledningen enkelt kan komma i 

kontakt med. Därmed kan denna grupp vara givande att involvera för att erhålla feedback 

kring nya projekt eller varor. (Ballantyne, 2003, s. 1247; Bottazzo, 2005, s. 78)  

 

Inom Företaget sker i dagsläget majoriteten av kommunikationen i form av 

envägskommunikation från huvudkontor till butik. Detta medför att Företaget i stor mån går 

miste om butikernas feedback och åsikter. Eftersom medarbetarna ute i butikerna troligtvis 

har större insikt i vad som fungerar och efterfrågas av kund kan bristen på deras medverkan i 

utformning av exempelvis nya projekt vara till nackdel för Företaget. Intern kommunikation 

är otroligt viktigt då personalen ständigt behöver hållas uppdaterade (Daly et al, 2003, s. 160). 

Vid förändringar är det angeläget att kommunicera hur detta påverkar individernas arbetsroll, 

samt att ta till sig feedback och känslor som de anställda uttrycker för att inte som Daly med 

flera (2003, s. 160) formulerar det, hamna i ett vakuum.  

 

3.3.3 Informatörens ansvar 
 

Det är vanligt att de anställdas närmste chef får agera länk mellan organisationen och 

medarbetarna (Berry et al, 1976, s. 9). Inom Företaget kommunicerar huvudkontoret främst 

med butikscheferna som i sin tur ansvarar för att informera övrig butikspersonal.  Problemet i 

många företag är att dessa chefer inte erbjudits nödvändig utbildning för att hantera 

informationsspridning korrekt. De behöver utbildas för att förstå sitt ansvar, lära sig att 

kommunicera effektivt samt kunna motivera och engagera sina medarbetare.  

 

Den som informerar måste även vara medveten och mottaglig för feedback för att kunna föra 

denna vidare till organisationsledningen. Informatören måste själv visa engagemang, använda 
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sitt kroppsspråk samt visa en god attityd för att ett meddelande skall uppfattas som positivt. 

(Gillis, 2006, 206-208) Som Whitworth (Gillis, 2006, s. 208) antyder: 

 

”Actions speak louder than words.” 

 

Ett vanligt problem inom organisationer är att vissa mellanchefer gör ett väldigt bra arbete 

med den interna kommunikationen och informationsspridningen, medan andra lägger mindre 

energi på denna typ av arbete vilket sprider sig som ringar på vattnet och ger negativa effekter 

för hela organisationen (Gillis, 2006, s. 206). Inom Företaget beskrivs just detta problem. 

Butikscheferna bär, som vi tidigare förklarat ansvaret för att sprida information bland sina 

medarbetare och agerar som länk mellan butik och huvudkontor. Problem uppstår då 

engagemanget är väldigt skiftande mellan de olika butikscheferna, vilket medför att deras 

butiker presterar sämre och således genererar negativa konsekvenser för hela Företaget. 

 

När sambandet mellan tillfredställda medarbetare samt produktivitet och vinst i 

organisationen blev en del av den vetenskapliga teorin, blev kommunikationen inom 

företagen ett allt viktigare avsnitt i den interna marknadsföringen. Tillsammans med budskap 

från bland annat personalavdelningar, så förespråkar den interna marknadsföringen en 

kommunikation som genomsyrar hela organisationen. (Murgolo-Poore et al, 2002, s. 115) 

Alltså något som hela tiden ska ske mellan både de högre uppsatta och butikspersonal och 

även mellan anställda på samma nivå. 

 

3.4 Motivation 
 

Organisationer har all rätt att kräva fullt arbetsengagemang från sina anställda, men endast om 

de skapar arbetsförhållanden som motsvarar dessa förväntningar (Vasconcelos, 2008, s. 

1256). Företaget i vår studie kan utvecklas av att rikta en del av sin fokus från den externa 

marknaden till sin interna marknad, det vill säga sina medarbetare. När butikspersonalen får 

det stöd och den uppmärksamhet de behöver kommer de troligtvis att fokusera mer på 

kunderna och deras tillfredsställelse, vilket således ökar Företagets framgång och rykte. 

Motiverade anställda blir av naturliga skäl mer serviceinriktade (Ahmed et al, 2003, s. 1226).  

 

Glädje i livet är ett mål för de flesta individer och därför bör företagen arbeta för att uppnå 

glädje och trivsel på arbetsplatsen då de anställda spenderar en väsentlig del av sina liv på 

sina arbeten (Vasconcelos, 2008, s. 1247). Höga löner är inte det enda sättet för företag att 

visa att de värdesätter sin personal. Mutor är inte nödvändigt då alla företag har obegränsad 

tillgång till motivationsmetoder som är helt gratis. Stöd, frihet och uppmuntran är minst lika 

värdefulla faktorer som belöning för att personalen skall prestera enligt sin kapacitet. Små 

förändringar kan göra stor skillnad. (Tietjen & Myers, 1998, s. 231; Vasconcelos, 2008, s. 

1253)  

 

3.4.1 Motivationsmetoder 
 

Olika forskare föreslår olika vägar för företag att motivera sina anställda. Dessa strategier kan 

se bra ut på papper men innebär ofta svårigheter vid genomförandet. Grönroos (2002, s. 388) 

antyder att utbildning, handlingsfrihet och stöd från ledningen är tre av de vanligaste 

motivationsfaktorerna. Ett annat vedertaget verktyg för att öka engagemanget bland anställda 

är att låta dem delta i utvecklingsprocesser gällande verksamheten och ta tillvara på feedback 

och idéer från denna grupp. (Grönroos, 2002, s. 388) Om personalen känner att de kan 

påverka och har kontroll över vad som händer, blir de mer benägna att välkomna förändringar 
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och nya projekt som ska introduceras i företaget (Proctor & Dukakis, 2003, s. 268). Enligt den 

uppfattning vi fått serveras ofta Företagets anställda färdiga projekt och idéer som de 

förväntas acceptera och jobba efter, utan att själva varit delaktiga i utvecklingsprocessen av 

dessa. Känslan av avsaknad på kontroll kan leda till bristande engagemang och omotiverad 

personal inom Företaget (Proctor & Dukakis, 2003, s. 268). Det är därför av stor vikt att 

butikspersonalen får möjlighet att delge ledningen och Företaget sina åsikter.  

 

För att lyckas motivera sina medarbetare krävs att ledningen själva är motiverade. Att 

underhålla de anställdas motivation kräver att ledningen arbetar på flera plan och med olika 

metoder. Det är aldrig fel att prova nya vägar för att nå ut till de anställda, som att exempelvis 

låta ledningen åka på ”road-shows” och direkt möta och interagera med butikspersonalen för 

att öka engagemanget kring specifika projekt (Harkness, 1999, s. 93). Andra mer 

förekommande motivationsmetoder är att utbilda och stimulera individuell utveckling hos 

personalen för att tillvarata den potential som finns hos dem. Detta kan exempelvis innebära 

att de anställda får delta i planering och beslut. Om alla känner sig engagerade så medför det 

ofta ett starkare deltagande från personalen i olika projekt vilket påverkar produktiviteten i 

företaget positivt. (Grönroos, 2002, s. 378; Varey & Lewis, 1999, s. 928) Det är viktigt att 

varje individ känner att de utgör en viktig del i organisationen och att de bidrar med något 

meningsfullt (Berry et al, 1976, s. 9; Proctor & Doukakis, 2003, s. 272; Varey & Lewis, 2000, 

s. 171). Att känna sig betydelsefull ökar troligtvis de anställdas motivation och engagemang i 

verksamheten vilket får positiva effekter inom Företaget, till exempel ökad produktivitet. Om 

personalen är nöjda så är det även stor chans att de stannar kvar länge inom företaget, vilket 

minskar personalomsättningen och därmed rekryteringskostnaderna. 

 

Ledningen måste vara medveten om att samtliga anställda har personliga värderingar som är 

unika för var och en. Detta innebär att olika motivationsfaktorer får olika inverkan på olika 

individer. Företaget måste därför finna effektiva strategier som fungerar på just deras 

personalstock, då värderingar har en stor inverkan på den emotionella förbindelsen som den 

anställde har till företaget och sina arbetsuppgifter. (Tietjen & Myers, 1998, s. 228; Cahill, 

1996, s. 51, 54)  

 

3.5 Organisationskultur  

 

Organisationskulturen har stor inverkan på hur det dagliga arbetet fungerar inom ett företag 

(Daly et al, 2003, s. 158). Den är en följd av företagets förflutna och inrymmer både synliga 

och osynliga karaktärsdrag som påverkar de interna relationerna och dess individers beteende 

och attityder. Exempel på synliga egenskaper är lokaler, klädsel och regler, medan det 

osynliga fragmentet består av exempelvis gemensamma normer och värderingar, 

psykologiska kontrakt som byggs upp medarbetare emellan samt vilken möjlighet anställda 

har att påverka i organisationen. (Chang & Lee, 2007, s. 158; Gillis, 2006, s. 35; Lucas & 

Kline, 2008, s. 281)  

 

En gemensam nämnare för företag som lyckats är att organisationskulturen är driven av 

företagets affärsidé (Gillis, 2006, s. 39; Grönroos, 2002, s. 400). Det är således en viktig del i 

den interna marknadsföringen att skapa en organisationskultur där samtliga anställda arbetar 

mot samma mål samt att ledningen bereder vägen för att uppnå dessa (Rafiq & Ahmed, 2000, 

s. 452; Cahill, 1996, s. 97). Mycket av detta ligger i ledningens ansvar då ett skickligt 

ledarskap enligt Vasconcelos (2008, s. 1254) är nyckeln till att skapa ett önskvärt beteende 

hos personalen. I de fall företagen lyckas skapa en positiv organisationskultur är 
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möjligheterna större att bli en lärande organisation och framgångsrikt kunna genomföra 

förändringar (Chang & Lee, 2007, s. 155). Organisationskulturens karaktär kan influera 

medarbetarna i hur de väljer att agera vid förändring samt påverka deras benägenhet till att ta 

egna initiativ till utvecklande aktiviteter (Lucas & Kline, 2008, s. 277).   

 

Organisationer kan kräva att deras anställda ska vara pålitliga och ha förtroende för dem, men 

detta blir inte alltid verklighet i praktiken (Proctor & Doukakis, 2003, 273). En av de 

viktigaste byggstenarna i en god organisationskultur är existensen av förtroende och tillit och 

företag måste kontinuerligt jobba för att uppnå detta (Daly et al, 2003, s. 159). Varje anställd 

skall kunna lita på sin arbetsgivare och sina arbetskamrater för att utvecklas och lära enligt sin 

fulla potential. Men att personalen är kunnig behöver inte alltid innebära att de presterar. För 

att personalen skall vara villig att utvecklas och prestera krävs det att de trivs på sin 

arbetsplats. (Chang & Lee, 2007, s. 156-159) 

 

En önskvärd organisationskultur är öppen, uppmuntrande och flexibel. Den ska uppmuntra till 

kommunikation mellan anställda, att våga ta risker och ifrågasätta arbetsmönster och 

övertygelser.  Allmän jobbtillfredsställelse inom ett företag bidrar till att medarbetare blir med 

benägna att arbeta mot samma mål och visar större intresse för sitt arbete och organisationen. 

(Chang & Lee, 2007, s. 156-159; Tietjen & Myers, 1998, s. 230) En god organisationskultur 

kan bidra till extern framgång genom en konsekvent levererad kvalitet från de anställda i 

interaktionen med kunderna. Kvalitet och produktivitet går alltså hand i hand med företagets 

kultur. (Grönroos, 2002, s. 394-395) 

 

Från huvudkontorets sida upplevs i dagsläget att det finns en ”vi och dem känsla” mellan de 

som arbetar på huvudkontoret och de som arbetar i Företagets butiker. De menar att 

huvuddelen av kommunikationen inom organisationen är envägskommunikation från 

huvudkontoret till butikerna och bristen på feedback medför att de inte vet om informationen 

når fram eller ej. Detta kan enligt Lucas och Kline (2008, s. 282) tyda på att det finns 

subkulturer inom den övergripande organisationskulturen. Existensen av subkulturer kan 

komplicera samarbetet inom organisationen samt utgöra hinder för utvecklingsarbete (Lucas 

& Kline, 2008, s. 285). Dessa behöver inte nödvändigtvis vara permanenta, men det krävs en 

rejäl ansträngning på flera områden för att lyckas förändra organisationskulturen. (Gillis, 

2006, s. 41) 

 

3.5.1 Interna relationer  

 

Relationer är lika viktiga och komplexa inom organisationer som i övriga livet. De påverkar 

både klimatet på arbetsplatsen och de anställdas engagemang. Därför är det centralt att 

företagen arbetar för att bygga starka och konstruktiva interna arbetsrelationer för att alla ska 

arbeta mot gemensamma mål och således höja företagets prestationsnivå. Modellen 

“Relationships at Work and Business Performance: The Inextricable Link Source” av Gillis 

(2005) visar hur relationerna inom organisationer påverkar arbetsklimatet och medarbetarnas 

engagemang och motivation i arbetet. Detta har i sin tur en effekt på företagens 

prestationsförmåga, vilket framgår av modellen nedan. (Gillis, 2005, s. 217) 
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Vi har valt att själva göra en reviderad variant av modellen ovan då vi anser att denna inte är 

fullständig. Vår modell kommer att placeras och diskuteras mer ingående i analyskapitlet. 

 

3.5.2 Lärande och utveckling 
 

Lucas och Kline (2008, s. 278) menar att organisationskulturen är avgörande i hur företag lär 

och utvecklas. För att utveckling ständigt skall ske krävs att företagets anställda både litar på 

kunskapen inom företaget och de bakomliggande intentionerna för olika förändringar (Lucas 

& Kline, 2008, s. 280). Att vara en lärande organisation innebär att företag har en 

organisationskultur som välkomnar nytänkande och lärande aktiviteter samt stärker de 

anställdas potential och färdigheter för att säkerställa kontinuerlig utveckling (Ballantyne, 

2003, s. 1242; Chang & Lee, 2007, s. 180). 

 

Lärande och utveckling utgör grunden för tillväxt. Likaså är målmedvetenhet och 

förändringsbenägenhet nödvändigt för utveckling, både på det individuella planet och på 

organisationsnivå. (Chang & Lee, 2007, s. 158-159) Därför ser vi det som positivt att 

Företaget anlitar oss universitetsstudenter för att få nya idéer till sin verksamhet då det är lätt 

att de i annat fall fortsätter i samma spår som tidigare. Detta visar att organisationen har en 

vilja att förändras och prova nya vägar, även om de i viss mån ifrågasatt våra metoder. Det är 

vanligt att företag i förändringsarbete intar en defensiv position då de traditionellt använda 

metoderna ifrågasätts (Lucas & Kline, 2008, s. 283). 

 

Medelåldern i Företaget är en aning högre än bland deras konkurrenter. Enligt Daly med flera 

(2003, s. 159) kan faktorer så som ålder påverka acceptansen och mottagandet av nyheter eller 

förändringar. Unga människor har en tendens att vara mer förändringsbenägna än den äldre 

generationen (Daly et al, 2003, 159). Även upplägg för intern marknadsföring och val av 

kommunikationskanaler kan påverkas av ålder på personalen. Den yngre generationen är 

uppvuxna med teknik som exempelvis datorer och använder gärna tekniska hjälpmedel i sitt 

dagliga arbete, medan den äldre generationen som har mindre erfarenhet kan behöva utbildas i 

användning av teknisk utrustning för att känna sig trygga och öka benägenheten till 

användning av tekniken. (Gillis, 2006, s. 210)  

 

3.6 Intranät 
 

För att ett företag ska kunna vara framgångsrikt är det väsentligt att kommunikationen inom 

företaget är välfungerande och effektiv. Kunskap är självklart en grundläggande faktor men 

även informationsflödet inom organisationen har stor betydelse för företagets chans till 

framgång. Både kommunikationen mellan chefer och anställda och den mellan anställda på 

Relationships 

with manager, 

peers and team 

Workplace 

climate Levels of 

employee 

commitment and 

engagement 
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performance 

Figur 1. Relationships at Work and Business Performance: The Inextricable Link 

Source: Gillis, 2005, s. 217 

 



Teori 

 

23 

 

samma plan är viktig, varför organisationen borde sträva efter en genomgående god intern 

kommunikation. För att uppnå detta bör man använda tillgängliga kommunikationskanaler på 

bästa sätt. (Bottazzo, 2005, s. 77) I och med teknologins utveckling har intranäten givit 

företag möjlighet att snabbt och lätt kunna sprida information med bara några 

knapptryckningar på datorn. Det gör det även möjligt för de anställda att kommunicera och 

samarbeta på ett sätt som tidigare inte var tänkbart. Speciellt inom större organisationer har 

intranäten börjat få en allt mer framträdande roll och ersätter allt mer av de andra 

kommunikationskanalerna (Murgolo-Poore et al, 2002, s. 113).  

 

Att som anställd med hjälp av intranätet snabbt kunna se vad som händer inom företaget och 

vad som är aktuellt just nu, underlättar arbetet för ledningen när det gäller 

informationsspridning genom att förenkla denna process (Bottazzo, 2005, s. 77). Då Företaget 

har många olika butiker inom ett stort geografiskt område i Mellansverige behövs det någon 

slags kommunikationskanal som underlättar informationsflödet. Både intranät och e-post kan 

därför vara bra lösningar då de sprider information snabbt oberoende av de fysiska avstånden. 

Teknikens utveckling har på så sätt löst problemet med långa avstånd och tidskrävande 

kommunikation. Många traditionella kommunikationskanaler blir med tiden mindre 

användbara. Vilket företag skriver och skickar brev mellan deras olika kontor när det finns e-

mail? 

 

I och med Internets uppkomst dök det upp nya möjligheter för företag att få kontakt med och 

interagera med kunder. Redan från början såg experterna att detta verktyg skulle bli ett viktigt 

hjälpmedel när det gällde extern men också intern kommunikation (Murgolo-Poore et al, 

2002, s. 114). Efter en tid började en del företag att inse att denna teknik även kunde användas 

internt, främst för att underlätta kommunikationen och underhålla och förbättra relationer. 

(Murgolo-Poore et al, 2002, s. 113) Detta var så sent som i mitten av 1990-talet. Tidigare var 

det endast hos de ledande dataföretagen som olika intranät existerade. (Murgolo-Poore et al, 

2002, s. 116) På detta sätt utvecklades de första interna intranätssystemen som endast var till 

för och användes av organisationens medarbetare, intranäten.  

 

3.6.1 Intranätets olika användningsområden 
 

Vad är då intranät? Intranäten är en del av organisationers informationssystem som 

underlättar samarbeten och kunskapsspridning inom organisationen. Det fungerar ungefär på 

samma sätt som Internet men är begränsat till att endast verka inom företaget och användas av 

deras anställda. Med hjälp av intranätets positiva aspekter så som lättillgänglig fakta och 

manualer, snabb spridning av information och kommunikation, använder sig de flesta 

organisationer av intranät främst i syfte att öka produktiviteten och kvaliteten på arbetet. Tack 

vare de olika funktionerna kan företag öka effektiviteten relativt enkelt och utan större 

insatser av tid och pengar. (Bottazzo, 2005, s. 79) Men då ska intranätet vara utformat och 

anpassat till företaget ifråga, annars finns det en risk att implementeringen av intranätet endast 

blir till en kostnad och något de inte kan ha någon stor nytta och användning av.  

 

Det går även att använda intranätet som en bas för olika medarbetarundersökningar. Bottazzo 

(2005) menar att företag så ofta som en gång i veckan kan lägga ut enkäter för att kartlägga 

stämningen bland personalen och ta del av deras åsikter gällande specifika projekt eller rent 

allmänt (Bottazzo, 2005, s.80). Företaget i vår studie använder sitt intranät när det gäller den 

årliga medarbetarundersökningen, men det är osäkert hur ofta undersökningar utöver denna 

genomförs via samma kommunikationskanal. 

 



Teori 

 

24 

 

Då medarbetarna ofta ses som organisationernas största tillgång, anser vi humankapital vara 

av större vikt än andra resurser. De anställdas vetskap och kunnande utgör omkring 70 

procent av företagens tillgångar vilket visar vilken stor betydelse medarbetarna har. I de flesta 

fall utgör deras kunskap ett större värde än de andra tillgångarna och resurserna. (Varey & 

Lewis, 2005, s. 4) Men medarbetarnas vetande är bara av värde för företagen om de anställda 

vill dela med sig av kunskapen och använda sina kunskaper i verksamheten (Varey & Lewis, 

2000, s. 171).  För att bibehålla och utveckla humankapitalet inom företaget är det viktigt att 

kunskap sprids och integreras bland de anställda på ett bra och effektivt sätt. (Bottazzo 2005, 

s. 77). Olika slags kanaler kan användas för att göra detta och ofta använder företagen en 

kombination av flera olika metoder för att informationen snabbt ska nå de anställda på bästa 

sätt.  

 

Utvecklingen av intranäten under de senaste 15 åren har gjort information inom företag mer 

lättillgänglig (Bottazzo 2005, s. 77), och möjliggjort att de anställda snabbt kan hitta nya fakta 

vilket bidrar till ökad kunskap och därmed starkare humankapital. Då lärande är vägen till 

ökad kunskap anser vi att det ligger i företagens intresse att tillhandahålla de medel som krävs 

och som underlättar kunskapsspridning inom organisationen. Men lärande inom 

organisationen handlar inte bara om individens utvecklande av kunskap utan innefattar även 

gruppvis lärande och utveckling av hela organisationen. Intranätet kan påverka personalens 

utveckling positivt genom att utveckla lärandeprocessen och förbättra kunskapsspridningens 

infrastruktur. (Bottazzo, 2005, s. 81) Möjligheterna att dela med sig av sin kunskap och sprida 

information ökar väsentligt då företag beslutar sig för att utveckla ett eget intranät.  

 

3.6.2 Fördelar med intranätet 
 

Intranätet har många positiva aspekter för organisationer. Till de självklara fördelarna hör att 

det är en kommunikationskanal där information kan spridas snabbt inom hela organisationen. 

Även Internet kan användas för snabb informationsspridning men intranät kan begränsas till 

ett specifikt område anpassat till det enskilda företaget (Bottazzo 2005, s. 77). Detta 

underlättar för personalen då intressant och viktig information samlas på ett och samma ställe 

där den är lättillgänglig och enkel att hitta (Bottazzo, 2005, s. 84). Butikspersonalen kan även 

söka och hitta information på eget initiativ istället för att behöva fråga butikschef eller 

huvudkontor vilket gör dem mer självständiga. Jämfört med icke elektroniska faktabaser, till 

exempel bibliotek, har intranätet ej sådana begränsningar så som tid och rum (Bottazzo 2005, 

s. 77). Det finns inga speciella öppettider och allt är samlat på ett och samma ställe. Och 

jämfört med traditionella kommunikationsmedel så som nyhetsbrev eller andra rapporter, är 

intranätets förmåga att nå ut till de anställda mer effektiv och inte lika begränsad (Murgolo-

Poore et al, 2002, s. 114). En annan positiv aspekt är att de anställda genom intranätet på sin 

arbetsplats, har tillgång till just det fakta och det material de behöver i sitt arbete, vilket gör 

det enklare och tar bort den tidskrävande processen att söka efter och samla information från 

flera olika ställen (Bottazzo 2005, s. 77). Hur tillfreds de anställda är med intranätet och deras 

användning av det, är några av de faktorer som är med och avgör hur effektivt det fungerar 

inom organisationen (Bottazzo 2005, s. 78).  

 

Intranätet är idag ett oersättligt verktyg när det gäller informationsspridningen inom den 

moderna organisationen (Bottazzo, 2005, s. 84). Stödet det ger och hur det bidrar till en ökad 

kvalitet av olika processer i företaget gör att det i dagsläget inte finns något som kan ta dess 

plats. En mängd företag påstår även att intranätet har haft en stor inverkan på de interna 

samarbetena och fått fler att arbeta tillsammans (Murgolo-Poore et al, 2002, s. 114). Men 

många företag använder inte sitt intranät till dess fulla potential, det används främst som en 
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elektronisk anslagstavla För att intranätet ska vara användbart och bidra till företagets 

framgång, så måste de inse att intranätet inte bara är ett ensamt projekt utan något som 

ständigt bör utvärderas för att kunna anpassas och förbättras i syfte att främja företaget i det 

dagliga arbetet. (Bottazzo, 2005, s. 84) Om organisationen lyckas med detta har intranätet stor 

potential att bli ett värdefullt verktyg för dem, speciellt för de företag som har ett flertal olika 

enheter spridda över många regioner (Murgolo-Poore et al, 2002, s. 114) vilket i och med 

globalisering har blivit allt mer vanligt.  

 

Företaget har många butiker på olika platser i Sverige, vilket innebär långa avstånd till 

huvudkontoret för ett flertal av dem. En risk med att använda sig av kommunikation med 

hjälp av email eller intranät är att det blir så pass bekvämt att den personliga interaktionen 

inom organisationen nästan helt försvinner. Detta kan i sin tur påverka relationerna 

medarbetare emellan negativt och att få de anställda att uppleva förbindelsen med företaget 

som opersonlig (Varey & Lewis, 2000, s. 217-218), vilket kan få en destruktiv effekt på deras 

motivation och engagemang i arbetet. 

 

Intranät och email är effektiva kommunikationsmedel för ledningen när det gäller att snabbt få 

ut information till alla medarbetare. Men då gäller det att intranätet fungerar och att alla 

anställda har tillgång till det. (Proctor & Doukakis, 2003, s. 268) Användningen av intranätet 

medför även att företaget har möjlighet att informera alla anställa på en gång, företagen kan 

på så sätt undvika att meddelanden ska passera flera olika nivåer innan det nått ut till alla 

(Proctor & Doukakis, 2003, s. 271). Detta bidrar till att minska missuppfattningar och 

förvrängd information, vilket annars lätt kan uppstå då meddelanden ska passera genom flera 

olika led. Det blir även billigare då denna kommunikationskanal innebär färre pappersutskick 

och kanske färre resor, speciellt för personal från huvudkontoret, vilket minskar de totala 

resekostnaderna för Företaget (Bottazzo, 2005, s. 82). De minskade utskicken av information i 

till exempel pappersformat är även bra ur miljösynpunkt vilket stämmer bra överens med 

Företagets värderingar och deras arbete att minska sin belastning på miljön. 

 

3.7 Att utforma en intern marknadsföringsstrategi 
 

Första steget vid planering av en intern marknadsföringsstrategi är att klargöra att strategin 

verkligen fokuserar på den interna verksamheten (Grönroos, 2002, s. 388). Den interna 

marknadsföringen ska utformas för att tillfredställda personalens intressen och således bidra 

till att organisationen kontinuerligt utvecklas och höjer sin servicekvalitet (Ballantyne, 2003, 

s. 1242). Målet med en intern marknadsföringsstrategi är att förbättra de anställdas 

prestationer och kundinriktning vilket ska leda till ökad extern framgång (Grönroos, 2002, s. 

388). En stark servicekultur skapas genom en ständigt pågående process av 

marknadskampanjer och aktiviteter riktade till de anställda, vilket stärker dem i rollen som 

aktiva deltidsmarknadsförare för organisationen (Grönroos, 2002, s. 411).  

 

Som tidigare nämnt är det en fördel att inkludera personalen i den interna 

marknadsföringsprocessen redan vid ett tidigt skede för att uppmuntra till feedback och öka 

engagemanget bland dem. På detta vis blir det naturligt att samtliga anställda redan från 

början jobbar gemensamt mot samma målsättningar. (Grönroos, 2002, s. 388) En annan viktig 

del i utformningen av strategin är att välja rätt kommunikationskanaler för att nå samtliga 

anställda. Personalens preferenser och informationens karaktär är avgörande faktorer för 

vilken eller vilka kommunikationskanaler som är lämpliga att använda. (Gillis, 2006, s. 259) 

Det är ingen självklarhet att samtliga anställda i Företagets butiker vill ta del av information 

på samma sätt. Det kan skilja sig beroende på exempelvis arbetsuppgifter eller den enskilde 
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individens preferenser. För vissa butiksanställda är intranätet mer tillgängligt medan andra 

föredrar information i pappersformat eller via personlig kontakt med till exempel butikschef 

eller avdelningsansvarig.    

 

Grönroos (2002, s. 370) hävdar att både kommunikationsstyrning och attitydutveckling är 

nödvändiga ingredienser i den interna marknadsföringen för att den skall ge goda resultat. Det 

är vanligt förekommande att kommunikationsaspekten hamnar i fokus i den interna 

marknadsföringen. Detta är en negativ trend då kommunikation inom organisationer ofta sker 

i form av envägskommunikation, så som i Företaget. Kampanjerna och aktiviteterna som 

ingår i denna typ av intern marknadsföring kan snarare liknas vid information än 

kommunikation. När de anställda erhåller mängder med information men dåliga möjligheter 

till att ge feedback tar de inte heller till sig informationen, vilken då får liten eller ingen effekt. 

(Grönroos, 2002, s. 370) 

  

Istället ska intern marknadsföring utformas som en ständigt pågående process och inte bara en 

rad engångssatsningar. Den interna marknadsföringen skall förutom kommunikation och 

informationsaspekten innehålla attitydutveckling och stöd för kommunikationsstyrning. 

(Grönroos, 2002, s. 371) Attityder är enligt Tietjen och Myers (1998, s. 230) lätta att påverka. 

Med Företaget som exempel så kan attitydutvecklingen innebära att de anställdas prestationer 

får större uppmärksamhet och uppskattning av ledningen eller att informationsspridningen 

ändras så att projekt är ordentligt förankrade bland de anställda innan de introduceras på den 

externa marknaden. Genom kommunikationsstyrning kan ledningen uppmuntra till 

tvåvägskommunikation och dra nytta av den feedback de erhåller från sina anställda. 

(Grönroos, 2002, s. 371).  

 

En genomtänkt intern marknadsföring är en förutsättning för att kunna hålla externa löften.  

Grönroos (2002, s. 411) exemplifierar dock problem som kan uppstå i dagligvarubutiker så 

som Företagets. Företaget har precis som sina konkurrenter en stor andel timanställda i sina 

butiker. Av naturliga skäl är inte alltid dessa personer lika informerade och intresserade som 

den ordinarie personalen. Detta kan leda till pinsamma situationer för dem i interaktionen med 

kunden då de inte kan leva upp till löften som kommuniceras i den externa marknadsföringen, 

vilket även kan skada företagets image och kundens uppfattning om dem. (Grönroos, 2002, 

411). I en intern marknadsföringsstrategi läggs dock i sista hand fokus på de externa 

marknadseffekterna som kan åstadkommas genom interna åtgärder, men det är viktigt att 

extern och intern fokus ligger i linje med varandra. (Grönroos, 2002, s. 388) 
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4. Praktisk metod 
 
Avsnittet praktisk metod redogör för de olika val som gjorts kring tillvägagångssätt och 

utformning av undersökningen. På detta sätt ska läsaren kunna bilda sig en egen uppfattning 

av tillförlitligheten hos undersökningen.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det gäller bakgrunden till studien och problemformulering har vi utgått ifrån Företaget 

och huvudkontorets perspektiv, men undersökningen kommer att utgå ifrån de butiksanställda 

och deras syn på informationsspridningen inom organisationen. Vi vill undersöka deras 

uppfattning om den interna marknadsföringen och kommunikationen samt hur de upplever att 

olika kommunikationskanaler fungerar. 

 

Vi har valt att kombinera en mer omfattande kvantitativ studie med en mindre kvalitativ 

undersökning. Den kvalitativa studien kommer att bestå av två intervjuer med butikschefer 

inom Företaget, medan den kvantitativa kommer att omfatta en enkätundersökning bland de 

butiksanställda. En sådan kombination kallas flerfaldig strategi (Bryman & Bell, 2005, s.500) 

och innebär för vår del att vi genom att komplettera den kvantitativa undersökningen med två 

intervjuer, minskar risken att missa något viktigt som inte tagits med i enkäten.  

 

De viktigaste delarna av en forskningsprocess är problem, material och metod. Både arbetets 

praktiska och teoretiska villkor påverkar alla dessa tre delar. Yttre förutsättningar som 

påverkar arbetet och vår studie kan bland annat vara samarbetet med Företaget som medför 

vissa restriktioner. Undersökningen utförs endast inom deras organisation och bransch vilket 

medför att en generalisering av vårt resultat är begränsad. Det kan även medföra att vi blir en 

aning styrda i vår studie utefter deras förfrågningar och önskemål. En positiv påverkan kan 

vara att i och med att de tog initiativet till samarbetet så är det möjligt att anställda inom 

Företaget är mer villiga att ställa upp och hjälpa oss.     

 

4.1 Urval 
 

Urvalet för den kvantitativa undersökningen är begränsat då studien genomförs hos vårt 

företag. Detta medför att vi måste hålla undersökningen inom deras organisation. Då vi 

genom att använda oss av en webbaserad enkät har möjlighet att nå alla butiker, har vi valt att 

ej göra något urval som skulle medföra att undersökningen endast genomfördes hos ett visst 
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antal representativa butiker. Ett stort antal enheter och helst en totalundersökning av enheterna 

som är kopplade till det aktuella problemet är önskvärt för att studien ska bli så bra som 

möjligt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 91-92). Att inte ha något urval medför att så många som 

möjligt av de butiksanställda har chans att delta i enkäten, vilket vi ser som något positivt. 

Detta betyder att vi inte utesluter några butiker vilket hade kunnat medföra att vi missat 

värdefulla tankar och åsikter från just dessa butikers personal.    

 

Valet av butikschefer för intervju har varit ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2005, s. 

124-125). De butikschefer vi intervjuat arbetar i butiker som är belägna i och kring 

Umeåområdet, vilket har varit ett medvetet val av oss. På så sätt har vi undvikit längre resor 

och kunnat utnyttja den insparade restiden mer effektivt. Även knappa resurser har påverkat 

vårt val att inte göra några längre resor. Både tidsbrist och pengar är några av de vanligaste 

yttre omständigheterna som påverkar undersökningen och uppsatsskrivandet (Hartman, 2005, 

s. 24). Men en tanke vi hade med intervjuerna var att vi helst skulle vilja prata med en 

butikschef från en mindre butik och en från en större butik. Vi ville på så sätt se om det gick 

att upptäcka några specifika särskillnader butikerna emellan. 

 

4.2 Introduktionsmöte med Kontaktpersonen 
 

Syftet med detta möte var att samla in nödvändig information från Företaget och presentera 

våra tankar kring uppsatsen för att avgöra i fall ett samarbete kunde inledas. Inför detta möte 

besökte vi Företagets hemsida för att öka vår kunskap om verksamheten och Varumärket som 

användes som exempel i projektbeskrivningen. Avsikten med detta var att genom god 

förberedelse kunna utnyttja tiden med Kontaktpersonen för att få ta del av information som 

kunde vara värdefull för vårt arbete och som vi inte kunde finna på egen hand.  

 

En semistrukturerad intervju kändes i detta fall inte lämplig. Vi hade å ena sidan förberett ett 

frågeformulär men en stor del av mötet bestod av enkelriktad information från 

Kontaktpersonen för att förtydliga projektbeskrivningen. Det var alltså inte helt klart vem som 

intervjuade och vem som var respondent vid detta möte eftersom båda parter hade förberett 

material och styrde dialogen under olika delar av konversationen. Av den anledningen väljer 

vi att kalla detta för introduktionsmöte och inte intervju.  

 

Frågeformuläret vi använde vid detta möte skickades även till Kontaktpersonen i efterhand för 

att säkerställa att vi tolkat informationen riktigt och för att vi skulle kunna använda denna 

information i vår uppsats.   

 

4.3 Enkätundersökning bland Företagets butiksanställda 
 

En viktig del i vår studie är den kvantitativa undersökningen som genomförs bland Företagets 

anställda ute i butikerna. Butikscheferna tillåts inte att svara på enkäten då ett urval av dessa 

ingår i vår kvalitativa undersökning. Syftet med den kvantitativa undersökningen är att ta reda 

på butikspersonalens generella attityd och uppfattning angående den interna 

marknadsföringen, kommunikationen och informationskanalerna inom Företaget. Eftersom 

Företagets butiker har en stor geografisk spridning var enkäter ett givet alternativ för att spara 

tid och resurser och samtidigt nå så många respondenter som möjligt (Ejvegård, 2003, s. 53). 

Företagets samtliga butiker ingår i undersökningen och i och med att antalet respondenter är 

så pass stort bör vi lyckas erhålla den generella attityden bland de butiksanställda och 

eliminera att enstaka individer påverkar resultatet avsevärt. Enkäter anses vara bättre än 

intervjuer i de avseenden att respondentens identitet behandlas anonymt vilket generellt ger 
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ärligare svar, samt standardisering då det inte finns någon intervjuare som kan påverka och 

styra respondenten till att svara på ett visst sätt. Ytterligare fördelar med denna typ av 

undersökning är att enkäter är billigare att administrera samt sparar tid för forskaren. (Bryman 

& Bell, 2005, s. 162)  

 

Enkäter har vissa brister i jämförelse med intervjuer. Forskaren har inte möjlighet att hjälpa 

respondenterna att tolka frågorna, ställa följdfrågor samt problemet med att en enkät ofta 

upplevs som tråkig och oviktig jämfört med om samma frågor ställs muntligt. Möjligheten att 

motivera respondenterna blir därför mindre vid enkäter än vid personliga intervjuer (Bryman 

& Bell, 2005, s. 163; Johansson-Lindfors, 1993, s. 113) Vi anser dock att fördelarna med 

enkäter övervinner nackdelarna. Enkäter är en bra undersökningsmetod när studien innehåller 

många respondenter och som vi vårt fall då Företaget och dess butiker är utspridda över ett 

stort geografiskt område. En annan fördel med strukturerade frågeformulär är att dessa speglar 

respondenternas åsikter och attityder på ett ärligt och bra sätt i och med anonymiteten. 

(Ejvegård, 2003, s. 54-55) För oss hade intervjuer i företagets samtliga butiker krävt enorma 

resurser och varit allt för tidskrävande för att vara genomförbara.  

 

Då företaget på senare år själva valt att genomföra sina medarbetarundersökningar via 

intranätet och ej sett någon försämring av svarsfrekvensen ansåg vi det lämpligt att utforma en 

webbaserad enkät för vår undersökning. Stödet från Företaget har varit bristfälligt beträffande 

att motivera personalen att delta i undersökningen. Av den anledningen tog vi själva kontakt 

med ett antal butikschefer för att nå ett godkänt deltagande.  

 

Den webbaserade lösningen var även en undersökning i sig då vi ville utreda hur intranätet 

fungerar som kommunikationskanal samt hur frekvent det används av butiksanställda. En 

webbenkät har många fördelar om man jämför med enkäter som skickas ut via e-mail eller 

post. Denna teknik gör det möjligt att utforma ett formulär som ger ett mer professionellt 

intryck både design- och funktionsmässigt. (Bryman & Bell, 2005, s 530) Vi hade ingen 

tidigare erfarenhet av att utforma webbenkäter eller använda denna typ av program. Vår 

handledare tipsade oss om programmet Limesurvey, vilket används av Handelshögskolan vid 

Umeå universitet när de genomför sina kursutvärderingar. Eftersom vi tidigare deltagit i dessa 

kursutvärderingar hade vi erfarenhet av hur färdiga enkäter skapade med detta program kunde 

se ut. Programmet visade sig vara relativt enkelt att använda och bra instruktioner fanns att 

tillgå. Vi såg fördelar i att använda tillgängliga funktioner så som obligatorisk fråga (vilket 

tvingar respondenten till ett ställningstagande samt att denne inte kan gå vidare i formuläret 

förrän denna fråga är fullföljd), gruppering av frågor (för att underlätta för respondenten) samt 

sammanställningsfunktionerna vilket sparade oss tid då vi inte behövde koda alla enkäter 

manuellt.  

 

Vår enkät lades ut som länk med en kort beskrivning på Företagets intranät. Kontaktpersonen 

ansvarade för att uppdatera denna några gånger i veckan för att den kontinuerligt skulle finnas 

med bland huvudnyheterna. Innan och i samband med att enkäten lades ut skickades ett 

informationsmail ut till samtliga butikschefer med syftet att de skulle föra informationen 

vidare till sina anställda och motivera dem att delta i undersökningen. I samband med att vi 

kontaktade Företagets butiker i vårt närområde för att boka intervjuer till den kvalitativa delen 

i vår studie, passade vi även på att promota vår enkät och be dem uppmuntra sina medarbetare 

till att delta i studien.  
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4.3.1 Enkätutformning 
 

Det finns ett antal strategier en forskare kan använda vid enkätkonstruktion för att minska 

bortfallet. Övergripande så är en tydlig struktur och enkelt utformat frågeformulär generellt 

positivt för svarsfrekvensen. Det är viktigt att det inte känns betungande för respondenten att 

svara på frågorna. Frågeformuläret måste vara väl genomtänkt för att kunna bidra till en 

högkvalitativ studie och hjälpa forskaren att besvara sina frågeställningar. (Dahmström, 2005, 

s. 123) I vår undersökning får respondenten inledningsvis ta del av ett följebrev vilket vi har 

utformat i enlighet med metodlitteraturens rekommendationer. Syftet med vårt följebrev är att 

skapa intresse och förtroende för undersökningen, förklara syftet med studien och vad 

resultatet skall användas till samt instruera respondenten hur frågorna och svarsalternativen är 

utformade (Dahmström, 2005, s. 144-145; Johansson-Lindfors, 1993, s. 112). Om 

respondenten är medveten om tanken bakom undersökningen kan dennes vilja att delta öka. I 

vårt följebrev tydliggörs även för respondenten att svaren behandlas anonymt, vilket kan leda 

till att respondenten svarar enligt sin åsikt och inte efter känslan av hur han eller hon borde, 

vilket ökar trovärdigheten av resultatet av undersökningen (Dahmström, 2005, s. 141). 

 

Frågorna i enkäten baseras på befintliga teorier och utformas till viss del på den information 

vi fick ta del av vid introduktionsmötet med vår kontaktperson på Företaget. I och med att 

enkäten är genomtänkt och varje fråga har ett syfte tror vi att denna kan bidra till att finna 

lösningar till de frågeställningar som ligger till grund för studien. (Dahmström, 2005, s. 124) 

 

Vår vilja med utformningen av enkäten var att den skulle uppfattas som tydlig och enkel. Vi 

har försökt att använda ett enkelt språk (Johansson-Lindfors, 1993, s. 113), tydlig layout 

(Ejvegård, 2003, s. 55) samt grupperat frågorna efter vilket tema de behandlar för att öka 

läsbarheten för respondenten (Dahmström, 2005, s. 135). För att förtydliga ytterligare är 

viktiga ord i frågorna understrukna (Ejvegård, 2003, s.56). Vi har försökt att undvika ledande 

frågor för att respondenten ska svara enligt sin egen uppfattning och inte styras av 

formuleringen (Dahmström, 2005, s. 126-127; Ejvegård, 2003, s. 54) 

 

Eftersom våra problemställningar syftar till att undersöka attityder och fakta är fasta 

svarsalternativ att föredra (Johansson-Lindfors, 1993, s. 112). Enkäten innehåller tre typer av 

svarsalternativ. Huvuddelen av dem är utformade efter likertskalan (Ejlertsson, 2005, s. 95), 

vilket stämmer överens med hur Företaget själva utformar sina medarbetarenkäter. Denna 

skala anses särskilt lämplig för attitydfrågor (Ejvegård, 2003, s.57). Vi har för dessa frågor 

valt en femgradig skala med extremvärdena instämmer inte alls till instämmer helt, vilka 

respondenterna är bekanta med sedan tidigare. Övriga frågor är av ja och nej-karaktär eller 

alternativfrågor där respondenten kan välja mellan ett eller flera alternativ beroende på 

instruktionerna. Alternativfrågorna kombineras där vi ansåg det nödvändigt med ett öppet 

alternativ där respondenten kan skriva ett eget svar ifall inget av de givna alternativen 

stämmer överens med dennes uppfattning. Enligt Ejvegård är detta en bra strategi för att 

erhålla ett sanningsenligt resultat då inget svarsalternativ utelämnas (Ejvegård, 2003, s. 75). 

Dahmström anser att det är viktigt att enkäter innehåller svarsalternativ som exempelvis vet ej 

eller ingen åsikt, för osäkra respondenter (Dahmström, 2005, s. 132), något vi valt att utesluta 

från vår enkät efter diskussion med vår handledare. För att resultatet av studien skall ge oss 

den information vi behöver för att kunna slutföra vårt arbete vill vi tvinga fram ett 

ställningstagande från respondenten. 
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4.3.2 Tanken bakom frågorna 
 

Enkätens första del inleds med neutrala och icke provocerande frågor, som exempelvis ålder, 

kön och hur länge respondenten arbetat inom Företaget. Detta gör att undersökningen inte ger 

intryck av att vara tidskrävande. Även om ingen av de efterföljande frågorna är särskilt 

känsliga eller svårbesvarade så är en inledning med enkla frågor en strategi för att 

respondenten ska uppleva undersökningen som enkel och känna att han eller hon vill svara på 

frågorna. (Ejlertsson, 2005, s. 98-99; Johansson-Lindfors, 1993, s. 112) Dessa inledande 

frågor ska även hjälpa oss att analysera svaren utifrån olika aspekter, till exempel om det finns 

något samband mellan ålder och attityd till intranätet.  

 

Enligt Rafiq och Ahmed (2000, s. 457) är det viktigt att samtliga anställda inom en 

organisation redan från rekryteringen introduceras för och förstår företagets grundläggande 

idéer. I organisationer där samtliga anställda är bekväma med grundläggande tankar som 

exempelvis mål och vision är chansen större att personalen arbetar i samma riktning (Gillis, 

2006, s. 205). Av den anledningen undersöker del två vilken kunskap medarbetaren har om 

grundläggande fakta inom Företaget så som affärsidé, vision etcetera. Dessa frågor var 

svårare att utforma för att få ett tillförlitligt svar, men vi valde att formulera fasta 

svarsalternativ med exempelvis flera affärsidéer där ett av alternativen var Företagets faktiska 

affärsidé.  

 

Stöd och uppmuntran i det dagliga arbetet är viktigt för att personalen ska prestera enligt sin 

potential (Ahmed et al, 2003, s. 1226; Vasconselos, 2008, s. 1253). För att underlätta 

implementering av exempelvis nya projekt är det viktigt att företagen gör mer än att leverera 

rätt information vid rätt tidpunkt. De bör även lyssna på och involvera de anställda samt 

uppmuntra till ett öppet klimat med tvåvägskommunikation för att öka de anställdas 

tillfredställelse. (Bottazzo, 2005, s. 78) Samtliga anställda agerar medvetet eller omedvetet 

som deltidsmarknadsförare för organisationer, och deras attityder och beteende påverkar 

omgivningens uppfattning om organisationen (Grönroos, 2002, s. 366). Den tredje delen av 

enkäten undersöker följaktligen respondentens tankar kring motivation, delaktighet och 

upplevelse av hur kommunikationen fungerar inom Företaget. Detta anser vi är en av de 

viktigaste delarna för vår undersökning då dessa frågor behandlar de största problemområdena 

som ligger till grund för vår undersökning. Vi frågade bland annat om respondenterna känner 

sig motiverade i arbetet med Varumärket och om de upplever att de får delta i utformningen 

av nya projekt. 

 

Syftet med del fyra är att undersöka de anställdas uppfattning om informationsflödet inom 

företaget. Informationsspridning utgör en väsentlig del av den interna marknadsföringen och 

därför anser vi att det är av stor vikt att utreda vad som fungerar och vilka brister som kan 

åtgärdas inom Företaget. Intern kommunikation är enligt Harkness (1999, s. 89) det mest 

effektiva sättet för att bygga upp ett varumärke internt. För att nya projekt eller idéer skall nå 

extern framgång krävs det bland annat att de anställda är grundligt informerade så att de kan 

känna sig trygga i sin arbetsroll (Harkness, 1999, s. 89-91). Framgångsrik 

informationsspridning kan även underlätta vägen till extern framgång (Bottazzo, 2005, s. 77). 

För att kunna utveckla informationsspridningen inom Företaget fick respondenterna bland 

annat svara på hur de huvudsakligen får ta del av information som rör nya projekt och hur de 

föredrar att få ta del av information som rör nya projekt inom organisationen. 

 

Både den femte och sjätte delen fokuserar på intranätet och hur detta används samt vilka 

attityder och åsikter respondenterna har kring detta. Inom ramen för detta område fick 
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respondenterna bland annat svara på ifall de använder intranätet i sitt dagliga arbete och om 

de tycker att intranätet är ett bra sätt att sprida information på. Vi har själva erfarenhet från 

organisationer där intranäten har varit ett bra hjälpmedel i vårt dagliga arbete och vill därför 

undersöka om Företaget och dess personal utnyttjar intranätets potential till fullo. I och med 

att Företaget verkar inom ett stort geografiskt område i Sverige kan intranätet förenkla 

informationsspridningsprocessen så att viktig information når de anställda snabbare (Botazzo, 

2005, s. 77).  

 

En enkät skall både inledas och avslutas med neutrala frågor för att respondenten skall 

uppleva den som tilltalande (Patel & Davidson, 1991, s. 64). I slutet av enkäten lämnas 

utrymme för respondenternas egna kommentarer. Utrymmet i en enkät är begränsat och 

respondenten kan uppleva att vi som undersökare har missat någon viktig fråga. Det kan 

därför vara en fördel att lämna ett öppet fält ifall respondenterna vill uttrycka övriga åsikter. 

(Bryman, 2004, s. 162)  

 

Innan enkäten lades ut på Företagets intranät gick vi igenom frågorna med vår handledare, tre 

representanter från Företaget samt testade den på två personer som arbetar inom samma 

bransch som Företaget verkar på. Att testa frågeformuläret innan användningen innebär en 

bättre slutprodukt då undersökaren får en chans att omarbeta frågorna innan enkäten lämnas ut 

till respondenterna (Ejvegård, 2003, s. 57).  

 

Vi hade även kunnat göra ett tillägg med fler allmänna frågor som exempelvis geografiskt 

läge för butik där respondenten arbetar, och även komplettera med fler riktade frågor 

exempelvis angående interna aktiviteter kring varumärken för att bredda vår analys. Vi anser 

dock att en begränsning var nödvändig då fler frågor hade kunnat medföra sämre 

svarsfrekvens samt att vår tid för slutförandet av denna uppsats är begränsad.   

 

Vårt första utkast av enkäten godkändes ej av Företaget då de bland annat ansåg att en stor del 

av frågorna i vårt formulär påminde om de frågor som ställs i deras egna 

medarbetarundersökningar. Vår handledare var till stor hjälp under detta kritiska skede i 

projektet då han kontaktade flera personer inom Företaget, bland annat Företagets ordförande 

vilket ökade förståelsen för vår studie inom Företaget. Vi justerade enkäten i den mån som var 

möjlig vilket ledde till att undersökningen kunde komma till stånd. Enkäten som ingår i vår 

kvantitativa undersökning är därför en kompromiss mellan våra egna och företagets 

preferenser. 

 

I bilaga ett finns ett exemplar av vår enkät att tillgå. Denna version är något reviderad för att 

kunna hålla Företaget anonymt. 

 

4.4 Intervjuer med butikschefer i Företaget 
 

Som komplettering till vår kvantitativa undersökning valde vi att genomföra 

semistrukturerade intervjuer med två av Företagets butikschefer som arbetar inom vårt 

närområde. Syftet med detta var att öka vår förståelse för hur företaget i dagsläget arbetar med 

internt varumärkesuppbyggande, intern marknadsföring och kommunikation. Att använda 

flera undersökningsmetoder kallas triangulering. Det råder delade meningar bland forskare 

om denna strategi är till någon nytta, men Bryman och Bell hänvisar till andra författare som 

förespråkar denna strategi och menar att triangulering ökar tillförlitligheten av resultatet. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 503) Även Johansson-Lindfors (1993) tar upp ökad trovärdighet 

som ett skäl att använda sig av flera olika datainsamlingsmetoder. (Johansson-Lindfors, 1993, 
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s. 131) Vi anser att triangulering var en bra undersökningsmetod för oss då de kvalitativa 

intervjuerna kan komplettera och stärka resultatet av den kvantitativa undersökningen. Även 

om den kvalitativa studien inte var speciellt omfattande tror vi ändå att den kan ha bidragit till 

att stärka undersökningens trovärdighet.    

 

Butikscheferna används i dagsläget som en länk mellan huvudkontor och butik, vilket innebär 

att denne har ett stort ansvar för hur välinformerade och motiverade övriga butiksanställda är. 

Av den anledningen fann vi det intressant att separera undersökningarna av butikschefer och 

övriga butiksanställda, då vi antog att butikscheferna kunde delge detaljerad och användbar 

information som vi lättast kunde erhålla i fullständig skala genom en flexibel intervju. 

Alternativet hade varit att göra separata enkäter för chefer och övrig butikspersonal men vi 

ansåg att intervjuer skulle bidra till mer uttömmande information. 

 

För att boka intervjuerna kontaktade vi Företagets samtliga butiker i vårt närområde. Vår plan 

var att intervjua en butikschef från en större butik och en som kunde representera de mindre 

butikerna. Denna plan gick att genomföra trots att de flesta butikschefer vänligt men bestämt 

avböjde ett deltagande på grund av tidsbrist. Slutligen kom vi i kontakt med två butikschefer 

som till vår glädje ville delta. Dessa informerades i förväg angående vilka områden intervjun 

skulle beröra och vi erbjöd dem även att få ta del av vår intervjuguide i förberedande syfte 

vilket båda avböjde. En intervju innebär att vi inskränker på respondentens arbetstid (Bryman 

& Bell, 2005, s. 368) och av den anledningen fick butikscheferna själva bestämma tid och 

plats för mötet. Att intervjun utspelade sig på deras arbetsplats vid en tidpunkt som de själva 

valt tror vi kan ha bidragit till en ökad kvalitet av undersökningen. Då butikscheferna befann 

sig på hemmaplan i deras kontor i butiken, kände de sig troligtvis säkra och samtidigt 

avslappnade. Och att de även valde tidpunkten påverkade förhoppningsvis intervjun positivt 

på så sätt att de kände att de hade tid och inte var stressade.  

 
Vår intervjuguide var till stor del baserad på mer allmänna formuleringar av enkätfrågorna 

vilka baserades på syftet och i uppsatsen använda teorier, men med vissa reduceringar och 

tillägg av frågor. En semistrukturerad intervju gav oss möjlighet att ställa frågorna i den 

ordning som föll sig naturlig under intervjuförloppet samt ställa följdfrågor till respondentens 

utläggningar (Bryman & Bell, 2005, s. 362). Likt den kvantitativa undersökningen så inleds 

även dessa intervjuer med allmänna frågor för att skapa en lättsam relation med respondenten 

(Bryman & Bell, 2005, s. 371).  

 

Eftersom vi endast bokat in två intervjuer beslöt vi oss för att båda delta vid de bägge 

intervjutillfällena. Enligt Bryman och Bell är det inte säkert att kvaliteten av intervjun blir 

bättre av detta förfarande, men det kan innebära en trygghet för intervjuarna (Bryman & Bell, 

2005, s. 139). Vi anser att det faktum att vi båda medverkar vid intervjuerna ger oss mer 

uttömmande svar från respondenterna, då det minimerar risken att vi glömmer att ställa 

väsentliga frågor och följdfrågor, eller missar annan viktig information. Vi har tillsammans 

skrivit frågeformuläret och diskuterat frågornas innebörd vilket underlättar för ett bättre 

samspel vid intervjutillfället.   

 

Nackdelarna med intervjuer är att de är tidskrävande eftersom att intervjun först skall 

genomföras och sedan transkriberas. Intervjuer är inte heller standardiserade och 

respondenten kan påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor. Respondenten kan även 

störas av att inte vara helt anonym och väljer i vissa fall att svara efter vad som är socialt 

önskvärt istället för att framföra sin ärliga åsikt. (Bryman & Bell, 2005, s. 157-158) Eftersom 

vår studie i huvudsak bygger på vår kvantitativa studie ser vi inte detta som något problem 
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I bilaga två finns en reviderad version av intervjumallen som användes vid de två 

intervjuerna, detta för att hålla Företaget anonymt.  

 

4.4.1 Intervjuförlopp 
 

Första intervjun ägde rum i en av Företagets mindre butiker en måndag strax efter lunchtid. Vi 

blev väl mötta av butikschefen som erbjöd kaffe från automaten i fikarummet och fördes 

sedan vidare till hans kontor. Till en början gav denne respondent ett stressat intryck. Denna 

stress kan även ha inverkat på vårt sätt att agera och ställa frågor eftersom vi inte ville ta upp 

onödigt mycket av hans arbetstid.  

 

Vi inledde med att presentera oss själva, samarbetet med Företaget och syftet med 

undersökningen. Respondenten blev en aning skärrad när vi frågade om det var okej att vi 

spelade in samtalet för att inte missa viktiga detaljer. Vi förklarade att det endast var vi som 

skulle lyssna på inspelningen samt att han, butiken och Företaget skulle förbli anonyma 

genom hela uppsatsen. Inledningsvis upplevde vi att respondenten svarade väldigt neutralt på 

frågorna vilket kan ha varit en följd av hans reaktion till diktafonen.  

 

Denne respondent hade inte svenska som modersmål men behärskade språket väldigt bra. Vid 

ett fåtal tillfällen misstolkade han våra frågor, men de utläggningar han gjorde hade ändå 

koppling till de områden vår undersökning behandlar, vilket betyder att informationen han 

gav trots allt var användbar. Allt eftersom intervjun pågick upplevde vi att respondenten 

släppte fixeringen kring diktafonen och det faktum att samtalet spelades in. Han blev då mer 

avslappnad och gav utförligare och mer nyanserade svar än vad han ursprungligen gjort. 

Denna butikschef var väldigt positivt inställd till vår undersökning. Vårt möte avslutades med 

att vi tackade för oss och fick löften om att han skulle göra sitt bästa för att uppmuntra övrig 

butikspersonal att svara på vår enkät. 

 

Dagen därpå mötte vi vår andra respondent, en pratglad kvinna med pondus. Hon var 

butikschef i en av Företagets större butiker.  Även denna intervju genomfördes på 

butikschefens kontor enligt hennes önskemål. Precis som vid första intervjun inledde vi mötet 

med att presentera oss själva och vår undersökning. Denna respondent hade inga problem med 

att samtalet spelades in utan gav utförliga, personliga svar redan från begynnelsen. Vi fick en 

känsla av att denna respondent var ärlig i sina svar eftersom hon vågade nämna kritik både 

riktad mot huvudkontoret och sin butik, även om hon överlag var väldigt nöjd med insatserna 

från båda parter.  

 

Intervjuguiden var densamma som vid första intervjun, men följdfrågorna blev fler denna 

gång då vi inspirerats av den information vi erhållit från vår första respondent. Under hela 

intervjun kände vi ett engagemang från butikschefen då vi fick väldigt genomtänkta svar på 

våra frågor och vi märkte att hon ansträngde sig för att vara till hjälp. Exempelvis så besökte 

hon intranätet under intervjun för att kunna besvara frågorna som berörde detta tema så bra 

som möjligt. Även denna respondent var vid slutet av vår intervju väldigt positiv till vårt 

projekt och skulle informera sin personal om undersökningen för att öka svarsfrekvensen på 

vår webenkät. 
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4.5 Access 
 

För att en undersökning ska kunna vara tillförlitlig och relevant för en studie, gäller det att ha 

bra access till företaget där studien genomförs (Bryman & Bell, 2005, s. 336). Accessen till 

det aktuella företaget har varit god. En orsak till detta kan vara att det var företaget som 

genom examensjobb.nu efterfrågade hjälp av studenter och på det sättet tog initiativ. Den 

första direkta kontakten med företaget bestod av ett telefonsamtal med en representant från 

marknadsavdelningen för att sedan följas upp av ett möte. Under vårt första möte fick vi 

förklarat för oss hur de såg på problemet och de verkade uppriktigt intresserade av ett 

samarbete. Vi fick under mötet även svar på våra funderingar kring frågan och försökte med 

hjälp av denna information samt de fakta vi letat fram innan mötet, få en bättre och mer 

övergripande syn på problemet. Det diskuterades också tillvägagångssätt och vi delgav hur vi 

hade tänkt ta oss an uppgiften. Då företaget redan vid det första mötet upplevdes som positivt 

inställda till undersökningen och vårt förslag av tillvägagångssätt, anser vi att accessen till 

företaget förbättrades. Om de inte hade samtyckt med oss hade det möjligen försämrat vår 

relation och därmed möjligen försvagat accessen. 

 

Tillgången till Företagets intranät har varit begränsad. På grund av detta har vi endast ringa 

kunskap om vilka funktioner som finns och hur de används. Vi kan därför i vår studie komma 

att ta upp vissa aspekter kring intranät utan att säkert veta om de finns och hur de fungerar i 

Företagets. Den information vi fått ta del av är en kort presentation av vad intranätet 

huvudsakligen innefattar. Sedan har vi även vid intervjutillfällena lyssnat till butikschefernas 

åsikter och tankar kring intranätet samt genom enkäten undersökt vad övrig butikspersonal 

tycker om det.  

 

De personerna från företaget vi varit i kontakt med har varit hjälpsamma och svarat på våra 

frågor i den mån de har kunnat. Utöver personal från huvudkontoret har vi även haft en del 

stöd från en anställd på Umeå Universitet som har anknytning till företaget, men det är främst 

en anställd från företagets marknadsavdelning som har varit vår huvudsakliga förbindelse. 

Denne har även varit till stor hjälp genom att lägga ut länken till vår enkät och information om 

undersökningen på deras intranät. Tack vare att enkäten var webbaserad kunde alla anställda 

inom organisationen få tillgång till den och möjlighet att delta i undersökningen. Då de olika 

butikerna inom organisationen är utspridda över ett större geografiskt område, anser vi att en 

webbaserad enkät är till vår fördel. Vi når på detta sätt alla butiker och alla anställda vilket ger 

oss möjlighet att få fler respondenter än om vi begränsat undersökningen till pappersenkäter 

och endast ett urval av butiker. 

 

4.6 Bortfall i enkätundersökningen 

 
Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 113) är ett stort bortfall vanligt vid enkätundersökningar. 

Det går ofta urskilja samband mellan svarsfrekvensen och enkätens omfång, vilket förtroende 

den inger, hur lång tid enkäten är upplagd på intranätet, om respondentens identitet behandlas 

anonymt etcetera. För att öka svarsfrekvensen kan påminnelser göras och en effektiv metod 

för ökat deltagande är att erbjuda något i gengäld till respondenten (vanligtvis en trisslott), 

eller att lotta ut ett pris bland respondenterna som deltagit. (Ejvegård, 2003, s. 54)  

 

Genom att studera metodlitteratur innan vi utformade enkäten har vi kunnat designa den på ett 

sådant sätt som kan minska de delar av bortfallet som beror på brister i utformningen. I vår 

praktiska metod har vi diskuterat enkäten, dess utformning samt tanken bakom frågorna, 

vilket beskriver mer ingående hur vi gått till väga för att erhålla givande information från 
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respondenterna och nå en hög svarsfrekvens. För att öka svarsfrekvensen under studiens gång 

har vi vidtagit ett antal åtgärder som kommer att diskuteras mer några stycken nedan. Vi har 

inte valt att erbjuda några ”mutor” för att öka deltagandet då vi inte har resurser till detta när 

antalet möjliga respondenter är 1000 till antalet. Att lotta ut ett pris bland respondenterna var 

inte heller en möjlighet då detta hade inneburit att enkäten inte kunnat genomföras anonymt.  

 

Enligt Ejvegård (2003, s. 54) finns det olika typer av bortfall. I vissa fall väljer respondenten 

att inte delta i undersökningen och i andra fall kan respondenten delta i undersökningen men 

undvika att svara på vissa frågor (Ejvegård, 2003, s. 54). Vi har märkt att den först nämnda 

typen av bortfall är ganska svår att påverka medan vi helt kunnat eliminera bortfall på 

enskilda frågor genom särskilda inställningar i vår webenkät, vilket inte tillåter respondenten 

att gå vidare i formuläret förrän denne svarat på föregående fråga.  

 

Trots ihärdiga försök från vår sida till ökat deltagande i enkäten var det slutligen endast 7,2 

procent av Företagets butikspersonal som valde att delta i undersökningen. Innan enkäten 

lades ut på Företagets intranät skickade Kontaktpersonen ut ett mail till butikscheferna för att 

informera om vår studie och be dem uppmuntra sin personal att svara på enkäten. Hon tog 

även på sig att uppdatera länken till vår enkät några gånger per vecka för att den skulle hamna 

bland huvudnyheterna på intranätet. När enkäten funnits tillgänglig en vecka för 

respondenterna var svarsfrekvensen oacceptabelt låg, endast 1,6 procent hade valt att delta i 

studien. På vårt initiativ skickade därför Kontaktpersonen ut ännu ett mail för att öka antalet 

svarande. Vi tog även via telefon kontakt med butikschefer från olika butiker i samtliga städer 

där Företaget verkar för att be dem hjälpa oss genom att försöka öka deltagandet bland 

personalen i deras butiker.  

 

Vad som uppdagades vid dessa telefonsamtal var att en stor del av butikscheferna inte tagit 

del av något mail från Kontaktpersonen angående vår undersökning och således inte fört 

vidare informationen till sin personal. Det visade sig även att länken till vår enkät hade varit 

ur funktion under den första dagen i några av Företagets större butiker och att ingen av dem 

informerat varken oss eller Företaget om detta, vilket självklart har bidragit till ett onödigt 

stort bortfall. Vi misstänker att de som försökt svara på enkäten när länken inte fungerade 

troligtvis inte gjorde några ytterligare försök. Våra telefonsamtal gav ändå vissa positiva 

effekter då svarsfrekvensen höjdes från 1,6 till 7,2 procent på två dagar.  

 

Vi kan inte se något samband mellan ålder och bortfall, då medelåldern inom Företaget ligger 

någonstans mellan 31-50 år och cirka 70 procent av respondenterna ligger i åldersintervallet 

25-55. Däremot verkar uppslutningen från Företagets största butiker vara svag, då endast 22 

procent av enkätrespondenterna arbetar inom denna butiksform. Denna andel av svaranden 

anser vi vara väldigt låg med tanke på att 33 procent av de tillsvidareanställda i Företagets 

butikspersonal arbetar i någon av dessa butiker. I dessa beräkningar har vi dock inte tagit 

hänsyn till de timanställda, varför antalet anställda i de större butikerna i verkligheten utgör en 

större andel av Företagets personal. Vi måste dock ha i åtanke att det var i denna typ av butik 

som intranätet och vår länk inledningsvis strulat, vilket troligen medfört att vi missat ett antal 

respondenter som ville men inte kunde delta. 

 

Vi valde att utforma en webbaserad enkät för att underlätta distributionsprocessen, 

sammanställningen och för att spara på naturen genom att inte använda papper. Eftersom att 

Företaget själva genomför sina årliga medarbetarundersökningar på internet och uppgav att 

detta inte orsakat någon försämring i svarsfrekvensen (år 2008 hade Företaget enligt våra 

beräkningar en svarsfrekvens på cirka 80 procent), så antog vi att även vår undersökning 
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skulle få ett högt deltagande eftersom att den genomförs på uppdrag från Företaget. Det höga 

bortfallet kom därför som en överraskning för oss. När vi samtalade med Kontaktpersonen 

angående detta problem förklarade hon att butikscheferna fått i uppgift att motivera sina 

anställda att delta i medarbetarundersökningen, medan hon inte ansåg sig ha rätten att 

uppmana någon att svara på vår enkät, även om den genomförs på uppdrag från dem.  
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5. Företaget i praktiken 

 
Empiriavsnittet omfattas av de primärdata som insamlats med hjälp av den webbaserade 

enkäten och intervjuerna. Utöver resultatet från dessa undersökningar kommer även en del 

information om företaget och det för studien aktuella varumärket att tas upp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
På grund av den låga svarsfrekvensen är resultaten som redovisas i detta kapitel endast att 

betrakta som antydningar och tendenser på hur butikspersonalen upplever de interna 

marknadsaktiviteterna inom Företaget.  

 

5.1 Om Företaget 
 

Företaget har ett stort antal butiker på flera orter i Mellansverige. Sätet ligger i Umeå där 

huvudkontoret är beläget. Företaget kan ses som en veteran inom sin bransch där de verkat 

under en mycket lång tid och antalet anställda överstiger i dagsläget ett tusental personer. 

 

5.1.1 Varumärket 
 

Varumärket som används i studien för att exemplifiera Företagets problem med intern 

varumärkesutveckling. Varumärket lanserades på den externa marknaden för drygt ett år 

sedan, i februari 2008. De interna marknadsföringsaktiviteterna inleddes i januari samma år, 

med endast en månad till release av produkterna. Kampanjens första aktivitet var en kickoff 

som anordnades med hjälp av en eventbyrå, där Företaget bjöd in butikschef och 

Varumärkesambassadör från varje butik. Där blev de inbjudna gästerna introducerade för 

grundtanken bakom Varumärket och fick en presentation av olika produkter och leverantörer 

som ingår i samarbetet. Deltagarna på denna kickoff fick sedan i uppgift att föra 

informationen och kunskapen kring Varumärket vidare till sina medarbetare ute i butikerna. 

Som ytterligare förberedelse för den externa introduktionen av varorna skickades material ut 

till butikerna i form av en informationsfolder till personalen samt hyllmaterial och badges. 

Nytt butiksmaterial gällande Varumärket skickas ut cirka två gånger om året. 

 

Under året som gått har den interna marknadsföringen inneburit att det införts en speciell sida 

för Varumärket på intranätet, där de anställda kan ta del av information och nyheter gällande 

projektet. Det har även genomförts demonstrationer av produkterna i Företagets större butiker. 

För att öka engagemanget kring Varumärket bland det anställda har det hållits en tävling 

mellan butikerna och vid de hittills två Varumärkesdagarna (en 2008 och en 2009) har de 

anställda kunnat komma med synpunkter angående Varumärket.   
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Varumärket har inte fått den respons som Företaget hade förväntat sig varken internt eller 

externt. Kontaktpersonen upplever att det har varit svårt att nå ut till butiksanställda och få 

dem att förstå vikten av projektet med Varumärket. Hon menar att engagemanget hittills har 

varit väldigt skiftande mellan butikerna där vissa satsat otroligt hårt medan andra inte har 

visat något större intresse av arbetet kring Varumärket. En möjlig orsak till det bristande 

engagemanget kan vara att butikspersonalen blivit invanda med tillfälliga kampanjer. 

Varumärket är något som Företaget vill förankra permanent vilket medför att de 

butiksanställdas syn på projektet kan vara något inkorrekt om de endast har uppfattningen att 

det är ett tillfälligt projekt. Detta kan i sig påverka deras inställning och engagemang i arbetet 

med Varumärket.  

 

5.1.2 Informationskanaler 
 

I dagsläget informerar Företaget sina butiksanställda främst genom intranätet och via 

butikscheferna. Övriga informationskanaler så som personalmöten, representanter från 

huvudkontoret eller medarbetare verkade inte användas lika frekvent av Företaget för att 

kommunicera med eller informera sina anställda. Vi har däremot inte undersökt om det är 

någon skillnad på vilken typ av meddelanden som kommuniceras i de olika kanalerna. 

 

Innan vi påbörjade vår studie informerades vi om att det råder vissa problem med 

kommunikationen inom Företaget. Under arbetets gång har vi själva fått erfara dessa brister. I 

samband med att vår enkät skulle läggas upp på Företagets intranät skickade Kontaktpersonen 

ut ett mail till samtliga butikschefer, vilket innehöll information om vår studie och en vädjan 

från oss att de skulle be sin personal att delta i undersökningen. Svarsfrekvensen var under 

den första veckan oacceptabelt låg varför vi även ringde runt till butikschefer för att 

marknadsföra studien ytterligare. Under dessa samtal uppdagades att en stor andel av dem inte 

hade tagit del av informationen, vilket i sig tyder på vissa kommunikationsproblem då 

Kontaktpersonen stod som avsändare på mailet. På vår begäran sändes därför ännu ett mail ut 

för att påminna om undersökningen och således öka svarsfrekvensen. 

 

Med tydliga brister i kommunikationen funderar vi om tillgängliga informationskanaler 

nyttjas effektivt inom Företaget och ifall de väljer sådana kanaler som är lämpliga för 

informationen i fråga. 

 

5.1.3 Intranät 
 

Enligt huvudkontoret är intranätet den främsta informationskanalen ut mot butiker idag. Det 

har ersatt mycket av andra kommunikationskanaler så som fax, post och till och med en del av 

mailkorrespondensen. Företagets intranät innehåller en mängd olika funktioner så som 

rutinbeskrivningar, handböcker, information om organisationen, telefonlista, blanketter, 

loggor, portal för beställning av varor och nyheter. Men hur utformningen av dessa funktioner 

ser ut har vi ingen vetskap om, eller hur de fungerar och om de är lätt att använda. Även om 

ett intranät innehåller många bra funktioner så betyder det inte att det är bra, innehållet måste 

vara funktionellt, effektivt och lätt att använda.   

 

Alla butiker har tillgång till intranätet där bland annat alla nyheter, larm och rutiner 

publiceras. Även om alla butiker har möjlighet att nyttja intranätet är det osäkert hur många 

av de butiksanställda som använder det kontinuerligt. Det kan exempelvis bero på vilka 
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arbetsuppgifter de har och vilken inställning de har till intranätet och datorer och teknik i 

allmänhet.  

 

5.1.4 Butikschef som informationskanal 
 

Information från huvudkontoret sker som tidigare nämnt huvudsakligen i form av 

envägskommunikation från huvudkontor till butikschef. Butikschefen är således nyckeln till 

att informationen når övriga anställda i butiken. Avsaknaden av feedback och 

tvåvägskommunikation medför att det i nuläget är svårt för huvudkontoret att veta vilken 

information som når fram och vad de butiksanställda har för tankar och åsikter om till 

exempel olika kampanjer och projekt.  

 

Eftersom tidsramen för studien är begränsad har vi ingen möjlighet att undersöka vilken typ 

av information som går via butikschef och vilken som tillhandahålls skriftligt för de anställda. 

Vi har heller inte kunnat utreda vid vilka tillfällen kombinationer av informationskanaler 

används för att nå ut till butikspersonalen. Klart står att butikschefen i särskilda fall kan 

påverka och motivera sin personal bättre än skriftlig information. När vår studie hade legat 

uppe på Företagets intranät i en vecka hade vi väldigt låg svarsfrekvens men när vi kontaktade 

butikschefer och bad dem motivera sin personal att delta i enkätundersökningen ökade antalet 

svarande från 18 till 72 respondenter på två dagar.  

 

5.2 Så tycker de butiksanställda, primärdata från enkätundersökning 

 

Enligt både vår och Kontaktpersonens uppfattning är medelåldern inom Företaget högre 

jämfört med liknande organisationer inom samma bransch. De flesta anställda är mellan 31-50 

år och har arbetat längre än tio år inom Företaget, detta enligt uppgift från Företagets 

medarbetarundersökning som genomfördes 2008, då vi misstänker att vår svarsfrekvens kan 

vara för låg för att kunna dra denna typ av slutsatser. Enligt vår undersökning trivs 

majoriteten av de anställda bra på sin arbetsplats, vilket även stärks av det faktum att de flesta 

arbetat väldigt länge inom organisationen.  

 

5.2.1 Personalens allmänna kunskap om Företaget och Varumärket 
 

Vi anser att det är av stor vikt att anställda inom Företaget är medvetna om affärsidé och 

vision inom organisationen för att alla skall arbeta mot samma mål. Detta är inte det lättaste 

att ta reda på i en enkät med fasta svarsalternativ och eftersom antalet möjliga respondenter 

uppgick till 1000 personer så ansåg vi inte att en öppen fråga var lämplig i detta fall. Vi valde 

därför att ge respondenten fyra alternativ på affärsidéer där tre var fiktiva och ett alternativ var 

Företagets verkliga affärsidé. Frågan för att undersöka om de anställda känner till Företagets 

vision utformades på samma sätt. Sammanställningen visade att 71 procent av de anställda är 

medvetna om Företagets affärsidé och hela 89 procent känner till visionen, vilket illustreras i 

figurerna på nästa sida.  
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Det är mycket möjligt att utfallet hade blivit annorlunda om frågan hade varit öppen, då våra 

svarsalternativ kan ha underlättat för respondenten att välja rätt. Fasta svarsalternativ ger även 

möjlighet för respondenten att chansa, även om vi hade ett femte svarsalternativ där 

respondenten kunde medge att denne inte kände till visionen eller affärsidén.  

 

Merparten av de anställda vet vad Varumärket står för och tycker att grundtanken bakom det 

är bra. I varje butik finns en ambassadör för Varumärket, men denna var det dock inte ens 

hälften av respondenterna som kände till. Ambassadören har i uppgift, liksom butikschefen att 

föra information angående Varumärket vidare till sina arbetskamrater i butikerna, exempelvis 

efter kickoffen som hölls månaden innan produkterna lanserades externt i början av 2008.  

 

5.2.2 Vad motiverar Företagets anställda? 
 

Kontaktpersonens uppfattning om att engagemanget i butikerna kring Varumärket är 

sviktande visar sig även i vår undersökning. Endast cirka 50 procent av respondenterna 

känner sig engagerade i arbetet med Varumärket. Företaget behöver därför pröva nya vägar 

för att öka engagemanget ute i butikerna. För att undersöka vad som motiverar de anställda 

fick respondenterna gradera ett antal motivationsfaktorer efter hur stor verkan de anser att de 

har. Undersökningen visar att majoriteten av de anställda motiveras av samtliga faktorer vi 

räknade upp, men med en liten marginal tyder resultatet på att butikschefen och kunderna är 

de två viktigaste motivationsfaktorerna.  

 

Resultatet av enkäten tyder på att de anställda önskar att de kunde få mer kunskap om 

Varumärket och tror att detta skulle öka engagemanget i arbetet med detsamma. En 

respondent föreslår att den interna marknadsföringen kring Varumärket borde vara mer 

omfattande än vad den är i dagsläget för att motivera de anställda. Sammanställningen tyder 

även på att de anställda uppskattar positiv respons från kunder väldigt mycket och att mer av 

denna vara skulle öka deras engagemang i arbetet med Varumärket.  

 

5.2.3 Kommunikation och delaktighet 
 

Kontaktpersonen beskriver kommunikationen mellan huvudkontor och butiker och vice versa 

som bristfällig. Hon menar att kommunikationen främst är envägskommunikation från 

huvudkontor till butik och upplever att det är brist på feedback från butikerna. 

Undersökningen tyder dock på att de butiksanställda uppfattar att kommunikationen från butik 

till huvudkontor fungerar bättre än kommunikationen som går den andra vägen. Både 

huvudkontoret och butikspersonalen verkar dock vara överens om att det finns brister i 
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kommunikationen, då inte ens hälften av butikspersonalen tycker att den fungerar bra. En 

respondent menar att kommunikationsvägarna känns för många och för otydliga. 

 

Endast en liten del av Företagets anställda upplever att de får vara delaktiga i utformningen av 

nya projekt och en ännu mindre del uppger att de har möjlighet att påverka inom 

organisationen. Undersökningen tyder på att Företaget är tydliga i vilka förväntningar de har 

på sin butikspersonal och majoriteten av dem upplever att de har en bra relation till sin 

butikschef, vilket underlättar för samtliga parter i det dagliga arbetet.  

 

5.2.4 Kan informationsspridningen förbättras? 
 

Undersökningen tyder på att Företagets anställda i butikerna huvudsakligen får ta del av 

information via butikschefen eller intranätet. På frågan om hur de föredrar att ta del av 

information svarade de flesta att de helst informeras av sin butikschef. En respondent 

påpekade att kommunikationen i allt för stor utsträckning sker via intranätet och att han/hon 

anser att viss information skulle få bättre respons om den istället förmedlades muntligt av 

butikschefen. Men det måste beaktas att intranätet visade sig vara den näst mest föredragna 

informationskanalen bland de anställda varför Företaget bör fortsätta utveckla och använda 

denna teknik. I enkäten fick respondenterna ett påstående som löd: Jag tycker att intranätet är 

ett bra sätt att sprida information inom organisationen. Där fick de markera sin uppfattning på 

en femgradig skala där ett motsvarade att de inte instämmer alls och fem motsvarade att de 

instämmer helt med påståendet. Hela 80 procent av respondenterna anser att intranätet är ett 

bra sätt att sprida information på, vilket kan utläsas av diagrammet nedan. 

 

 

 
 

 

Det står klart att det brister någonstans i kommunikationen mellan huvudkontor och butik. 

Endast 39 procent av respondenterna uppger att de är väl informerade om vad som händer 

inom organisationen. Studien uppdagar även brister i informationen kring Varumärket och att 

de anställda i stor utsträckning inte upplever att de har fått tillräcklig kunskap om det. Bara 

cirka en tredjedel av respondenterna uppger att de får tillräcklig information om Varumärket 

för att på bästa sätt kunna utföra sitt arbete, informera kunder och känna sig engagerade i sitt 

arbete med dessa produkter.   
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5.2.5 Personalens uppfattning om intranätet 
 

Respondenterna har delade meningar kring huruvida de som butiksanställda själva har goda 

möjligheter att söka den information de behöver i sitt dagliga arbete. 17 procent instämmer 

inte alls på detta påstående, 33 procent är ganska likgiltiga och 50 procent anser att de har 

goda möjligheter att söka och hitta den information de behöver. Ett klart konstaterande är 

dock att samtliga respondenter har tillgång till dator som möjliggör daglig åtkomst till 

intranätet och enligt sammanställningen av enkäten så använder 72 procent av respondenterna 

intranätet varje dag. Diagrammet nedan visar hur den procentuella andelen ur varje 

åldersgrupp har svarat på påståendet: Jag använder intranätet i mitt dagliga arbete. Detta för 

att kunna utreda ifall det finns något samband mellan ålder och attityd till intranätet. Som 

tabellen visar är den dagliga användningen av intranätet något lägre bland personal över 55 år 

än de under 25 års ålder (se alternativet ”instämmer helt”).  

 

 
 

 

I dagsläget använder respondenterna i undersökningen främst intranätet till beställning av 

varor och nyhetsuppdatering. Vi har själva inte haft tillgång till intranätet under studien och 

på så sätt kunnat undersöka funktionerna och dess användningsområden. Vi blev däremot 

informerade av Kontaktpersonen om vilka funktioner som finns i dagsläget. Eftersom vi 

själva har goda erfarenheter från organisationer där intranätet verkligen använts och varit ett 

värdefullt hjälpmedel för de anställda, ville vi komma med förslag på fler funktioner och 

undersöka ifall respondenterna skulle använda dem om de fanns tillgängliga på Företagets 

intranät. Majoriteten av de anställda skulle gärna se att det via intranätet gick att kommunicera 

med andra butiker och huvudkontoret, att det gick jämföra butiken med övriga butiker samt 

att de kunde få information om idéer och projekt under utveckling. En respondent skrev även 

in ett eget önskemål om att det borde finnas en bildbank på intranätet där butikerna själva 

kunde ladda upp bilder på exempelvis exponeringar för att kunna hjälpa varandra samt att det 

skulle vara bra om det fanns en bättre sökfunktion på intranätet. Det verkade inte finnas något 

större behov eller intresse av att kunna kommunicera internt på respondentens egen butik via 

intranätet.  
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5.3 Så tycker butikschefer, primärdata från intervjuer 
 

5.3.1 Varumärket 
 

Av de intervjuade butikscheferna har en av dem arbetat inom Företaget några år medan den 

andre har en längre tids erfarenhet av arbete inom organisationen. Under intervjuerna 

upplevde vi att butikscheferna hade en positiv inställning till Varumärket och vad det står för. 

En av dem ansåg att projektet var riktigt bra och nämnde inte att hon såg några nackdelar med 

det, utan att det passade bra med Företagets värderingar och dess profilering. Men den andre 

respondenten upplevde att inköpspriserna blivit högre på grund av valet av lokala producenter 

och leverantörer av vissa Varumärkesprodukter. Han ansåg att i och med samarbetet med 

dessa producenter borde priserna vara på minst samma nivå som om de köpt in varan från 

någon annan producent, vars verksamhet ligger på ett betydligt längre avstånd till Företagets 

butiker. Trots detta ansåg de båda butikscheferna att tanken med Varumärket var god och de 

gav projektet sitt stöd. 

 

Butikerna blev som tidigare nämnt presenterade för Varumärket innan det lanserades i butik. 

De båda intervjuade butikscheferna deltog vid denna introduktion och en av dem hade även 

med sig ytterligare en representant från butiken. De ansåg att arrangemanget verkade bra 

planerat då de blev informerade om vad projektet handlade om, vad varorna och Varumärket 

skulle stå för och hur loggan var utformad. De tyckte även det var bra att producenterna var 

där och presenterade sina verksamheter och varor, vilket gav dem tips om leverantörer. Men 

en butikschef påpekade att även om de tycktes vara ute i god tid med att informera om 

Varumärket, så är startsträckan ute i butikerna ganska lång. De hade redan planerat för bland 

annat skyltning flera veckor i förväg så det tog ett tag innan kugghjulen satte igång och 

arbetet med Varumärket tog fart. 

 

5.3.2 Engagemang 
 

Under de kampanjer som genomförts gällande Varumärket tyckte en av butikscheferna att det 

funnits ett engagemang kring projektet, även den andre ansåg att det fanns ett engagemang 

bland de butiksanställda, men att det ibland var bättre och ibland sämre och att det skulle gå 

att höja nivån ytterligare. Att de båda butikscheferna anser att engagemanget skiftar, kan 

kopplas till den enes svar att engagemanget finns där under speciella kampanjer men sjunker 

något emellanåt, då fokus troligtvis ligger på något annat som är viktigare för stunden. Ett 

förslag till hur engagemanget ska förbättras hos de butiksanställda var enligt en butikschef att 

försöka motivera de beställningsansvariga att ta hem fler Varumärkesprodukter. 

Respondenten menade att detta skulle kunna göras genom att ge tydligare information om 

vilka varor som finns att beställa inom olika områden. Även att motivera butikschefer att 

sporra personalen och olika tävlingar nämndes som exempel på sätt att öka engagemanget. 

 

En av butikscheferna tycker att personalen är tillräckligt engagerad men att det inte finns 

någon väsentlig efterfrågan av Varumärket från kunderna. Många har frågat vad Varumärket 

är för något, vad det innebär och betyder och då förklarar butikspersonalen det efter den 

information de fått. Men han ser ingen påtaglig efterfrågan efter Varumärket och anser därför 

att det skulle behövas en rejäl satsning externt då han vill att kunderna ska bli mer 

engagerade. Denne butikschef är av åsikten att de gjort tillräckligt i butiken men att det inte 

fått någon märkbar effekt på kunderna. Han pratar mycket om att det borde göras en rejäl 

satsning externt, till exempel med någon TV-reklam, eftersom det som finns dagsläget inte 

har någon effekt eller räcker till. Denne butikschef tror att TV-reklam skulle öka kundernas 
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engagemang och att det skulle fungera bättre än till exempel reklamutskick som oftast hamnar 

direkt i soptunnan. Även den andra butikschefen upplevde att kunderna var intresserade och 

frågade om Varumärket när det introducerades och den första skyltningen började komma 

upp. Enligt hennes åsikt har kunderna börjat förstå vad Varumärket innebär och hon upplever 

även att vissa Varumärkes produkter säljer bättre än motsvarande produkt från någon 

konkurrent. Men om det är på grund av Varumärket eller någon annan faktor som särskiljer 

varan är oklart. 

 

5.3.3 Kommunikation mellan huvudkontor och butik 
 

Kommunikationen med huvudkontoret anser de båda butikscheferna fungerar bra. Den 

huvudsakliga kommunikationskanalen är enligt dem intranätet och mail. Områdeschefer hör 

även av sig per telefon ibland och gör studiebesök då och då. En butikschef nämnde att då 

butiken ligger i huvudkontorets närområde får de troligtvis besök oftare än de som ligger på 

ett betydligt längre avstånd. De båda respondenterna ansåg båda att besöken från 

huvudkontoret och närheten till dem troligtvis underlättar att skapa och underhålla en bra 

relation mellan butik och kontor. En butikschef menade att detta utgjorde en märkbar skillnad 

mellan butiker belägna i närheten och butiker med ett betydligt längre avstånd till 

huvudkontoret. 

 

Butikscheferna uppger båda att det är de som fungerar som en länk mellan butik och 

huvudkontor. Det är butikscheferna som får information av huvudkontoret att föra vidare till 

övriga butiksanställda och det är även butikscheferna som tar kontakt med huvudkontoret om 

det skulle vara något problem i butiken. Ett exempel som togs upp vid båda intervjutillfällena 

var kommunikationen kring Varumärket. I detta fall fick butikscheferna den mesta 

informationen vid ett större möte, som de sedan skulle vidarebefordra till övrig 

butikspersonal. En av respondenterna berättade att butikspersonalen sedan fick ta del av denna 

information vid ett av de morgonmöten som hålls veckovis i dennes butik. En kommentar till 

informationsspridning av den ena butikschefen var dock att de ibland upplever att information 

försvinner på vägen, speciellt om den ska färdas i flera steg. Detta kan leda till att 

butikspersonalen emellanåt känner att de inte får tillräcklig information om olika projekt eller 

händelser. 

 

Överlag upplevde butikscheferna att kommunikationen och informationen kring just 

Varumärket fungerat relativt bra mellan dem och huvudkontoret, men påpekade även att det 

är viktigt att all butikspersonal vet vad projektet innebär då det är de som har den 

huvudsakliga kontakten med kunderna. En av cheferna nämnde också att det är 

personalmässigt som det kan svikta. Det gäller för butikspersonalen att från start kunna 

presentera Varumärket på ett bra sätt, varför det ultimata skulle vara att alla blev proffs direkt. 

Men butikschefen insåg att det inte fungerar så i verkligheten, utan talade om att det finns en 

startsträcka och att alla inte tar till sig all information på en gång. Även den andre 

respondenten talade om hur det alltid uppkommer vissa hinder när något nytt ska introduceras 

inom Företaget. Denne hade en viss förståelse för detta då nya projekt är okända för all 

butikspersonal till en början, men att det blir bättre och bättre med tiden. Men denna 

butikschef ansåg ändå att de fått tillräcklig information om Varumärket för att kunna förklara 

vad det rör sig om för kunderna. 
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5.3.4 Delaktighet 
 

Gällande Varumärket menar ena butikschefen att huvudkontoret lyssnat på olika förslag de 

kommit med. Men denna chans att komma med frågor och förslag skedde först vid det första 

informationsmötet då det mesta kring projektet med Varumärket var färdigt. De båda 

butikscheferna anser som tidigare nämnt att de får tillräcklig information om vad som sker i 

verksamheten, men att huvudkontoret brister ligger i att de inte frågar butikspersonalen hur de 

vill ha det och hur de tycker att vissa saker bör utvecklas. Den ena respondenten upplever att 

huvudkontoret gör allt färdigt och sen informerar butikspersonal om det. Han anser att 

butikspersonalen borde få vara med och tycka till mer redan från starten av olika projekt och 

därmed ha större chans att påverka utformningen innan allt är klart. Detta menar denne 

butikschef är viktigt då det är butikspersonalen som sedan utför arbetet och ska få det att 

fungera. Den andre butikschefen trodde att det hade varit med några butikschefer i 

utvecklingen av Varumärket men var ej säker på sin sak 

 

5.3.5 Användning av intranätet 
     

De båda respondenterna anser båda att intranätet fungerar bra och att det är ett bra sätt att 

sprida information på inom organisationen. De använder det båda två dagligen i deras arbete 

för att se om det har hänt något, kanske gällande en viss produkt eller något som rör hela 

organisationen. Svaren vi fick på frågan angående vilken funktion de använder sig mest av på 

intranätet, var förutom nyheter och larm; fakta om produkter, beställning av  varor, 

försäljningsstatistik, olika blanketter, marknadsavdelningens sida och kontaktinformation till 

olika personer på huvudkontoret. Något som upplevdes som positivt var att de får ta del av 

nyheter med koppling till Företaget direkt och att det når ut till alla butiker. En butikschef gav 

exemplet med en felaktig vara, då kan huvudkontoret via intranätet meddela alla butiker 

snabbt om detta och butikerna kan kontrollera deras varor. 

 

Respondenterna nämnde båda två att de upplever det som om allting står på intranätet, men att 

de inte hinner med att gå igenom och läsa allt. En av butikscheferna ansåg att det ibland 

”pumpas ut” för mycket information och att hon inte har tid att se över allt som kommer då 

hon samtidigt ska vara ute i butiken och möta kunder. Viss informationen borde därför enligt 

denna butikschef rensas lite innan den skickas ut. Samma butikschef skulle även helst vilja se 

en bättre blandning av kommunikationskanaler, då hon anser det vara mer stimulerande att 

både lyssna, se, läsa och göra istället för att endast läsa om exempelvis någon kampanj eller 

projekt på intranätet. Den andre butikschefen tyckte även han att viktig information borde få 

någon slags prioritet och gå via mail, inte bara publiceras på intranätet. Men han nämnde även 

att det var positivt att information om till exempel produkter läggs ut på intranätets förstasida. 

På så sätt kan all butikspersonal se informationen, vilket är bra om butikschefen inte är 

närvarande i butiken och därför missat en del mail. Butikscheferna menar att alla i butiken har 

tillgång till intranätet. Det finns några datorer i personalutrymmena som personalen kan 

använda men om alla verkligen gör det var osäkert. En butikschef nämnde att denne upplevde 

att de anställda över 55 år var mindre benägna att använda sig av intranätet än den yngre 

personalen. Detta angavs också som ett skäl till varför flera kommunikationskanaler borde 

användas. Då de flesta anställda vid det här laget är vana vid hur intranätet ser ut och 

fungerar, så menar en av butikscheferna att inga större förändringar borde ske. Men något hon 

saknade var möjligheten att kunna jämföra med andra butiker och se vad som pågår hos dessa. 

Till exempel hur de skyltat och exponerat vissa varor i butiken. Genom att lättare kunna 

komma i kontakt med andra butiker i organisationer och se hur de arbetar, kan butiker dela 

med sig av sina idéer och inspirera varandra. 
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6. Analys 

 
I analysen kommer resultatet från undersökningen utvärderas och kopplas samman med 

teorin. Med hjälp av våra egna tankar och åsikter kommer diskussionen kring detta senare 

föra oss vidare mot våra slutsatser och resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Med anledning av den låga svarsfrekvensen anser vi det ej möjligt att utföra statistiska tester, 

exempelvis chi-två, vilket var tanken från början, då dessa inte skulle bli tillförlitliga i denna 

undersökning. 

 

6.1 Intern marknadsföring  
 

Ett syfte med denna studie är att kunna utveckla en modell som Företaget kan använda för att 

utveckla och stärka sina varumärken internt. Enligt Ahmed med flera (2003, s. 122) är det 

svårt att utveckla en generell strategi för intern marknadsföring eftersom det är väldigt 

situationsberoende. Vi menar att det bör gå utforma en modell eller strategi som är 

generaliserbar inom ramen för Företaget då dess produkter och varumärken kan betraktas som 

relativt homogena. Dessa bör således huvudsakligen kunna marknadsföras och förankras 

internt genom samma principer. Grunden till en strategi för intern varumärkesutveckling bör 

logiskt återfinnas inom området intern marknadsföring. 

 

Traditionellt förknippas begreppet marknadsföring med de externa aktiviteter ett företag 

använder för att nå ut till sina kunder (Cahill, 1996, s. 12). Men konceptet har under de 

senaste årtiondena utvecklats från att fokusera på den externa marknaden till att istället lägga 

vikten på företagets interna marknad, de anställda (Grönroos, 2002, s. 18). Enligt den 

information vi erhållit dels från Kontaktpersonen och dels från respondenterna (med undantag 

från en butikschef) får vi uppfattningen om att Företaget än i dag arbetar efter det traditionella 

marknadsföringskonceptet där huvudfokus ligger på att marknadsföra sig utåt mot kund. Vi 

antar att detta är kärnan till problemet med att förankra nya idéer bland personalen och 

motivera dem till engagemang i arbetet, då Arndt och Friman (1983, s. 145-146) beskriver att 

för stor extern fokus kan orsaka att den interna marknadsföringen hamnar i skymundan.  

 

Företaget verkar på en marknad karaktäriserad av hård konkurrens och homogena produkter. 

Enligt Berry (1987, s. 6) är de mervärden företaget tillför sina produkter avgörande för om 

Intern marknadsföring 

Intern varumärkesutveckling 

Intern kommunikation 

Intranät 

Butikschefer som kommunikationskanal 

Motivation 

Organisationskultur 

 

Inledning Metod Praktisk 

Metod 

 

Teori Företaget 

i 

praktiken  

 

Analys Slutsatser 

 

Sannings- 

kriterier 

 



Analys 

 

48 

 

kunden väljer att handla hos detta företag eller istället väljer en konkurrent. Inom Företaget 

har butikspersonalen den huvudsakliga kontakten med kunden och har således en direkt 

inverkan på kundens totala upplevda kvalitet. Genom sitt beteende i interaktionen med 

kunden och hur de bistår med hjälp och information kan de tillföra ett mervärde till 

produkterna som ökar det totala värdet för kunden och således Företagets konkurrenskraft på 

marknaden (Ahmed et al, 2003, s. 1233; Varey & Lewis, 2000, s. 224). Av den anledningen är 

det viktigt att Företaget motiverar, stödjer och underlättar för de butiksanställda att prestera 

enligt sin förmåga. Genom en planerad och väl genomförd intern marknadsföring kan 

informationsspridningen, de interna relationerna och de totala prestationerna förbättras. 

(Arndt & Friman, 1983s. 96; Grönroos, 2002, s. 368) 

 

6.1.1 Vikten av att arbeta inifrån och ut 
 

Ett numera välkänt synsätt är att företag bör betrakta och behandla sina anställda som interna 

kunder och utforma arbeten som tillfredställer personalens behov (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 

450). Eftersom Företagets butikspersonal utgör en väsentlig del i att skapa mervärde för 

kunden är de viktigt att ledningen ser till att de är engagerade och serviceinriktade, genom att 

utforma ett arbetsklimat som motsvarar förväntningarna de har på sin personal (Vasconcelos, 

2008, s. 1256). Företagets kunder kan inte undvika att vid något tillfälle interagera med eller i 

annat fall lägga märke till personalen under sitt besök i butikerna, även om kunden sköter det 

mesta utan assistans i denna typ av butik. I dessa situationer är det viktigt att butikspersonalen 

är medveten om sin roll som deltidsmarknadsförare i Företaget, då deras attityd och beteende 

påverkar kundens upplevda kvalitet (Berry, 1987, s. 7; Grönroos, 2002, s. 44). Rafiq och 

Ahmed (2000, s. 456) menar att det finns ett tydligt samband mellan graden av tillfredställelse 

hos personalen och kundens benägenhet till återupprepade köp. Det är allmänt känt att det är 

dyrare att skapa nya kundrelationer än att underhålla dem man har. Av den anledningen bör 

interna marknadsföringsaktiviteter utgöra en väsentlig del av det strategiska ledarskapet i 

Företaget för att tillfredställa personalen och underlätta för dem att utföra sitt arbete på ett 

önskvärt sätt. Vår enkätundersökning visar att drygt 80 procent av de anställda trivs på sin 

arbetsplats men att interna marknadsåtgärder inom vissa områden skulle kunna höja denna 

siffra ytterligare. Motivationsmetoder, den interna kommunikation och personalens 

delaktighet bör utifrån vår studie räknas till tre av de viktigaste fokusområdena för den interna 

marknadsföringen framöver.  

 

Vi menar att tillvägagångssättet för hur en nyanställd introduceras i organisationen påverkar 

dennes attityd till Företaget och avgör huruvida denne kommer att prestera enligt sin 

potential. Av den anledningen bad vi att få ta del av det introduktionshäfte som delas ut till 

nyrekryterade inom Företaget. Enligt Vasconcelos (2008, s. 1252) bör denna typ av 

arbetsbeskrivningar utformas i ett samarbete mellan personal- och marknadsavdelningen då 

dessa två sektioner kan bidra med viktiga aspekter på arbetet. Vi upplever att Företagets 

informationshäfte är väl genomtänkt och innehåller alltifrån affärsidé och vision till den 

anställdes serviceansvar. Företaget har insett vikten av att tillhandahålla mer än bara 

information kring arbetsuppgifterna, vilket enligt Grönroos (2002, s. 379) är nödvändigt för 

att den anställde i ett tidigt skede ska fostras till en kundinriktad attityd och förstå sin roll som 

deltidsmarknadsförare. Att Företaget är så pass tydliga redan vid rekryteringen har bidragit till 

att majoriteten, cirka 70 procent av butikspersonalen har en klar bild av vad organisationen 

förväntar sig av dem, vilket teoretiskt sett bör ha medfört att butikspersonalen är medveten om 

sitt agerande i interaktionen med kunden och att individerna i organisationen arbetar i samma 

riktning (Vasconcelos, 2009, s. 1246).  
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För att jobba taktiskt med intern marknadsföring krävs att företagen arbetar från insidan och 

ut och grundligt förankrar varor och projekt bland de anställda innan de introduceras på den 

externa marknaden. (Grönroos, 2002, s. 374) Både huvudkontoret och butikspersonalen är 

eniga om att detta är ett problem inom Företaget. Vi tror att Företaget gjort ett misstag när de 

inlett den externa marknadsföringen innan de lyckats sälja in projektet hos sina anställda. 

Kontaktpersonen känner att det inte finns tillräcklig förståelse för projektet kring Varumärket 

bland butikspersonalen. En av butikscheferna anser att den interna 

marknadsföringskampanjen inleddes för tätt inpå den externa marknadsföringen och 

butikspersonalen känner sig överlag inte motiverade i arbetet med Varumärket. Företaget kan 

inte förvänta sig helhjärtade satsningar från sin personal då de inte lyckats sälja in projektet 

internt och utan engagemang från personalen blir det svårt att lyckas på den externa 

marknaden. (Arndt & Friman, 1983, s. 23; Berry, 1987, s. 6)  

 

6.2 Intern varumärkesutveckling 
 

Begreppet intern varumärkesutveckling har vuxit fram ur och blivit en väsentlig del av den 

interna marknadsföringen (Punjaisri et al, 2009, s. 211). Syftet med intern 

varumärkesutveckling är därför att marknadsföra och förankra enskilda varumärken hos 

butikspersonalen för att de ska kunna uppfylla de löften som utfästs i den externa 

marknadsföringen och öka deras engagemang i arbetet ute i butikerna (Punjaisri et al, 2009, s. 

210-211).  

 

En av butikscheferna uttrycker missnöje över att butikerna inte inkluderas i utvecklingsfasen 

av Företagets olika idéer, utan att de vanligtvis introduceras för färdiga projekt som de genast 

förväntas ta till sig och arbeta efter med fullt engagemang. När personalen som i detta fall 

upplever brist på kontroll, kan det enligt Proctor och Dukakis (2003, s. 268) vara svårt för 

Företaget att lyckas motivera dem. Kontaktpersonen var besviken över att många butiker 

brister i engagemanget med Varumärket. Ett problem som vår studie förtydligar då endast 

hälften av de butiksanställda uppgav att de känner sig motiverade i arbetet med Varumärket. 

Vi misstänker att det faktum att butikerna inkluderades i projektet med Varumärket i ett 

sådant sent skede, kan vara en bidragande orsak till den bristande motivationen i butikerna 

och kan medföra negativa effekter för både Företagets interna och externa marknad under en 

betydande tidsperiod. Som den andra butikschefen förklarar, så är det är en lång process innan 

allt är i sin ordning i butikerna i samband med att nya varumärken lanseras. Det ska beredas 

plats för de nya produkterna samtidigt som butikspersonalen måste utbildas och erhålla 

kunskap om nyheterna. Om denna process inleds för nära inpå den externa marknadsföringen 

för varumärket i fråga, kan det enligt Grönroos (2002, s. 317-322) medföra att personalen inte 

är redo att tillföra det mervärde till produkterna som kunden förväntar sig. En av 

butikscheferna berör detta när hon förklarar hur viktigt det är att butikspersonalen är 

”väloljade” redan från början, men den långa startsträckan innan allt är i sin ordning i 

kombination med att den externa marknadsföringen drar igång för snabbt, försvårar för 

butikspersonalen att göra ett bra arbete från start då de inte kan bli experter på en gång. Detta 

tajta tidsschema kan vara en orsak till varför många av de butiksanställda upplevde att de inte 

hade tillräcklig information om Varumärket. Därför bör det vara praxis att först grundligt 

implementera och förankra nya projekt internt bland butikspersonalen innan Företaget inleder 

den externa marknadsföringen mot kund (Grönroos, 2002, s. 371). 

 

Kontaktpersonen förklarar att Varumärket varken fått den interna eller externa framgång som 

de önskat. Vår studie visar att endast cirka en tredjedel av de anställda anser att de fått 

tillräcklig information kring Varumärket för att utföra sitt arbete, informera kunderna och 
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känna engagemang i sitt arbete med dessa produkter. Vi tror att det kan vara stressande och 

generande för de butiksanställda att möta kunden innan de fått tillräckligt med kunskap för att 

kunna bistå med den information och hjälp som efterfrågas. Enligt Grönroos (2002, s. 317-

322) kan detta orsaka svårigheter för Företaget att få kunden att vilja bygga en 

varumärkesrelation, vilket förklarar det bristande intresset från den externa marknaden. 

Även om implementeringen av Varumärket internt upplevdes ligga för nära den externa 

presentationen, så ansåg de båda butikscheferna att informationen och kommunikationen 

gällande Varumärket i huvudsak har varit god. En månad innan release av Varumärket och 

dess produkter hölls den inledande aktiviteten för den interna marknadsföringskampanjen, i 

syfte att förankra projektet bland Företagets personal. Detta evenemang var en kickoff där 

Företaget bjöd in butikschef och Varumärkesambassadör från samtliga butiker. Där 

presenterades grundtanken bakom projektet och de inbjudna fick träffa leverantörer och 

informerades om Varumärkets produktportfölj. Gästerna fick sedan i uppgift att 

vidarebefordra sin kunskap till sina medarbetare ute i butikerna, vilka även fick ta del av en 

informationsfolder om Varumärket. Genom denna typ av aktiviteter kan Företaget utbilda 

personalen samtidigt som de väcker engagemang hos sina anställda (Punjaisri et al, 2009, s. 

212).  

 

Vi tror dock att denna aktivitet inte fått den önskvärda effekten Företaget avsåg på grund av 

att majoriteten av de anställda uteslöts från eventet. Vi menar att denna typ av kickoff, där 

endast två medarbetare från varje butik fick delta kan ha skapat en negativ stämning bland 

dem som uteslöts från eventet, istället för att generera en allmänt positiv attityd till 

Varumärket vilket vi förmodar var grundtanken bakom kickoffen. Företaget kan i framtiden 

vinna på att inkludera samtliga anställda som skall arbeta med projekten i de 

varumärkesutvecklande aktiviteterna och således erhålla en bättre effekt av satsningarna. Vi 

är medvetna om att det är kostsamt att anordna aktiviteter för 1000 personer, men det bör ses 

som en värdefull investering istället för en onödig kostnad. Den interna 

marknadsföringskampanjen behöver inte heller vara extrem för att frambringa effekt. 

Företaget kan med enkla lösningar som exempelvis att låta varje butikschef ansvara för en 

kickoff i sin butik nå ut till samtliga anställda, vilket till och med skulle spara pengar då denna 

typ av utförande garanterat är billigare än att köpa tjänsten av en eventbyrå.  

 

Enligt Punjaisri (2009, s. 217) är det viktigt att intern varumärkesutveckling utformas som en 

kontinuerligt pågående process. Enligt Kontaktpersonen så har Företaget genomfört en rad 

aktiviteter för att stärka Varumärket internt. Förutom kickoffen har Varumärket fått en egen 

sida på intranätet, demonstrationer av Varumärkets produkter har genomförts i de större 

butikerna, en tävling har hållits och varje år arrangeras Varumärkesdagen där de anställda har 

möjlighet att framföra feedback om Varumärket. Vår studie tyder dock på att Företaget lagt 

för lite energi på att utbilda sina butiksanställda då endast var tredje anställd upplever att de 

erhållit tillräcklig information om Varumärket för att kunna utföra sitt arbete.  

 

6.3 Företagets interna kommunikation  
 

Den interna kommunikationen har under senare tid fått en mer central roll i den interna 

marknadsföringen (Varey & Lewis, 2000, s. 194). Speciellt då förändringar eller strategier ska 

implementeras är detta av största vikt (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 453). För att inom Företaget 

kunna bygga upp en bra attityd till nya projekt så som Varumärket, är därför en välfungerande 

intern kommunikation högst relevant. (Harkness, 1999, s. 89) Det är även av betydelse för att 

butikspersonalen ska kunna hållas uppdaterade om vad som pågår i Företaget och kunna 

utföra sitt arbete på ett bra och effektivt sätt. (Daly et al, 2003, s. 160). 



Analys 

 

51 

 

6.3.1 Från information till interaktion 
 

Idag finns det ofta en fungerande tvåvägskommunikation i organisationerna där feedbacken 

från de anställda nyttjas för att kunna förbättra verksamheten. Men Kontaktpersonen upplever 

att kommunikationen i Företaget enbart går i en riktning, och är alltså kvar i det gamla 

systemet där kommunikationen endast hade som syfte att informera de butiksanställda. 

(Bottazzo 2005, s. 78; Varey & Lewis, 2000, s. 143) Detta måste förändras om Företaget vill 

lyckas då de anställdas sinnen och tankar stimuleras av en tvåvägs intern kommunikation 

(Harkness, 1999, s. 90). Eftersom det är de butiksanställda som har den mesta kontakten med 

kunderna har de troligtvis bättre förståelse för vad kunderna vill ha och hur olika projekt eller 

produkter kommer att bli mottagna ute i butikerna. Genom att uppmuntra till feedback kan 

huvudkontoret få ta del av butikspersonalens tankar och åsikter som sedan kan nyttjas till 

fördel för Företaget (Grönroos, 2002, s. 371). Även om huvudkontoret upplever att responsen 

från butikerna är svag, så upplever majoriteten av enkätrespondenterna att kommunikationen 

från butik till huvudkontoret fungerade bättre än kommunikationen i den andra riktningen. 

Vad som orsakar denna motsägelse hade varit intressant att veta, men vi kan av vår 

undersökning tyvärr inte se vad detta beror på.  

 

6.3.2 Butikschefen och den interna kommunikationen 
 

Intern kommunikation är det mest effektiva sättet att bygga upp en god attityd till varumärken 

hos medarbetare. Genom intern kommunikation kan företagen utveckla potentialen hos 

personalen och lära dem att leverera i enlighet med företagets image samt tillhandahålla den 

information de behöver för att kunna agera motsvarande kundernas förväntningar. (Harkness, 

1999, s. 89; Punjaisri et al, 2009, s. 211) Företaget har bland annat genom en kickoff med 

butikschefer och Varumärkesambassadörer försökt förankra Varumärket hos butikerna, men 

enligt de butiksanställda har ansträngningarna att sprida informationen inte varit helt 

tillfredställande. De uppger att de skulle vilja ha ytterligare information för att kunna utföra 

arbetet kring Varumärket och upplysa kunder på bästa sätt. Detta är ett tecken på att 

butikspersonalen anser att det finns brister i hur kommunikationen internt inom Företaget 

fungerar.  

 

Hur butikscheferna hanterar vidarebefordringen av informationen de får kan också ha 

betydelse för vad som når fram till de butiksanställda. Om det, enligt Kontaktpersonen, 

varierande engagemanget från olika butiker inom Företaget beror på butikchefernas förmåga 

att sprida information kan vi endast spekulera i. Men det är ett känt faktum att många 

organisationer inte tillhandahåller sina chefer nödvändig utbildning i informationsspridning. 

Det är extra viktigt att butikscheferna som är länken mellan butik och huvudkontor lär sig hur 

de kan kommunicera effektivt med butikspersonalen. (Gillis, 2006, 206-208) Vi vet inte 

huruvida cheferna i Företagets butiker har fått någon utbildning gällande kommunikation och 

spridning av information. Men vi har i samband med vår undersökning fått erfara att det finns 

brister, då informationen gällande vår enkät hade svårigheter att nå fram till personalen i 

många av Företagets butiker. Att öka butikschefernas kunskap kring kommunikation skulle 

utöver en förbättring av informationsdistribueringen, även kunna bidra till att de bli mer 

öppna för feedback från de butiksanställda och kan vidarebefordra denna till huvudkontoret. 

(Gillis, 2006, 206-208)  
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6.3.3 Butiker emellan 
 

En av de intervjuade butikscheferna nämnde att de i butiken hade ett morgonmöte varje vecka 

vilket är ett bra sätt att positivt påverka kommunikationen och informationsspridningen bland 

medarbetarna. Men huruvida detta är något som förekommer i alla butiker har vi ingen 

information om. Om så inte är fallet är detta något som borde spridas inom hela 

organisationen. Veckomöten kan genom att stimulera den interna kommunikationen även 

bidra till fler lyckade samarbeten inom och mellan butikerna (Gillis, 2006, s. 205). Fler 

samarbeten mellan butiker var även något som enkätrespondenterna gav som önskemål, vilket 

skulle kunna gynna Företaget då interaktion och kommunikation mellan medarbetare har visat 

sig ha stor betydelse för verksamheters framgång (Varey & Lewis, 2000, s.143). Vår 

uppfattning är att interaktionen mellan kollegor på samma butik i dagsläget fungerar bra. 

Detta antagande görs bland annat med grund i att enkätrespondenterna inte hade något behov 

eller önskemål om att kunna kommunicera internt på butiken med hjälp av intranätet. Detta 

antyder att personlig kontakt och muntlig information uppskattas bland personalen. Att 

Företaget verkar inom ett stort geografiskt område betyder att det är långa avstånd mellan 

butikerna. Detta medför att det skulle krävas omfattande tid och resurser om representanter 

från huvudkontoret ofta skulle behöva åka runt och personligen informera medarbetarna. Att 

istället använda sig av tillgänglig teknik, så som intranätet till delar av den interna 

kommunikationen underlättar informationsspridningen. Personlig information kan begränsas 

till viktigare nyheter som kräver mer tyngd för att nå ut till personalen. 

 

6.4 Intranät 
 

6.4.1 Teknik vs Personlig kontakt 
 

De butiksanställda uppger att de främst får ta del av information via intranätet och butikschef. 

Hur stor del av det totala informationsflödet respektive kanal har är osäkert, men resultatet 

från enkätundersökningen tyder på att intranätet är den mest använda 

kommunikationskanalen. Majoriteten av enkätrespondenterna och de båda butikscheferna 

ansåg att detta var ett bra sätt att sprida information på, men de butiksanställda svarade även 

att de helst föredrar att ta del av information via butikschefen, därefter intranätet. En 

uppfattning bland enkätrespondenterna var att huvudkontoret ibland använde sig av intranätet 

för mycket. En orsak till detta skulle kunna vara att detta sätt att sprida information på är 

snabbt och bekvämt och kräver inte mycket ansträngning eller resurser från huvudkontorets 

sida (Bottazzo, 2005, s. 79). Men om den personliga interaktionen försvinner allt för mycket 

kan det orsaka att relationerna inom Företaget påverkas negativt och att butikspersonalen 

upplever sin förbindelse med verksamheten som neutral och opersonlig (Varey & Lewis, 

2000, s. 217-218). Detta kan i sin tur påverka de anställdas motivation och engagemang 

negativt vilket får oönskade effekter på arbetet i Företagets butiker.  

 

Om intranätet endast används för att publicera nyheter, så nyttjas det inte på bästa sätt utan 

fungerar istället endast som ett substitut till anslagstavlan i personalrummet. (Bottazzo, 2005, 

s. 84) Och även om detta är ett enkelt sätt att sprida information, så är det inte alltid det som 

fungerar bäst. Någon av butikspersonalen nämnde också att viss information troligtvis skulle 

få bättre respons om den meddelades personligt via butikschefen istället för via intranätet.  Att 

Företaget föredrar att använda intranätet för att sprida information kan ha ett samband med 

det lönsamhetsfokus vissa organisationer har (Arndt & Friman, 1983, s. 145-146), vilket i så 

fall skulle betyda att Företaget möjligen väljer kommunikationskanaler som är billigare men 

inte lika effektiva.  
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Om huvudkontoret upplever att många butiksanställda inte tar till sig information som skickas 

ut, kan det bland annat bero på vilken kanal som används för det interna meddelandet. Detta 

kan vara en av orsakerna till att färre än hälften av enkätrespondenterna uppgav att de kände 

sig välinformerade om vad som händer i organisationen. Vilken kommunikationskanal som 

bäst lämpar sig beror på meddelandets karaktär och hur preferenserna hos butikspersonalen 

ter sig (Gillis, 2006, s. 259). Vissa kan föredra publiceringar och meddelanden via intranätet 

medan andra alltid vill få information vid personliga möten med butikschef. Dessa var som 

tidigare nämnt de två kommunikationskanaler som främst användes av huvudkontoret för att 

distribuera information och de kanaler som föredrogs av butikspersonalen. Men för att så 

många som möjligt ska ta till sig meddelandena torde huvudkontoret använda sig av en 

kombination av olika medel för att nå ut till de anställda. Detta kan även kopplas till några 

uppgifter från en av de intervjuade butikscheferna som ansåg att en blandning av olika 

kommunikationsmetoder skulle vara det bästa. Men en risk med att använda sig av för många 

olika kanaler kan vara att butiksanställda då upplever att det finns för många 

kommunikationskanaler och att de därför uppfattar dem som otydliga. Detta var även något 

som en av respondenterna påpekade då de i slutet av enkäten fick tillfälle att framföra övriga 

synpunkter och åsikter som hade koppling till studien. 

 

Att en respondent kommenterade att allt för mycket kommunikation sker via intranätet, kan 

ses som ett tecken på att det förmedlades för mycket information skriftligt, vilket kan medföra 

att mycket blir bortrensat då personalen försöker välja ut och läsa det de tror är viktigast. Den 

överflödiga informationen kan få motsatt effekt och medföra att färre läser meddelanden och 

nyheter som publiceras via intranätet. Den speciella sidan för Varumärket på intranätet har 

troligtvis på grund av detta inte fått den uppmärksamhet huvudkontoret eftersträvat. Även hos 

en av de intervjuade butikscheferna var av uppfattningen att det pumpas ut för mycket 

information på intranätet vilket kan få en negativ effekt och bidra till att färre intresserar sig 

för rapporter och upplysningar som kommuniceras genom denna kanal. Detta kan ha ett 

samband med den låga svarsfrekvensen på enkäten och förklara varför många av 

butikscheferna vi tog kontakt med inte hade tagit del av mailet med information angående 

studien. Ingen av butikscheferna upplevde något problem med kommunikation till 

huvudkontor, men detta kan troligtvis ha att göra med att det enligt dem själva och 

Kontaktpersonen är de som fungerar som en länk mellan huvudkontor och butikspersonal. 

 

6.4.2 Utveckling av intranätet 
 

En av de intervjuade butikscheferna och många av enkätrespondenterna skulle vilja se att 

kommunikationsmöjligheterna med andra butiker genom intranätet förbättrades, vilket skulle 

kunna ha en positiv effekt på kunskapsspridningen inom Företaget (Bottazzo, 2005, s. 81). 

Till exempel genom att kunna jämföra sin butik med andra butiker, dela med sig av idéer och 

inspirera varandra. Då de tidigare nämnda långa avstånden gör det svårt och tidskrävande att 

åka runt och besöka andra butiker är intranätet ett passande instrument att nyttja för att hjälpa 

varandra inom organisationen och bidra till en ökning av samarbeten butiker emellan 

(Murgolo-Poore et al, 2002, s. 114). Ett förslag på hur detta skulle kunna ske var enligt några 

enkätrespondenter att butikerna skulle kunna lägga upp fler bilder på hur det ser ut hos just 

dem. Personlig interaktiv information har även visats sig ha en positiv effekt på de anställdas 

engagemang (Arndt & Friman, 1983, s. 25). Något tecken på behov att kunna kommunicera 

internt på butiken via intranätet fanns inte, men en bättre sökfunktion var något som nämndes 

bland önskemålen. Att några av de butiksanställda även skulle vilja se en förbättring av 

sökfunktionen på intranätet, kan ha ett samband med att det endast var cirka hälften av 
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respondenterna av enkäten som upplevde att de hade goda möjligheter att själva söka och hitta 

den information de behöver. Detta trots att utvecklingen av intranätet har gjort information 

inom Företaget mer lättåtkomlig (Bottazzo 2005, s. 77). 

 

Enligt resultatet från enkätundersökningen har alla respondenter tillgång till dator på deras 

arbetsplats, vilket stämmer överens med vad huvudkontoret och de båda butikscheferna 

uppgav. Detta är viktigt för att intranätet ska fungera på ett effektivt sätt (Proctor & Doukakis, 

2003, s. 268). Drygt två tredjedelar av de butiksanställda använder sig också av intranätet 

varje dag och de funktioner som främst användes uppgavs vara beställning av varor och 

nyhetsuppdatering. Men det dagliga användandet var något lägre bland de anställda över 55 

års ålder än hos de yngre medarbetarna. Även en av de intervjuade butikscheferna tyckte sig 

se ett mönster där de äldre medarbetarna använde sig av datorer och intranätet i mindre 

utsträckning än den yngre personalen. Detta kan tyda på att personal av den äldre 

generationen kan ha en annan attityd till datorer och teknik än de yngre beroende på att de har 

mindre erfarenhet (Gillis, 2006, s. 210). Men om detta gäller i just Företaget är svårt att styrka 

med anledning av den låga svarsfrekvensen och då olika åldergrupper var ojämnt 

representerade i studien. 

 

Som tidigare nämnt är det främst via intranätet och butikscheferna som de anställda får ta del 

av information. Intranätet har enligt Kontaktpersonen ersatt en stor del av andra 

kommunikationskanaler. Trots att de flesta ansåg att intranätet var ett bra sätt att sprida 

information på och att många använde sig av det dagligen, var det ändå knappt 40 procent 

som kände sig välinformerade om vad som händer i organisationen. Att vara ovetande om vad 

som händer i Företaget kan leda till en känsla av osäkerhet bland personalen (Proctor & 

Doukakis, 2003, s. 271), vilket kan ha en negativ effekt på deras motivation och engagemang 

gällande arbetet i butiken. Detta är en av orsakerna till varför personalen ständigt behöver 

hållas uppdaterade om vad som sker, vilket visar betydelsen av intern kommunikation inom 

Företaget (Daly et al, 2003, s. 160). 

 

6.4.3 Intranätets möjligheter 
 

Butikscheferna talade under intervjuerna uppskattande om intranätets fördelar så som snabb 

distribuering av information. Speciellt då det gällde problem som många butiker var berörda 

av och att informationen angående detta nådde ut till alla berörda på en gång. Möjligheten att 

snabbt kunna informera alla inom organisationen på samma gång är en av de främsta och mest 

tydliga egenskaper som hör till intranätets fördelar (Proctor & Doukakis, 2003, s. 271). Detta 

verkar vara den viktigaste orsaken till varför Företaget och dess anställda anser att intranätet 

har en viktig betydelse för verksamheten. Enligt webenkäten ville majoriteten av 

butikspersonalen även se att det genom intranätet skulle bli enklare att ta kontakt med 

huvudkontoret, och att de ville ha mer information om vad som händer inom organisationen, 

till exempel projekt under utveckling. Då möjligheterna för de butiksanställda att ge feedback 

är otillräckliga, kan det leda till att den information som distribueras från Företagets 

huvudkontor till butiker inte tas emot på bästa sätt (Grönroos, 2002, s. 370). Även en av 

butikscheferna upplevde att informationen kring projekt i utvecklingsfasen var bristfällig. Han 

var av den åsikten att butikspersonalen skulle få bli involverad i projekt tidigare så att de har 

större möjlighet att påverka slutresultatet och inte bara bli serverad ett färdigt koncept som de 

sedan ska arbeta med ute i butikerna. Enligt Grönroos (2002, s. 388) är tidig involvering av de 

butiksanställda i olika projekt, något som positivt skulle kunna påverka deras engagemang 

och motivation i arbetet ute i butikerna. Intranätet kan då vara en bra kommunikationskanal 

för att kunna nå ut med information till alla anställda redan i ett tidigt skede av olika projekt.  
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Enligt Bottazzo (2005, s. 80) borde intranätet användas till olika undersökningar av 

personalens åsikter och attityder så ofta som en gång i veckan. Detta kan tyckas mycket men 

om Företaget endast har sin årliga medarbetarundersökning som underlag för vad personalen 

tycker och tänker så finns det gott om utrymme för några fler enkäter på intranätet. Då de 

flesta butiksanställda uppgav att de använde intranätet dagligen finns det goda förutsättningar 

för att de skulle kunna ha möjlighet att svara på några frågor då och då. På detta sätt skulle 

även själva intranätets effektivitet kunna mätas då de butiksanställda får utvärdera hur väl de 

olika funktionerna positivt bidrar till Företagets verksamhet. 

 

6.5 Butikschefer som kommunikationskanal 
 

Även om intranätet enligt undersökningen var en populär kommunikationskanal, svarade 

majoriteten av respondenterna att de helst vill bli informerade av sin butikschef, vilket kan ha 

ett samband med att de flesta ansåg sig ha en bra relation med sin butikschef. Detta kan i sin 

tur vara kopplat till det stora inflytandet cheferna har på butikspersonalen. 

Enkätrespondenterna uppgav även att de viktigaste motivationsfaktorerna kom från 

butikschefen och kunderna. Att få stöd och uppmuntran från chefen kan göra stor skillnad på 

butikspersonalens engagemang (Vasconcelos, 2008, s. 1253). Detta var något som noterades 

av oss, då svarsfrekvensen på enkäten ökade markant efter att vi tagit kontakt med 

butikschefer och bett dem att motivera de butiksanställda att delta i studien för att förstärka 

enkätundersökningens resultat. Sambandet som tidigare nämndes mellan personlig interaktiv 

information och butikspersonalens engagemang, stärks därmed ytterligare (Arndt & Friman, 

1983, s. 25). 

 

6.5.1 Butikschefens betydelse 
 

Enligt Kontaktpersonen på huvudkontoret är det butikschefen som är nyckeln till om viss 

information når de butiksanställda eller ej. Kontaktpersonen upplever en brist på feedback 

från butikerna vilket medför att hon inte vet om information når ända fram. Dessa uppgifter 

stämmer delvis överens med vad de intervjuade butikscheferna sa om att de som fungerar som 

en länk mellan huvudkontor och butikspersonal. Även enkätrespondenterna svarade att 

butikschefen var en av de främsta informationskanalerna. Att det nästan uteslutande är 

butikschefen som har kontakten med huvudkontoret kan ha ett samband med att feedbacken 

från de butiksanställda upplevs som bristfällig. Om butikspersonalen knappt har någon 

kontakt med huvudkontoret är det svårt för dem att kontinuerligt kunna komma med någon 

respons. Men de butiksanställda uppger samtidigt att kommunikationen från butik till 

huvudkontor fungerar bättre än kommunikationen i den andra direktionen, vilket motsäger 

Kontaktpersonens uppgifter. Båda parter anser alltså att interaktionen från deras sida fungerar 

bättre. Dessa differentierade uppgifter tyder på att butiksanställda och huvudkontoret inte är 

eniga gällande var de större bristerna finns. När den interna kommunikationen inom Företaget 

inte fungerar medför detta stora risker att även den externa kommunikationen inte når upp till 

en önskvärd nivå (Varey & Lewis, 2000, s. 171). 

 

Butikschefen är en av de viktigaste motivationsfaktorerna enligt enkätundersökningen, därför 

är det väldigt viktigt att denne känner sig motiverad i sitt arbete och informerar, 

kommunicerar med och engagerar butikspersonalen. Enligt undersökningen bland 

butikspersonalen och intervjuerna med butikscheferna verkar kommunikationen dem emellan 

fungera bra. Någon av enkätrespondenterna nämnde även att han/hon hellre skulle vilja ha 

mer information via butikschefen än intranätet, jämfört med hur det ser ut i dagsläget. Detta 
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styrker uppgifterna från enkätundersökningen att relationen mellan butikspersonal och 

butikschef är god, vilket kan medföra en ökad motivation bland de butiksanställda om de blir 

informerade av sin butikschef istället för via intranätet. Då studien visar på att butikscheferna 

har stor inverkan på butikpersonalen, är det ytterst viktigt att de föregår med gott exempel och 

visar sitt engagemang och en god attityd till arbetet i Företaget (Gillis, 2006, 206-208). Detta 

torde speciellt vara av stor betydelse vid implementering av nya idéer och projekt, så som 

Varumärket. 

 

6.5.2 Var brister kommunikationen? 
 

Som tidigare nämnt är det endast knappa 40 procent av butikspersonalen som upplever att de 

är välinformerade om vad som sker inom Företaget. Någonstans brister det i 

kommunikationen från huvudkontor till butik där butikschefen sägs vara länken. Men om det 

är mellan huvudkontor och butikschef eller mellan butikschef och övriga butiksanställda är 

svårt att avgöra. Under intervjuerna uppgav butikscheferna att de hade en bra relation med 

huvudkontoret och att kommunikationen dem emellan fungerade bra. Även den 

butikspersonal som deltog i enkätundersökningen upplevde att relationen och 

kommunikationen mellan dem och butikschef var god. På grund av dessa uppgifter är det 

svårt att se var de största kommunikationsproblemen ligger när det gäller information från 

huvudkontoret till butikspersonal. Butikerna där de intervjuade cheferna arbetar är belägna i 

huvudkontorets närområde, vilket kan ha haft en påverkan på hur just dessa butikschefer 

upplevde sin relation med huvudkontoret. Det är även troligt att det finns vissa skillnader 

mellan butikscheferna i Företaget gällande hur mycket energi de lägger på att kommunicera 

och sprida information till övriga butiksanställda (Gillis, 2006, s. 206).  En av de intervjuade 

cheferna nämnde dock att information ibland upplevs försvinna längs vägen, speciellt om den 

ska transporteras i flera steg, vilket var fallet med Varumärket. Företaget bör därför försöka 

undvika att transportera information genom för många led och istället direkt rikta sig till dem 

det berör (Proctor & Doukakis, 2003, s. 271). Att informationen ibland förändras då den 

passerar genom flera led kan vara en av orsakerna till att en stor del av butikspersonalen inte 

känner sig välinformerade om exempelvis olika projekt eller händelser inom Företaget.  

 

6.6 Motivation 
 

Varumärket och projektet kring detta är av stor vikt för Företaget. Något de menar att de inte 

fått full förståelse för bland butikspersonalen. Kontaktpersonen saknar ett fullständigt 

genomförande av kampanjen kring Varumärket från flera håll och upplever att engagemanget 

varierar från 0-100 procent mellan de olika butikerna. Enligt Vasconcelos (2008, s. 1256) så 

kan företag endast förvänta sig fullt engagemang från sina anställda om de skapar utvecklande 

och motiverande arbetsförhållanden. Vår studie visar att endast cirka 50 procent av de 

anställda i butikerna känner engagemang i arbetet med Varumärket, vilket tyder på att 

Företaget bör finna nya vägar och strategier att arbeta efter för att nå ut till och motivera sina 

anställda. Om Företaget tar hänsyn till de anställdas behov och bistår med det stöd de behöver 

kommer de av naturliga skäl bli mer kundinriktade och således bidra till ökad tillfredställelse 

bland Företagets kunder. När både den interna och externa marknaden är tillfredställd 

förbättras både Företagets rykte och resultat (Ahmed et al, 2003, s. 1226). 

 

När det gäller motivation kan små medel göra stor skillnad. Stöd och uppmuntran i arbetet 

kan vara väldigt effektiva metoder för att butikspersonalen skall känna sig nöjd och prestera 

enligt sin förmåga (Tietjen och Myers, 1998, s. 231; Vasconcelos, 2008, s. 1253). Och det 

bästa är att dessa metoder är helt kostnadsfria. Vår studie tyder på att Företagets anställda 
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värderar interaktiva motivationsmetoder väsentligt högre än materiella. Uppmuntrande ord 

från butikschefen, medarbetare och kunder rankades betydligt högre än exempelvis tävlingar i 

fråga om motivationseffekt. Detta visar på att glädje och trivsel är bland de viktigaste 

faktorerna för att människor ska må bra (Vasconcelos, 2008, s. 1247). Därför är det av stor 

vikt att Företaget arbetar för att uppnå detta i sina butiker då de anställda spenderar en 

väsentlig del av sina liv på sin arbetsplats. Vi tror att engagemang föder engagemang. Därför 

är det väsentligt att butikscheferna, som bär huvudansvaret för att motivera butikspersonalen 

själva är engagerade och produktiva för att nå ut till personalen (Varey & Lewis, 1999, s. 

928).  

 

Trots att majoriteten av enkätrespondenterna visste vad Varumärket står för och ansåg att 

grundtanken bakom projektet var bra, så visade studien att endast omkring hälften av de 

anställda känner sig motiverad i sitt arbete med Varumärket. För att öka sitt engagemang visar 

undersökningen att de flesta anställda önskar att erhålla ytterligare utbildning och kunskap 

kring projektet och produkterna. Detta är förstås en kostnad men vi menar att utbildning alltid 

bör betraktas som en investering som kommer att ge avkastning på lång sikt. Om personlig 

utveckling stimuleras bör detta leda till ökad produktivitet i Företaget. Enligt Grönroos (2002, 

s. 388) är utbildning en av de vanligaste motivationsfaktorerna, tillsammans med stöd och 

frihet i arbetet. För att få det bästa resultatet kan det vara nödvändigt att ledningen arbetar 

med motivation på flera plan och kombinerar olika metoder (Varey & Lewis, 1999, s. 928). 

Studien visar exempelvis att både utbildning och visad uppskattning från olika håll skulle 

motivera majoriteten av personalen och öka engagemanget i arbetet med Varumärket i 

butikerna. Vi tror att en kombination av metoder bidrar till att Företaget når ut till fler 

individer och således får större effekt av sina satsningar. Som Harkness (1999, s. 93) 

förespråkar så är det aldrig fel att våga prova nya tillvägagångssätt för att motivera sin 

personal. Företaget skulle kunna vinna på att testa hans förslag om att exempelvis låta 

Kontaktpersonen som är ansvarig för Varumärket åka runt och möta personalen i butikerna 

för att få mer tyngd i budskapet (Harkness, 1999, s. 93). Denna typ av strategi kan enligt våra 

egna erfarenheter vara väldigt givande i syfte att öka engagemanget och uppmärksamheten 

internt för ett visst projekt.  

 

6.6.1 Var lyhörd och lär känna personalen 
 

Som vi tidigare nämnt ansåg båda intervjurespondenterna att butikspersonalen inkluderades 

för sent i utvecklingsprocessen av Varumärket. Grönroos (2002, s. 378, 388) menar att det är 

viktigt att företagen inkluderar personalen i planering och beslut samt tar tillvara på feedback 

och idéer från dem, dels för att de sköter det operativa arbetet och har praktiska erfarenheter 

och dels för att personalen skall känna sig delaktiga och betydelsefulla för organisationen. Vi 

har även en tanke om att Företaget kan vinna på att ta vara på information och erfarenheter 

från den operativa butikspersonalen för att kunna lägga ned projekt som är bristfälliga och på 

så vis spara tid och resurser som de annars förlorat. Vår studie visar att endast var femte 

butiksanställd upplever att de har möjlighet att påverka i organisationen och känner att de får 

delta i utvecklingen av nya projekt. Vi misstänker att bristen på delaktighet kan vara en 

bidragande orsak till varför motivationsnivån är låg bland huvuddelen av de anställda. En 

mängd forskningsrapporter visar att motivationen är högre bland anställda som känner att de 

bidrar med något och behandlas som att de är en viktig del i organisationen (Berry et al, 1976, 

s. 9; Proctor & Doukakis, 2003, s. 272; Varey & Lewis, 2000, s. 171). 

 

Det är värdefullt att Företaget årligen genomför medarbetarundersökningar. Vi tror att dessa 

enkäter är ett bra sätt att lära känna personalen, då Företaget har ett stort antal anställda 
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spridda över en stor geografisk yta. Enligt Vasconcelos (2008, s. 1257) är dessa även 

nödvändiga för att kontinuerligt mäta tillfredsställelsen bland de anställda och snabbt kunna 

vidta åtgärder vid negativa förändringar. Därför anser vi att Företaget, som vi tidigare nämnt 

med fördel kan utöka antalet medarbetarenkäter. Vi har inte fått ta del av någon 

medarbetarundersökning, vilket är synd då vi menar att utformningen av enkäten och valet av 

frågor avgör vilken lärdom organisationen kan dra av informationen. Som Tietjen och Myers 

(1998, s. 228) förklarar så är varje individ unik och därför är det nödvändigt att Företaget 

väljer motivationsstrategier som överensstämmer med personalens behov och preferenser för 

att få önskad effekt. Genom olika undersökningar bland butiksanställda kan Företaget få en 

tydligare bild av medarbetarna och på så sätt anpassa och välja lämpligare 

motivationsmetoder för att kunna tillfredsställa butikspersonalens behov. 

 

Som vi tidigare nämnt visar vår studie att kunder är en av de faktorer som har störst effekt på 

butikspersonalens motivation. Då en av butikscheferna hävdar att kunderna som handlar i 

butiken inte riktigt har förstått vad Varumärket står för så kan det troligtvis vara en anledning 

till varför intresset från kunderna är bristfälligt. Därför kan det vara klokt av Företaget att, 

förutom att se över de interna marknadsföringsaktiviteterna även följa denna 

intervjurespondents råd att förbättra den externa marknadsföringen kring Varumärket för att 

kunden ska förstå vad det innebär, få upp ögonen och intresset för varumärket och på så sätt 

öka motivationen bland butikspersonalen.   

 

En av intervjurespondenterna föreslog även att Företaget skulle kunna arbeta mer ingående 

med att försöka uppmana dem som har beställningsansvar ute i butikerna att försöka ta hem 

ytterligare varor från Varumärket till sitt respektive område och sedan anordna en tävling 

mellan de olika avdelningarna för att öka engagemanget i varje enskild butik. Hon menar även 

att butikscheferna kan bli bättre på att pusha och motivera sin personal. Vår studie visade att 

tävlingar inte rankades så högt bland motivationsfaktorerna, men som vi tidigare nämnt är det 

nödvändigt att kombinera flera metoder för att nå ut till hela personalstyrkan. Tävlingar 

motiverar trots allt var tredje butiksanställd enligt vår undersökning. 

 

6.7 Organisationskultur 
 

Företagets förflutna har format karaktärsdrag som särskiljer organisationen. Dessa kan bland 

annat utgöras av materiella ting som exempelvis lokaler och kläder, eller dolda faktorer som 

gemensamma normer och värderingar, vilket möjlighet de anställda har att påverka inom 

organisationen med mera. (Gillis, 2006, s. 35; Lucas & Kline, 2008, s. 281) Eftersom att 

organisationskulturen till stor del påverkar hur det dagliga arbetet fungerar (Daly et al, 2003, 

s. 158) menar vi att det är väsentligt att Företaget är medveten om sin organisationskultur för 

att förstå vilka karaktärsdrag som underlättar eller försvårar arbetet inom organisationen. 

Enligt Lucas och Kline (2008, s. 277) så är organisationskulturen i sin helhet starkt 

bidragande till hur väl nyheter och förändringar accepteras och vilken benägenhet de anställda 

har att ta egna initiativ och komma med förslag. Endast 22 procent av Företagets 

butikspersonal upplever att de har möjlighet att påverka i organisationen vilket tyder på att 

organisationskulturen inte är särskilt öppen och stimulerande för den individuella 

utvecklingen. Vi är dock införstådda med att alla individer är olika och bara för att en stor 

andel av respondenterna uppgav att de inte har möjlighet att påverka i organisationen betyder 

det inte att de vill det.  

 

Företag har större chans att lyckas om affärsidén genomsyrar hela organisationen (Gillis, 

2006, s. 39). Vår studie visar att cirka 70 procent av Företagets personal känner till affärsidén 
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vilket är en bra förutsättning för att de anställda ska arbeta mot samma mål. Hur detta 

fungerar i praktiken är till stor del ledningens ansvar, då ett skickligt ledarskap kan påverka 

beteendet hos personalen och underlätta det dagliga arbetet (Rafiq & Ahmed, 2000; 

Vasconcelos, 2008, s. 1254). 68 procent av respondenterna vet vad organisationen förväntar 

sig av dem. Att Företaget är tydliga med sådana budskap underlättar för personalen i sina 

dagliga sysslor och leder troligtvis till ökad kontinuitet i interaktionen med kund. Som 

Grönroos (2002, s. 394-395) menar så finns det ett starkt samband mellan organisationskultur 

och levererad kvalitet.  

 

Medelåldern i Företaget är enligt uppgift mellan 31-55 år. Detta i kombination med att en stor 

andel (43 procent) arbetat i Företaget längre än tio år kan orsaka att personalen inte är fullt 

förändringsbenägna. Studier visar att yngre personer har en positivare attityd till nyheter och 

förändringsarbete än den äldre generationen (Daly et al, 2003, 159) och vi misstänker även att 

den personal som arbetat länge i organisationen kan arbeta efter invanda mönster som är svåra 

att bryta. Även det faktum att Företaget har en stor del timanställda kan medföra svårigheter 

att förankra nyheter och förändringar internt, då denna del av personalen kanske inte jobbar 

mer än några timmar/dagar i veckan och därför av naturliga skäl inte alltid har samma intresse 

för organisationen som den ordinarie personalen.  

 

6.7.1 Att utveckla organisationskulturen 
 

En av intervjurespondenterna gav oss intrycket av att Företagets organisationskultur under 

senaste åren utvecklats i positiv riktning. Butikerna har lämnat attityden ”sköter du ditt så 

sköter jag mitt” bakom sig och istället börjat ta hjälp av varandra. På huvudkontorets initiativ 

delades kameror ut till samtliga butiker i syfte att de skulle kunna ta bilder av exponeringar 

etcetera och via intranätet dela med sig av sina idéer och inspirera varandra. Detta ser vi som 

en bra början till förändring men Kontaktpersonen upplever fortfarande att det finns en ”vi 

och dem känsla” mellan huvudkontoret och butikerna. Hon syftar främst på att 

kommunikationen dem emellan har brister då den huvudsakligen sker i form av 

envägskommunikation från huvudkontor till butik. Bristen på feedback medför att 

huvudkontoret inte vet vilken information som når fram samt att de anställda mister sin 

möjlighet att framföra sina åsikter. Detta kan beskrivas som subkulturer i den övergripande 

organisationskulturen och är ett vanligt förekommande fenomen (Lucas & Kline, 2008, s. 

282). Subkulturer kan försvåra samarbetet inom organisationen men dessa är inte 

nödvändigtvis permanenta. Det krävs dock medvetna åtgärder på flera plan för att överkomma 

dessa. (Gillis, 2006, s. 41)  

 

Jobbtillfredsställelse är ett centralt begrepp. Även om personalen är kompetent och besitter 

rätt kunskap kommer de troligtvis inte att prestera enligt sin förmåga innan de känner 

tillfredsställelse med sin arbetssituation (Chang & Lee, 2007, s. 156-159). Den förändring 

som sker i organisationskulturen idag skulle kunna leda till ökad jobbtillfredsställelse och 

intresse för organisationen bland dem som arbetar ute i butikerna och således få en positiv 

inverkan på hela Företagets prestationer. Vi menar att detta är en bra inledning till förändring 

som på sikt även kan påverka relationen subkulturer emellan. Relationer inom företag är lika 

komplexa som i övriga livet och kräver underhåll för att upprätthållas. När företag lyckas 

bygga starka interna relationer ökar detta kontinuiteten i arbetet vilket bidrar till extern 

framgång (Gillis, 2005, s. 217).  

 

Lärande, målmedvetenhet och förändringsbenägenhet utgör grunden för utveckling, både på 

det individuella planet och på organisationsnivå. (Chang & Lee, 2007, s. 158-159) Vi antar att 
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Företaget har en väl etablerad organisationskultur då de varit verksamma under en lång 

tidsperiod. De har som vi tidigare nämnt vissa faktorer som kan hämma förändringsarbete och 

acceptansnivån för nyheter bland personalen (bland annat hög medelålder), men om viljan och 

drivkraften finns hos ledningen tror vi att de kan lyckas utveckla organisationskulturen till att 

bli mer öppen och stimulerande för individuell utveckling och således öka Företagets 

produktivitet. När Företaget uppmuntrar till nytänkande, inger förtroende, stärker och 

utnyttjar de anställdas potential kan de ses som en lärande organisation vilken har stora 

möjligheter att utvecklas (Ballantyne, 2003, s. 1242). Vi ser stor potential för Företaget att 

fortsätta denna utvecklingsprocess och bara det faktum att de anlitat oss universitetsstudenter 

till hjälp visar att de är öppna för nytänkande. Det finns en vilja från både huvudkontoret och 

butikerna att utvecklas, även om vi haft bekymmer med och till viss del blivit hindrade i vårt 

arbete då Företaget ifrågasatt våra metoder. Enligt Lucas och Kline (2008, s. 283) är det 

vanligt förekommande att Företag stannar upp mitt i förändringsarbetet och intar en defensiv 

position då de traditionellt använda metoderna kritiskt granskas.  

 

6.8 Vad påverkar Företagets framgång? 
 

I teoriavsnittet tog vi upp en modell från Gillis (2005, s. 217) som visar hur relationerna 

medarbetare emellan genom en kedjereaktion påverkar personalens motivation och intresse 

och därmed verksamheters prestationsförmåga, Företaget är inget undantag. Men vi anser att 

denna modell saknar viktiga komponenter som till stor del kan ha inverkan på de anställdas 

nivå av engagemang och prestationer vilket således även påverkar Företagets totala 

prestationsförmåga. Vi har därför valt att utforma en reviderad version av modellen vilken 

kan studeras nedan. Vår modell inkluderar, förutom komponenterna i den ursprungliga 

modellen även intern marknadsföring och kommunikation, då studier visat att dessa 

funktioner påverkar alla delar i en organisation. Hur väl dessa funktioner fungerar kan i allra 

högsta grad vara avgörande för Företagets chanser till framgång. (Grönroos, 2002, s. 368; 

Murgolo-Poore et al, 2002, s. 115) Eftersom intern marknadsföring och kommunikation 

påverkar hela organisationen har vi valt att placera dessa funktioner över de andra för att visa 

på deras potential och vad företag kan åstadkomma när dessa funktioner fungerar. Vi har även 

valt att inkludera organisationskultur i den reviderade modellen eftersom den påverkar 

Företagets anställda, deras inställning och benägenhet att prestera enligt sin fulla potential 

(Chang & Lee, 2007, s. 156-159).  

 

Vi menar att relationerna inom Företaget påverkar hur den interna marknadsföringen och 

kommunikationen fungerar. Exempelvis anser vi att relationen mellan huvudkontoret och de 

butiksanställda avgör ifall kommunikationen är i form av envägskommunikation eller om de 

anställda har möjlighet att ge feedback. Den interna marknadsföringen och kommunikationen 

kan även hjälpa till att förbättra och bygga upp relationer inom Företaget. Relationerna i sin 

tur påverkar samspelet mellan individer och inverkar således på organisationskulturen och 

arbetsklimatet.  

 

Vi är övertygade om att även organisationskulturen och klimatet påverkas av den interna 

marknadsföringen och kommunikationen. Enligt Rafiq och Ahmed (2000, s. 452) kan företag 

med hjälp av intern marknadsföring skapa en gynnande organisationskultur där anställda 

exempelvis arbetar mot samma mål. Vi menar också att organisationskulturens karaktär kan 

påverka hur relationer inom Företaget tar form och hur individer beter sig mot varandra, 

genom exempelvis normer och värderingar som formats inom organisationen (Chang & Lee, 

2007). Organisationskulturen och arbetsklimatet kan även influera personalens beteende, 

attityder och handlingsförmåga (Lucas & Kline, 2008, s. 277). Om Företaget exempelvis 
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uppmuntrar till feedback från butikspersonalen är det större chans att de också kommer med 

respons.   

 

Andra faktorer som påverkar personalens engagemang och prestationer är den interna 

marknadsföringen och kommunikationen. Vi tror att om Företaget genomför planerade interna 

marknadsföringsaktiviteter och har en väl fungerande tvåvägskommunikation med sina 

butiksanställda kan det få dem att prestera enligt sin förmåga och känna sig tillfreds med sin 

arbetssituation (Ahmed et al, 2003, s. 1226). Butikspersonalens engagemang har självklart 

även inverkan på den interna marknadsföringen och kommunikationer då deras inställning 

antingen kan underlätta eller försvåra för Företaget att nå ut till dem. Enligt vår åsikt kan 

kommunikationen aldrig bli givande förrän alla parter anstränger sig. 

 

Slutligen så menar vi att den interna marknadsföringen och kommunikationen påverkar 

Företagets totala prestationsförmåga genom att dessa faktorer inverkar på alla övriga delar 

och aspekter inom organisationen. Ett företag med goda interna relationer, en 

tillfredsställande kultur och klimat, engagerad personal som gör sitt bästa och trivs på sitt 

arbete har enligt vår mening väldigt goda chanser till framgång på sin marknad. 
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Figur 2. (Reviderad figur 1) Faktorer som påverkar Företagets framgång 

Av: Frida Bergström och Malin Nilsson 09-05-11 
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7. Slutsatser 
 

I denna avslutande del kommer vi att med utgång från teorin, empirin och framförallt 

analysen och bidra med förslag på en modell för att hjälpa Företaget och uppfylla syftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Modell för intern varumärkesutveckling i Företaget 
 

Företaget har efterfrågat en strategi eller modell som kan underlätta den interna 

varumärkesutvecklingen, då de i dagsläget har svårt att förankra och skapa engagemang kring 

nya projekt bland butikspersonalen. Forskare påstår att det är näst intill omöjligt att utforma 

en generell strategi för intern marknadsföring som passar alla situationer. Något vi inte är 

beredda att hålla med om fullt ut. Efter att ha studerat vår teoribas och analyserat vår 

kvantitativa och kvalitativa studie har vi kunnat precisera problemområden och möjliga 

orsaker till varför dessa uppkommit. Vi anser således att vi erhållit tillräcklig information för 

att kunna utforma en modell som generellt ska kunna användas till grund för framgångsrik 

implementering av nya projekt inom Företaget. Företagets produkter och varumärken kan 

betraktas som relativt homogena vilket logiskt bör innebära att de kan marknadsföras internt 

med samma metoder. Eftersom att denna modell endast utgör en grund för tillvägagångssätt 

för intern varumärkesutveckling och inte innefattar konkreta exempel på kampanjer och 

interna marknadsaktiviteter bör denna även kunna klassas som generaliserbar för övriga 

företag. 

 

Samtliga problem kring intern varumärkesutveckling som vi uppmärksammat genom vår 

studie, går att härleda till brister i Företagets interna marknadsföring. Redan vid 

informationsmötet med Kontaktpersonen reagerade vi på att Företaget verkar ha en äldre, 

traditionell syn på marknadsföring vilket innebär en överdriven fokus på den externa 

marknaden, det vill säga Företagets kunder. En viktig slutsats vi dragit är att Företagets 

butikspersonal inte är tillräckligt delaktiga i processen vid utformning av nya projekt och 

idéer. Ett problem som vi försökt lösa i utformningen av vår modell.  
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7.1.1 Personalen som testmarknad 
 

Vi tror att Företaget kan vinna på att betrakta butikspersonalen som en första intern marknad 

att testa nya projekt på. Detta då butikspersonalen är Företagets operativa enhet mot kund så 

kan de genom sin erfarenhet och kunskap tillföra värdefull feedback som kan utveckla ett 

projekt till något bättre, eller till och med leda till att Företaget kan lägga ned bristfälliga 

projekt i tid och således spara in den tid och resurser som i annat fall gått förlorade.  

 

Tvåvägskommunikation och feedback är nödvändigt för att Företaget med säkerhet ska veta 

att informationen når ända fram och för att delaktighet har en bevisad förmåga att höja 

motivationen bland anställda i företag. Hos Företaget skulle detta kunna ske genom att 

områdescheferna informerade butikscheferna i sina distrikt om det aktuella projektet och att 

butikscheferna sedan fick ansvaret att vidarebefordra denna information till butikspersonalen. 

Butikspersonalen skulle då redan i ett tidigt skede kunna framföra sina synpunkter på 

projektet, som sedan vidarebefordras av butikschefen till huvudkontoret. Att även kunna dela 

med sig av sina åsikter via intranätet skulle kunna öka de butiksanställdas deltagande då det 

finns olika preferenser om hur den interna kommunikationen helst ska ske.  
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Figur 3. Implementering av nya projekt och idéer inom Företaget 

Av: Frida Bergström och Malin Nilsson 09-05-17 
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7.1.2 Intern fokus 
 

Med vår modell vill vi demonstrera hur liten del de externa marknadsaktiviteterna bör ha av 

den totala varumärkesutvecklingsprocessen jämfört med de interna aktiviteterna, som vi 

menar skall betraktas som en betydelsefull del av förloppet, från start till mål. Genom att 

inkludera interna marknadsaktiviteter redan i utvecklingsstadiet av ett projekt kan Företaget 

grundligt förankra och sälja in idéerna till butikspersonalen, så att de vid den externa 

lanseringen av projektet har fått tid på sig att erhålla betydelsefull kunskap, bli motiverade 

och ha bättre förutsättningar för att kunna arbeta enligt sin fulla potential.  

 

7.1.3 Vad vill kunden ha? 
 

För att projektet ska bli framgångsrikt externt som internt är det en förutsättning att även en 

extern marknadsundersökning genomförs för att undersöka vad som efterfrågas av kund. 

Även här kan Företaget ta butikspersonalen till hjälp då de sköter den direkta kontakten med 

kunderna och således har en bättre förståelse för vad kunden vill ha och hur olika projekt 

skulle fungera ute i butikerna. Men huvudsakligen kan dessa kundundersökningar ske genom 

enkäter, intervjuer eller fokusgrupper. När Företaget tagit del av både kundernas och sina 

butiksanställdas åsikter och attityder kan det aktuella projektet utvärderas och omarbetas. I 

vissa fall kanske det är här det tar stop, om feedbacken tyder på att det inte finns någon 

efterfrågan eller intresse. Men om det finns förutsättningar för att projektet skulle kunna 

lyckas, i ursprunglig eller reviderad form, kan Företaget i detta skede börja satsa helhjärtat.  

 

7.1.4 Utbilda och motivera 
 

Om beslut tas att projektet ska genomföras bör de interna marknadsaktiviteterna utökas och 

intensifieras. Denna fas bör inledas med att butikscheferna får information av huvudkontoret, 

exempelvis regioncheferna angående hur den interna marknadsföringskampanjen och det 

fortsatta projektet kommer att utformas. På så sätt får butikschefen stöd och hjälp med att 

introducera projektet och motivera sin butikspersonal i det kommande arbetet. För att 

engagera butikspersonalen och skapa förutsättningar för att projektet ska lyckas, är det viktigt 

att grundligt utbilda personalen och förankra idéerna internt. Andra aktiviteter för att öka 

engagemanget kan vara kickoffer för medarbetarna i varje butik. Vid dessa kickoffer kan 

butikspersonalen få tillfälle att testa de nya produkterna vilket kan bidra till att skapa en 

positiv attityd till dessa i butikerna. Om det finns en positiv känsla kring projekt och 

produkter bland de butiksanställda, kommer detta att bidra till extern framgång genom att 

kunderna lättare kan ta till sig dessa. Att kickofferna hålls av butikscheferna med stöd från 

huvudkontoret, innebär att Företaget på detta sätt kommer billigare undan än tidigare år, då de 

anlitat en eventbyrå för att anordna liknande arrangemang. Företaget kommer även att få en 

bättre effekt av en kickoff där samtliga butiksanställda får delta. 

 

7.1.5 Redo för mötet med kunden 
 

Parallellt med att Företaget arbetar med interna marknadsföringsåtgärder bör de i detta skede 

utveckla en kampanjstruktur för den externa marknadsföringen. Företaget upplever inte några 

problem med sin externa marknadsföring och då vi fokuserat på den interna 

marknadsföringsprocessen, lämnar vi här utrymme för Företaget själva att välja metoder. 

Innan dessa kampanjer når ut till kunden kan det dock vara givande att testa dessa på 

butikspersonalen för att erhålla feedback och därmed kunna justera eventuella brister. Nu när 
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butikspersonalen är kunniga och motiverade bör projektet kunna lanseras externt med 

framgång.  

 

7.1.6 Utformandet av modell 
 

Vid utformandet av denna modell har vi försökt ta hänsyn till de butiksanställdas preferenser 

kring interna marknadsföringsaktiviteter, exempelvis kommunikation. Enligt vår 

undersökning föredrog butikspersonalen att få ta del av information främst via butikschef och 

intranät. Då det fanns önskemål om att mer information skulle framföras via butikschefen har 

vi givit som förslag att denne bland annat ska hålla i viktigare informationsdistribuering och 

kickoffer i butikerna. Detta kan förbättra informationsflödet och engagemanget då de flesta 

butiksanställda har en god relation till sin butikschef och upplever denna som en av de 

effektivaste motivationsfaktorerna. Intranätet ses idag som en bra kommunikationskanal men 

vi har fått indikationer på att viss information som anslås via intranätet är överflödig. 

Eftersom butikspersonalen generellt är positivt inställd till intranätet föreslår vi att Företaget 

försöker effektivisera användandet av intranätet genom att sluta publicera onödig information, 

vilket torde öka benägenheten hos butiksanställda att använda detsamma. Butikschefen och 

intranätet är de informationskanaler som främst föredras av både huvudkontoret och 

butikspersonalen. Vi menar att en kombination av dessa två kanaler är den mest effektiva 

metoden för att nå ut till samtliga anställda inom Företaget.  

 

Det vi främst vill visa med denna modell, är vikten av att det konstant pågår interna 

marknadsföringsaktiviteter och att de anställda får delta i utvecklingen av de projekt som de 

senare ska arbeta med och påverkas av. Då de tillåts vara delaktiga under hela processen 

kommer engagemanget att öka vilket speglar av sig på de butiksanställdas prestationer.  

 

7.2 Förslag på fortsatt forskning 
 

Vi anser att det skulle vara av intresse att komplettera denna studie i Företaget med en 

kvantitativ och kvalitativ undersökning bland huvudkontorets anställda. Detta skulle berika 

studien och ge en klarare bild av hur interna marknadsaktiviteter fungerar i Företaget. 

 

Det vore även intressant att undersöka hur stora geografiska avstånd påverkar de interna 

relationerna inom ett företag.  

 

Eftersom att intern marknadsföring är komplex att planera och genomföra anser vi att det 

finns behov av vidare forskning inom ämnet. I dagsläget finns det inga generella modeller 

eller strategier för hur företag ska gå tillväga för att utforma sin interna marknadsföring. Det 

kan därför vara av intresse att studera intern marknadsföring inom olika företag och olika 

branscher. En sådan studie skulle kunna bidra med grundläggande, övergripande modeller för 

intern marknadsföring som går att applicera på fler företag än ett. 

 

Vidare tycker vi att det skulle vara givande att studera hur interna marknadsaktiviteter skiljer 

sig mellan små och stora företag, samt vilka konsekvenser en bristande intern marknadsföring 

kan orsaka i små respektive stora företag.  

 

Det skulle även vara intressant att se vidare forskning angående hur intranätet påverkar de 

interna relationerna, organisationskulturen och kommunikationen inom ett företag. Överväger 

fördelarna med elektronisk kommunikation nackdelarna, eller kan bristen på personlig kontakt  

leda till negativa konsekvenser?
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8.  Sanningskriterier 
 
Vi kommer i detta sista avsnitt presentera aktuella sanningskriterier för att läsaren ska få en 

bättre förståelse för studiens tillförlitlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Studiens trovärdighet 
 

För att få ett vetenskapligt värde på en studie måste hänsyn tas till vissa faktorer. Aspekter 

som bör beaktas är undersökningsmetoder, mått, mätinstrument etcetera (Lekwall & Wahlbin, 

2001, s. 304). Dessa måste vara reliabla (tillförlitliga) och valida (giltiga) för att ge 

undersökningen en vetenskaplig grund. För att validiteten och generaliserbarheten på studien 

skall vara hög krävs att reliabiliteten är hög. En hög reliabilitet behöver däremot inte betyda 

att validiteten är hög (Ejvegård, 2003, s. 70-75). Det kan vara problematiskt att uppnå en hög 

nivå på båda dessa mått då de ofta krockar med varandra. För att nå hög reliabilitet väljs helst 

enkla frågor vars resultat är lätta att mäta, men det kan medföra att validiteten blir sämre på 

grund av att frågorna inte omfattar det som ska mätas. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 111) Det 

som ur detta avseende kan vara mest problematiskt är att överföra det teoretiska till det 

empiriska för att göra det möjligt att undersöka (Johansson-Lindfors, 1993, s. 106). En 

företeelse som kan ha underlättat detta problem för oss är att vi utgick från Företagets 

problem och sökte sedan teorier som kunde kopplas till dessa. Vid utformning av enkäten och 

intervjufrågor hade vi därför både praktiska problem och teori att utgå ifrån. 

 

Båda intervjuerna spelades in för att inte riskera att missa viktiga delar av respondenternas 

svar och för att informationen skulle återges så riktigt som möjligt. Inspelningarna 

transkriberades sedan och sammanställdes tillsammans med några korta anteckningar som 

gjordes vid intervjutillfället. Att spela in ett samtal kan ibland påverka respondentens svar. Då 

de är medvetna om att allt de säger registreras kan det orsaka mera försiktiga uttalanden 

(Ejvegård, 2003, s.50). Detta märktes tydligt på en av våra respondenter. Första minuterna var 

det mest kortfattade, neutrala svar och fokus på diktafonen, men efter några frågor glömdes 

denna bort vilket gjorde att respondenten blev avslappnad och gav mer utförliga svar och 

delade med sig av sina åsikter. Osäkerheten som uppstod i början av intervjun kan på så sätt 

ha orsakat att vi inte fått helt sanningsenliga svar, men då vi började med lätta frågor för att 

skapa en bra, avslappnad stämning tror vi inte att detta haft någon väsentlig påverkan på vår 

undersökning.   

 

Vi utgår ifrån att de svar vi fick av butikscheferna vid intervjuerna är sanningsenliga. Men vi 

är samtidigt medvetna om att det finns olika faktorer som kan ha påverkat deras svar. Deras 

svar kan bland annat bero på deras intresse för undersökningen och/eller vår formulering av 
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frågorna. (Ejvegård, 2003, s. 51-53) Dessa faktorer kan även ha påverkat enkätens 

respondenter. I en intervju är respondenten inte anonym för intervjuaren, även om svaren och 

resultatet behandlas konfidentiellt. Detta kan medföra att respondenten inte svarar helt efter 

sin åsikt, utan hellre ger en mer positiv bild av verksamheten som inte helt stämmer överens 

med verkligheten. (Ejvegård, 2003, s. 51)  

 

Något som kan ha påverkat noggrannheten i butikschefernas svar var tiden för intervjun. Om 

de under denna dag har mycket att göra kan deras svar medvetet vara kortfattade för att få 

intervjun överstökad så fort som möjligt, vilket kan medföra negativa effekter för vår 

undersökning då vi kanske går miste om intressant information. Även vårt beteende och det 

intryck vi gav under intervjutillfället kan ha fått butikschefen att svara på ett visst sätt 

(Ejvegård, 2003, s. 50-51; Johansson-Lindfors, 1993, s.113), men just dessa faktorer anser vi 

inte haft tillräckligt effekt för att påverka studien väsentligt. Och eftersom en kvalitativ 

intervju inte är anonym kan detta leda till att respondenterna svarar så som de tror att 

organisationen vill att de ska svara och inte efter sin egen åsikt, då de kan vara osäkra 

angående vilken information de får lämna ut och därför hellre visa en mer positiv sida av 

Företaget.  

 

En annan faktor som kan ha påverkat resultaten av intervjuerna är närheten till huvudkontoret. 

Ett kort geografiskt avstånd gör det enklare för personal från huvudkontoret att göra besök i 

butiken och den personliga kontakten kan bidra till en bättre relation mellan butikschef och 

huvudkontor. Detta kan i sig påverka undersökningens tillförlitlighet då det är osäkert att vi 

fått samma svar från en butikschef vars butik ligger belägen på ett långt avstånd från 

huvudkontoret. 

 

Under ett flertal tillfällen har uppsatsen granskats av vår handledare vilket bidragit till att öka 

tillförlitligheten och den feedback vi fått har hjälpt oss och gett oss möjlighet att utveckla 

uppsatsen. Att få synpunkter av vår handledare under de olika stadierna av vårt arbete anser vi 

påverkat studien positivt och gett den en större trovärdighet.    

 

8.2 Validitet 
 

Begreppet validitet syftar på om undersökningen verkligen mäter det den är avsedd för och 

om det insamlade materialet har koppling till och är väsentligt för studien (Lekvall & 

Wahlbin, 2001, s. 304; Hartman, 2005, s. 44). Vid utformningen av frågorna i enkäten och 

intervjumallen hade vi vår teori, problemformulering och Företagets praktiska problem i 

åtanke för att säkerställa att frågorna var relevanta för vår studie. Innan enkäten gavs ut, 

testades den på några personer som arbetar inom samma bransch som Företaget. Detta för att 

testa om våra frågor var förståeligt formulerade och om de mätte det vi avsåg att mäta, allt för 

att ge studien god giltighet. Att själva bedöma om studien håller tillräckligt hög nivå kan vara 

svårt då det är vi som har utformat både intervjufrågorna och enkäten efter vår uppfattning am 

vad som är korrekt.  Att därför låta några utomstående testa och granska enkäten innan 

distribuering kan ha ökat validiteten. Utöver ”testrespondenterna” så såg även vår handledare 

och representanter från Företaget över enkätfrågorna innan undersökningen genomfördes. 

Företagets önskemål och restriktioner angående enkätens innehåll och frågeformuleringar, 

vilket ledde till att enkäten reviderades, kan ha haft påverkan på studiens validitet.  

 

Vid intervjutillfällena kan butikscheferna ibland ha missuppfattat frågan och vad vi sökte efter 

och därför svarat på ett visst sätt. Detta kan ha lett till att våra frågor inte mätt det vi avsåg att 

mäta. Under intervjun med butikschefen vars modersmål inte var svenska, märkte vi att detta 
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skedde vid ett fåtal tillfällen. Även om vi på grund av det inte fick svar på alla våra frågor fick 

vi ändå ta del av information och åsikter som hade koppling till vår studie. Båda intervjuerna 

gav oss tillfälle att formulera oss på ett sådant sätt att respondenten skulle förstå, och det fanns 

även möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna reda ut missförstånd kring frågor 

omedelbart.        

 

8.3 Reliabilitet 
 

Med extern reliabilitet menas hur tillförlitlig undersökningen är i fråga om enkätresultaten 

skulle bli desamma om samma studie utfördes två gånger (Bryman & Bell, 2005, s. 48). För 

att en undersökning ska anses ha hög extern reliabilitet ska den vid upprepning ge samma 

resultat (Johansson-Lindfors, 1993, s. 110). För att stärka reliabiliteten har vi vid utformandet 

av enkäten försökt vara så tydliga som möjligt i både instruktioner och frågor (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 111), men det är svårt att kontrollera reliabiliteten vid enkätundersökningar 

innan de genomförs (Patel & Davidson, 1991, s. 88).  

 

Testet av enkäten på några personer i den aktuella branschen utfördes även för detta syfte. Vi 

tror att resultatet av dessa åtgärder kan ha haft positiv verkan på undersökningen då de 

bidragit till att de ”riktiga” respondenterna lättare kunnat förstå vad vi frågade om och veta 

hur de skulle gå tillväga för att svara på frågorna. På det sättet ville vi minska risken att några 

respondenter missuppfattar frågor och därför svarar på ett visst sätt som kan vara helt 

avvikande mot övriga resultat. Att undersökningen var anonym tror vi också kan ha bidragit 

till att respondenterna svarat mer sanningsenligt och inte efter vad de tror förväntas av dem. 

Men enkätens respondenter kan likväl av olika orsaker inte ha svarat sanningsenligt eller 

påverkats att svara på ett visst sätt, vilket är något vi haft i åtanke vid databearbetningen. 

(Ejvegård, 2003, s. 55) Det kan bland annat bero på om respondenten varit ensam vid 

deltagandet eller om personen haft någon bredvid sig som influerat svaren. Även stress och 

brist på tålamod som leder till att frågorna inte läses ordenligt, vilket kan ha haft betydelse för 

utfallet. Det finns självklart fler orsaker till varför svaren ibland inte är sanna, men de ovan 

nämnda tror vi är bland de vanligaste när det gäller denna undersökning.   

     
Urvalet (eller avsaknad av urval) för den kvantitativa studien anser vi vara stort nog för att nå 

tillräcklig reliabilitet. Även om vi inom en snar framtid skulle upprepa samma studie inom 

Företaget, skulle svaren förmodligen inte drastiskt skilja sig åt. Detta anser vi gälla även då 

bortfallet för denna undersökning varit relativt stort. Då det gäller intervjuerna är det som 

tidigare nämnt osäkert om vi skulle få liknande svar av andra butikschefer. Tillförlitligheten 

av den kvalitativa studien kan därför diskuteras. Om tid och resurser fanns skulle det ha varit 

en fördel för undersökningen att intervjua ytterliggare butikschefer från fler orter.  

 

Intern reliabilitet innebär att om det är flera forskare som genomför undersökningen ska de 

vara överens om vad de uppfattar under studien. Det gäller alltså huruvida forskarna tolkar 

material och det de ser och hör på samma sätt. (Bryman, 2004, s. 257) Vi har tidigare arbetat 

mycket tillsammans under vår studietid och det har alltid fungerat bra. Även om vi ibland har 

delade meningar vilket kan ge upphov till intressanta och givande samtal, så har vi oftast 

liknande syn på saker och ting och en bra inblick i hur den andra tänker och resonerar. Under 

arbetets gång har vi diskuterat och pratat mycket om hur vi ser på olika frågor och vi har båda 

varit närvarande vid intervjuerna med butikscheferna och mötena med Företaget. På grund av 

detta och det faktum att vi samarbetar bra och oftast har samma tankesätt anser vi har bidragit 

positivt till den interna reliabiliteten.  
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8.4 Studiens generaliserbarhet 
 

Generaliserbarhet gäller om resultaten från undersökningen även är aktuella för individer som 

inte deltog i studien (Patel & Davidson, 1991, s. 43). Då vi endast genomfört studien inom ett 

företag går det ej att generalisera och göra antaganden att resultatet även stämmer in på andra 

företag.  

 

Resultatet kan troligtvis inte appliceras på andra företag även om de verkar inom samma 

bransch som Företaget. Även om undersökningen utförts i flera olika organisationer är det 

svårt att komma med förslag på förbättringar och strategier som passar alla. Speciellt då det i 

dagsläget inte finns några generella modeller för den interna marknadsföringen och 

kommunikationen (Ahmed et al, 2003, s. 1221). Syftet med denna studie är inte heller att 

generalisera, varför vi inte strävar efter några sådana resultat, utan att undersöka bristerna hos 

Företaget och komma med specifika förslag gällande just deras verksamhet. 

 

Vi är medvetna om att bekvämlighetsurvalet av de intervjuade butikscheferna medför att 

generaliserbarheten är begränsad. De intervjuade personernas åsikter och attityder är kanske 

inte en representativ avspegling av Företagets alla butikschefer, men vi anser att intervjuerna 

ändå ger oss en bra inblick och uppfattning av hur många av butikscheferna upplever den 

interna kommunikationen.  

 

Även om svarsfrekvensen på den webbaserade enkätundersökningen är låg, så använder vi 

resultatet för att dra vissa slutsatser. Vi utgår alltså ifrån att svaren är representativa för de 

butiksanställda inom Företaget men är samtidigt medvetna om att den svaga svarsfrekvensen 

medför vissa brister och påverkar studiens tillförlitlighet. 
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Övriga källor 
 

Företagets verksamhetsberättelse 2008 

 

Mailkorrenspondens med Kontaktpersonen från Företagets huvudkontor 
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Kommunikation på arbetsplatsen  

Denna undersökning är en del av vår kandidatuppsats på Service 
Managementprogrammet och sker i samarbete med Företaget. Avsikten med denna 
enkät är övergripande att kartlägga hur du upplever din situation som anställd inom 
Företaget, beskriva hur kommunikationen fungerar internt inom organisationen samt 
att få en kunskap om hur du som anställd upplever din möjlighet att påverka. 
Resultatet av denna undersökning skall ge underlag till förslag på förbättringar av 
den interna kommunikationen, framför allt vid implementering av nya projekt, vilket 
kan komma att underlätta det dagliga arbetet inom organisationen.  
 
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men vi uppskattar om du tar dig tid att besvara 
denna enkät då du kan bidra till att höja undersökningens kvalitet. Enkäten kommer 
uppskattningsvis att ta cirka fem minuter av din tid. 

Enkäten består av alternativfrågor och ett antal påståenden. I samband med 
påståenden används svarsalternativen "instämmer inte alls" till "instämmer helt" 
graderade från ett till fem. Du svarar genom att välja den siffra som motsvarar din 
uppfattning bäst. Det är viktigt att du försöker svara på samtliga frågor.  
 
Om det är något du undrar över kan du ta kontakt med någon av oss:  
Frida Bergström, frbe0014@student.umu.se,               070-323 96 53         
Malin Nilsson, mani0040@student.umu.se,               073-041 37 11        
 
Tack på förhand för din medverkan! 

 
 

Den här enkäten innehåller 42 frågor.  

  

En kommentar om personuppgifter 
Den här enkäten är anonym. 

De svar på enkäten som sparas innehåller ingen information som kan identifiera den som svarat utom om denna fråga specifikt 

ställts i enkäten. Även om det krävs en behörighetskod för att kunna besvara enkäten sparas inte denna personliga information 

tillsammans med enkätsvaret. Behörighetskoden används endast för att avgöra om du har svarat (eller inte svarat) på enkäten och 
den informationen sparas separat. Det finns inget sätt att avgöra vilken behörighetskod som hör ihop med ett visst svar i den här 

enkäten 
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1 *Ålder 
< 25 

25-40 

40-55 

> 55 
 

2 *Kön Välj..
 

 

3 *Vilken typ av 

anställning har du? Tillsvidareanställning 

Timanställning 

Vikariat 

Praktik 

Annat  
 

4 *Hur länge har du varit 

anställd inom 

Företaget? 

< 1 år 

1-5 år 

5-10 år 

> 10 år 
 

5 *  

Vilken typ av butik 

arbetar du i för 
närvarande? 

alternativ 1 

alternativ 2 

alternativ 3 

alternativ 4 

alternativ 5 
 

6 *Jag trivs på min 

arbetsplats 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

Del 2 
1 *  

Företagets vision är 
Alternativ 1  

 Alternativ 2 

 Alternativ 3 

 Alternativ 4 

 Vet ej 
 

2 *Företagets affärsidé är 
 Alternativ 1 

 Alternativ 2 

 Alternativ 3 

 Alternativ 4 

Vet ej 
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3 *Företagets märke 

Varumärket står för  Alternativ 1 

 Alternativ 2 

 Alternativ 3 

 Alternativ 4 

Vet ej 
 

4 *Jag tycker att 

grundtanken bakom 

Varumärket är bra 

1 = instämmer inte alls  

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

5 *Jag vet vem som är 

Varumärkesambassadör 

på min butik 

Välj..
 

 

Del 3 
1 *Jag känner mig 

motiverad i mitt 

arbete med Varumärket 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

2 *Jag blir motiverad av 

min butikschef 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

3 *Jag blir motiverad av 

mina medarbetare 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

4 *Jag blir motiverad av 

kunder 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

5 *Jag blir motiverad av 

utmaningar så som 

tävlingar 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

6 *  

Jag blir motiverad av att 

huvudkontoret 

uppmärksammar 

butikens prestationer 

1 = instämmer inte alls 
5= instämmer helt 

Inget svar
 

 

7 *  

Vad skulle öka ditt 

engagemang i arbetet 

med Varumärket? 

Ökad kunskap 

Tävlingar 

Medarbetares positiva attityder 
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Positiv respons från kunder 

Ökat eget ansvar 

Annat  
 

8 *Jag känner mig 

delaktig i utformningen 

av nya projekt 

(exempelvis 

Varumärket) 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

9 *Jag upplever att jag 

har möjlighet att 

påverka i 

organisationen 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

10 *Jag vet vad 

organisationen 

förväntar sig av mig 

som anställd 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

11 *Jag upplever att 

kommunikationen från 

huvudkontor till butik 

fungerar bra 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

12 *Jag upplever att 

kommunikationen från 

butik till huvudkontor 

fungerar bra 

1 = instämmer inte alls  

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

13 *Jag upplever att jag 

har en bra relation till 

min butikschef 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

Del 4 
1 *Hur får du som 

anställd huvudsakligen 

ta del av information 

som rör nya projekt 

inom organisationen? 

Butikschef 

Medarbetare 

Intranät 

Representant från huvudkontor 

Annat  
 

2 *Hur föredrar du att få 

ta del av information 

som rör nya projekt 

Butikschef 

Medarbetare 
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inom organisationen? 
Intranät 

Representant från huvudkontor 

Annat  
 

3 *Jag upplever att jag är 

välinformerad om vad 

som händer inom 

organisationen 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

4 *Jag upplever att jag får 

tillräcklig information 

om Varumärket för att 

kunna utföra mitt 

arbete 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

5 *Jag upplever att jag får 

tillräcklig information 

om Varumärket för att 

kunna informera kunder 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

6 *Jag upplever att jag får 

tillräcklig information 

om Varumärket för att 

känna mig engagerad i 

mitt arbete med 

Varumärket 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

7 *Jag har goda 

möjligheter att själv 

söka den information 

jag behöver i mitt 

dagliga arbete 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

Del 5 
1 *Har du tillgång till 

dator på din arbetsplats 

som möjliggör daglig 

användning av 

intranätet? 

Välj..
 

 

2 *Jag använder 

intranätet i mitt dagliga 

arbete 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 

Inget svar
 

 

3 *Jag tycker att 

intranätet är ett bra sätt 

att sprida information 

Inget svar
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inom organisationen 

1 = instämmer inte alls 

5 = instämmer helt 
 

4 *Vilka funktioner på 

intranätet använder du 

dig mest av? 

Beställning av varor  

Nyhetsuppdatering  

Kommunikation  

Organisationsinformation  

Telefonlista  

Rutinbeskrivningar/handböcker  

Annonsmaterial 

Använder ej intranätet 

Annat  
 

Del 6 
1 *Möjlighet till direkt 

kommunikation med 

andra butiker 

Ja, absolut 

Ja, kanske 

Nej, troligtvis inte 

Nej, absolut inte 
 

2 *Möjlighet till direkt 

kommunikation med 

huvudkontor 

Ja, absolut 

Ja, kanske 

Nej, troligtvis inte 

Nej, absolut inte 
 

3 *Möjlighet att 

kommunicera internt på 

min butik 

Ja, absolut 

Ja, kanske 

Nej, troligtvis inte 

Nej, absolut inte 
 

4 *Möjlighet att 

jämföra min butik med 

andra butiker 

Ja, absolut 

Ja, kanske 

Nej, troligtvis inte 

Nej, absolut inte 
 

5 *Information om ideér 

och varumärken under 

utveckling 

Ja, absolut 

Ja, kanske 

Nej, troligtvis inte 

Nej, absolut inte 
 

Skulle du vilja se någon av följande funktioner på intranätet? 
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6 
Eget förslag 

 
 

Del 7 
1 Övriga kommentarer 

 
 

2 Tack för din medverkan!  

 

Slutför lämnandet av 

svaren 

Skicka
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Intervjuguide  
 

Bakgrundsfakta 

 

- Vilken typ av butik (butikskoncept) arbetar du i? 

 

- Hur länge har du arbetat inom Företaget? 

 

- Hur länge har du varit butikschef? 

 

 

Frågor angående Varumärket 

 

- Vad tycker du om projektet kring Varumärket? 

 

- Tycker du att grundtanken bakom Varumärket stämmer överens med vad Företaget 

står för? 

 

- Känner du dig engagerad i arbetet med Varumärket? 

 

- Hur introducerades Varumärket för er i butiken?  

 

- När kom ni i kontakt med Varumärket första gången?  

Var det före, i samband med eller efter den externa marknadsföringen påbörjats?  

 

- Vad tror du skulle öka engagemanget kring arbetet med Varumärket i butikerna? 

 

- Upplever du att ni från butikshåll fått möjlighet att vara med och påverka 

utformningen av Varumärket, att komma med åsikter och förslag? 

 

- Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan huvudkontor och butik?  

(Tvåvägskommunikation eller envägskommunikation?)  

 

Informationsspridning 

 

- På vilket sätt får ni i butiken främst ta del av information gällande nya projekt, t. ex 

Varumärket? 

 

- Tycker du det informationsflödet fungerar bra eller skulle du vilja se någon slags 

förändring?   

 

Upplever du att ni i butikerna får tillräcklig information om vad som pågår i organisationen 

- För att kunna utföra ert arbete på bästa sätt? 

 

Upplever du att ni i butikerna får tillräcklig information om vad som pågår i organisationen 

- För att kunna ge tillräcklig information till butikspersonalen? 

 

Upplever du att ni i butikerna får tillräcklig information om vad som pågår i organisationen 

- För att kunna ge kunderna den information de efterfrågar?  
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Upplever du att ni i butikerna får tillräcklig information om vad som pågår i organisationen 

- För att förstå de bakomliggande orsakerna/tankarna till olika projekt och idéer?  

 

Frågor angående intranätet 

 

- Vad tycker du om intranätet?  

 

- Anser du att intranätet är ett bra sätt att sprida information på? 

 

- Hur ofta använder du intranätet?  

 

- Är det några ändringar/förbättringar du skulle vilja se på intranätet?  

 

- Är det någon funktion du saknar på intranätet?  

 

- Vilka funktioner på intranätet tycker du är användbara? 

Vilka funktioner använder du dig mest av? 

 

- Finns det några onödiga funktioner på intranätet? 
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Resultat 

Antal poster i denna fråga: 72  

Summa poster i denna enkät: 72 

Procent av sammanlagt: 100.00% 

Bläddra
 

 

Exportera
 

 

 

Sammanfattning av fält för 1: 

Ålder 

Svar Antal Procent  

< 25 (1)  10  13.89%    

25-40 (2)  28  38.89%    

40-55 (3)  23  31.94%    

> 55 (4)  11  15.28%    

 

Sammanfattning av fält för 2: 

Kön 

Svar Antal Procent  

Kvinna (F)  50  69.44%    

Man (M)  22  30.56%    

Inget svar  0  0.00%    

 

Sammanfattning av fält för 3: 

Vilken typ av anställning har du? 

Svar Antal Procent  

Tillsvidareanställning (1)  65  90.28%    

Timanställning (2)  5  6.94%    

Vikariat (3)  2  2.78%    

Praktik (4)  0  0.00%    

Annat 
Bläddra

 

0  0.00%   
 

 

Sammanfattning av fält för 4: 

Hur länge har du varit anställd inom Företaget? 

Svar Antal Procent  

< 1 år (1)  4  5.56%    

1-5 år (2)  18  25.00%    

5-10 år (3)  19  26.39%    

> 10 år (4)  31  43.06%    

 

 

 

 



Bilaga 3 

83 

 

 

Sammanfattning av fält för 5: 

Vilken typ av butik arbetar du i för närvarande? 

Svar Antal Procent  

Alternativ 1  5  6.94%    

Alternativ 2 10  13.89%    

Alternativ 3 39  54.17%    

Alternativ 4 2  2.78%    

Alternativ 5 16  22.22%    

 

Sammanfattning av fält för 6: 

Jag trivs på min arbetsplats 1 = instämmer inte alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  0  0.00%  8.33%   

2 (2)  6  8.33%    

3 (3)  8  11.11%  11.11%   

4 (4)  29  40.28%    

5 (5)  29  40.28%  80.56%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

4.13 | 0.92   

 

Sammanfattning av fält för 1: 

Företagets vision är 

Svar Antal Procent  

Alternativ 1 2  2.78%    

Alternativ 2 64  88.89%    

Alternativ 3 2  2.78%    

Alternativ 4 4  5.56%    

Vet ej (5)  0  0.00%    

 

Sammanfattning av fält för 2: 

Företagets affärsidé är 

Svar Antal Procent  

Alternativ 1 8  11.11%    

Alternativ 2 3  4.17%    

Alternativ 3 51  70.83%    

Alternativ 4 7  9.72%    

Vet ej (5)  3  4.17%    
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Sammanfattning av fält för 3: 

Företagets märke Varumärket står för 

Svar Antal Procent  

Alternativ 1 2  2.78%    

Alternativ 2 68  94.44%    

Alternativ 3 1  1.39%    

Alternativ 4 0  0.00%    

Vet ej (5)  1  1.39%    

 

Sammanfattning av fält för 4: 

Jag tycker att grundtanken bakom Varumärket är bra 1 = instämmer inte 

alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  0  0.00%  1.39%   

2 (2)  1  1.39%    

3 (3)  10  13.89%  13.89%   

4 (4)  18  25.00%    

5 (5)  43  59.72%  84.72%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

4.43 | 0.78   

 

Sammanfattning av fält för 5: 

Jag vet vem som är Varumärkes-ambassadör på min butik 

Svar Antal Procent  

Ja (Y)  43  59.7    

Nej (N)  29  40.28%    

Inget svar  0  0.00%    

 

Sammanfattning av fält för 1: 

Jag känner mig motiverad i mitt arbete med Varumärket 1 = instämmer inte 

alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  4  5.56%  16.67%   

2 (2)  8  11.11%    

3 (3)  25  34.72%  34.72%   

4 (4)  25  34.72%    

5 (5)  10  13.89%  48.61%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   
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Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

3.4 | 1.04   

 

Sammanfattning av fält för 2: 

Jag blir motiverad av min butikschef 1 = instämmer inte alls 5 = instämmer 

helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  11  15.28%  18.06%   

2 (2)  2  2.78%    

3 (3)  17  23.61%  23.61%   

4 (4)  29  40.28%    

5 (5)  13  18.06%  58.33%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

3.43 | 1.27   

 

Sammanfattning av fält för 3: 

Jag blir motiverad av mina medarbetare 1 = instämmer inte alls 5 = 

instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  5  6.94%  16.67%   

2 (2)  7  9.72%    

3 (3)  20  27.78%  27.78%   

4 (4)  29  40.28%    

5 (5)  11  15.28%  55.56%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

3.47 | 1.09   

 

Sammanfattning av fält för 4: 

Jag blir motiverad av kunder 1 = instämmer inte alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  4  5.56%  13.89%   

2 (2)  6  8.33%    

3 (3)  19  26.39%  26.39%   

4 (4)  27  37.50%    

5 (5)  16  22.22%  59.72%   
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Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

3.63 | 1.09   

 

Sammanfattning av fält för 5: 

Jag blir motiverad av utmaningar så som tävlingar 1 = instämmer inte alls 5 

= instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  11  15.28%  31.94%   

2 (2)  12  16.67%    

3 (3)  24  33.33%  33.33%   

4 (4)  14  19.44%    

5 (5)  11  15.28%  34.72%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

3.03 | 1.27   

 

Sammanfattning av fält för 6: 

Jag blir motiverad av att huvudkontoret uppmärksammar butikens 

prestationer 1 = instämmer inte alls 5= instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  8  11.11%  23.61%   

2 (2)  9  12.50%    

3 (3)  18  25.00%  25.00%   

4 (4)  21  29.17%    

5 (5)  16  22.22%  51.39%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

3.39 | 1.27   

 

Sammanfattning av fält för 7: 

Vad skulle öka ditt engagemang i arbetet med Varumärket? 

Svar Antal Procent  

Ökad kunskap (1)  40  55.56%    

Tävlingar (2)  15  20.83%    

Medarbetares positiva attityder (3)  18  25.00%    
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Positiv respons från kunder (4)  41  56.94%    

Ökat eget ansvar (5)  11  15.28%    

Annat 
Bläddra

 

2  2.78%   
 

 

Sammanfattning av fält för 8: 

Jag känner mig delaktig i utformningen av nya projekt (exempelvis 

Varumärket) 1 = instämmer inte alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  13  18.06%  36.11%   

2 (2)  13  18.06%    

3 (3)  30  41.67%  41.67%   

4 (4)  11  15.28%    

5 (5)  5  6.94%  22.22%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

2.75 | 1.14   

 

Sammanfattning av fält för 9: 

Jag upplever att jag har möjlighet att påverka i organisationen 1 = 

instämmer inte alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  9  12.50%  45.83%   

2 (2)  24  33.33%    

3 (3)  23  31.94%  31.94%   

4 (4)  13  18.06%    

5 (5)  3  4.17%  22.22%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

2.68 | 1.05   

 

Sammanfattning av fält för 10: 

Jag vet vad organisationen förväntar sig av mig som anställd 1 = instämmer 

inte alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  0  0.00%  5.56%   

2 (2)  4  5.56%    

3 (3)  19  26.39%  26.39%   

4 (4)  32  44.44%    
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5 (5)  17  23.61%  68.06%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

3.86 | 0.84   

 

Sammanfattning av fält för 11: 

Jag upplever att kommunikationen från huvudkontor till butik fungerar bra 

1 = instämmer inte alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  4  5.56%  29.17%   

2 (2)  17  23.61%    

3 (3)  28  38.89%  38.89%   

4 (4)  16  22.22%    

5 (5)  7  9.72%  31.94%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

3.07 | 1.04   

 

Sammanfattning av fält för 12: 

Jag upplever att kommunikationen från butik till huvudkontor fungerar bra 

1 = instämmer inte alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  3  4.17%  12.50%   

2 (2)  6  8.33%    

3 (3)  34  47.22%  47.22%   

4 (4)  21  29.17%    

5 (5)  8  11.11%  40.28%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

3.35 | 0.94   

 

Sammanfattning av fält för 13: 

Jag upplever att jag har en bra relation till min butikschef 1 = instämmer 

inte alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  2  2.78%  6.94%   

2 (2)  3  4.17%    
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3 (3)  9  12.50%  12.50%   

4 (4)  25  34.72%    

5 (5)  33  45.83%  80.56%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

4.17 | 0.99   

 

Sammanfattning av fält för 1: 

Hur får du som anställd huvudsakligen ta del av information som rör 

nya projekt inom organisationen? 

Svar Antal Procent  

Butikschef (1)  54  75.00%    

Medarbetare (2)  17  23.61%    

Intranät (3)  37  51.39%    

Representant från huvudkontor (4)  3  4.17%    

Annat 
Bläddra

 

4  5.56%   
 

 

Sammanfattning av fält för 2: 

Hur föredrar du att få ta del av information som rör nya projekt inom 

organisationen? 

Svar Antal Procent  

Butikschef (1)  56  77.78%    

Medarbetare (2)  9  12.50%    

Intranät (3)  32  44.44%    

Representant från huvudkontor (4)  15  20.83%    

Annat 
Bläddra

 

4  5.56%   
 

 

Sammanfattning av fält för 3: 

Jag upplever att jag är välinformerad om vad som händer inom 

organisationen 1 = instämmer inte alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  5  6.94%  25.00%   

2 (2)  13  18.06%    

3 (3)  26  36.11%  36.11%   

4 (4)  20  27.78%    

5 (5)  8  11.11%  38.89%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    
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Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

3.18 | 1.08   

 

Sammanfattning av fält för 4: 

Jag upplever att jag får tillräcklig information om Varumärket för att kunna 

utföra mitt arbete 1 = instämmer inte alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  5  6.94%  22.22%   

2 (2)  11  15.28%    

3 (3)  32  44.44%  44.44%   

4 (4)  17  23.61%    

5 (5)  7  9.72%  33.33%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

3.14 | 1.03   

 

Sammanfattning av fält för 5: 

Jag upplever att jag får tillräcklig information om Varumärket för att kunna 

informera kunder 1 = instämmer inte alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  6  8.33%  27.78%   

2 (2)  14  19.44%    

3 (3)  31  43.06%  43.06%   

4 (4)  16  22.22%    

5 (5)  5  6.94%  29.17%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

3 | 1.02   

 

Sammanfattning av fält för 6: 

Jag upplever att jag får tillräcklig information om Varumärket för att känna 

mig engagerad i mitt arbete med Varumärket 1 = instämmer inte alls 5 = 

instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  7  9.72%  30.56%   

2 (2)  15  20.83%    

3 (3)  31  43.06%  43.06%   

4 (4)  13  18.06%    

5 (5)  6  8.33%  26.39%   
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Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

2.94 | 1.06   

 

Sammanfattning av fält för 7: 

Jag har goda möjligheter att själv söka den information jag behöver i mitt 

dagliga arbete 1 = instämmer inte alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  0  0.00%  16.67%   

2 (2)  12  16.67%    

3 (3)  24  33.33%  33.33%   

4 (4)  26  36.11%    

5 (5)  10  13.89%  50.00%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

3.47 | 0.93   

 

Sammanfattning av fält för 1: 

Har du tillgång till dator på din arbetsplats som möjliggör daglig 

användning av intranätet? 

Svar Antal Procent  

Ja (Y)  72  100.00%    

Nej (N)  0  0.00%    

Inget svar  0  0.00%    

 

Sammanfattning av fält för 2: 

Jag använder intranätet i mitt dagliga arbete 1 = instämmer inte alls 5 = 

instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  3  4.17%  13.89%   

2 (2)  7  9.72%    

3 (3)  10  13.89%  13.89%   

4 (4)  11  15.28%    

5 (5)  41  56.94%  72.22%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

4.11 | 1.22   
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Sammanfattning av fält för 3: 

Jag tycker att intranätet är ett bra sätt att sprida information inom 

organisationen 1 = instämmer inte alls 5 = instämmer helt 

Svar Antal Procent Summa 

1 (1)  0  0.00%  2.78%   

2 (2)  2  2.78%    

3 (3)  12  16.67%  16.67%   

4 (4)  16  22.22%    

5 (5)  42  58.33%  80.56%   

Summa (Svar) 72 100.00% 100.00%   

Antal fall 72 100.00%     

Inget svar  0  0.00%    

Aritmetiskt medelvärde | 

Standardavvikelse 

4.36 | 0.86   

 

Sammanfattning av fält för 4: 

Vilka funktioner på intranätet använder du dig mest av? 

Svar Antal Procent  

Beställning av varor (1)  44  61.11%    

Nyhetsuppdatering (2)  37  51.39%    

Kommunikation (3)  17  23.61%    

Organisationsinformation (4)  6  8.33%    

Telefonlista (5)  2  2.78%    

Rutinbeskrivningar/handböcker (6)  11  15.28%    

Annonsmaterial (7)  10  13.89%    

Använder ej intranätet (8)  2  2.78%    

Annat 
Bläddra

 

2  2.78%   
 

Skulle du vilja se följande funktioner på intranätet? 

Sammanfattning av fält för 1: 

Möjlighet till direkt kommunikation med andra butiker 

Svar Antal Procent  

Ja, absolut (1)  33  45.83%    

Ja, kanske (2)  32  44.44%    

Nej, troligtvis inte (3)  5  6.94%    

Nej, absolut inte (4)  2  2.78%    

 

Sammanfattning av fält för 2: 

Möjlighet till direkt kommunikation med huvudkontor 

Svar Antal Procent  
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Ja, absolut (1)  35  48.61%    

Ja, kanske (2)  32  44.44%    

Nej, troligtvis inte (3)  3  4.17%    

Nej, absolut inte (4)  2  2.78%    

 

Sammanfattning av fält för 3: 

Möjlighet att kommunicera internt på min butik 

Svar Antal Procent  

Ja, absolut (1)  11  15.28%    

Ja, kanske (2)  21  29.17%    

Nej, troligtvis inte (3)  33  45.83%    

Nej, absolut inte (4)  7  9.72%    

 

Sammanfattning av fält för 4: 

Möjlighet att jämföra min butik med andra butiker 

Svar Antal Procent  

Ja, absolut (1)  35  48.61%    

Ja, kanske (2)  31  43.06%    

Nej, troligtvis inte (3)  4  5.56%    

Nej, absolut inte (4)  2  2.78%    

 

Sammanfattning av fält för 5: 

Information om idéer och varumärken under utveckling 

Svar Antal Procent  

Ja, absolut (1)  40  55.56%    

Ja, kanske (2)  30  41.67%    

Nej, troligtvis inte (3)  1  1.39%    

Nej, absolut inte (4)  1  1.39%    

 

Sammanfattning av fält för 6: 

Eget förslag 

    

 

Sammanfattning av fält för 1: 

Övriga kommentarer 

 


