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Sammanfattning 
 
Extern marknadsföring används av företag för att skapa en relation till sin omgivning. Att 

intern marknadsföring är minst lika viktig för detta ändamål är det inte alla som tänker på. 

Genom att de anställda har god förståelse för företagets identitet i form av mål, visioner och 

kultur, förmedlas dessa värden till kunderna, precis som vid en lyckad extern reklamkampanj.  

Inom servicebranschen är intern marknadsföring ett särskilt betydelsefullt begrepp då ett 

serviceföretags personal i mångt och mycket kan ses som en del av produkten och dess 

identitet.  En naturlig fråga till följd av detta påstående är: 

 

- Hur arbetar företagsledare i svenska företag med intern marknadsföring för att stärka 

märkesidentiteten internt?  

 

Genom en studie av två svenska serviceföretag ämnar vi svara på denna frågeställning.  

Studien bygger på ett deduktivt förhållningssätt och en semistrukturerad intervjuguide har 

används med en kvalitativ ansats. Detta för att först få en djupare förståelse i både tidigare 

forskning i ämnet samt i de båda företagens interna marknadsföringsarbete. 

 

Vi har i diskussionen utvärderat de båda företagens för- och nackdelar gällande arbetet med 

den interna marknadsföringen. Diskussionen har sedan lett fram till de slutsatser vi kunnat dra 

av studiens resultat med utgångspunkt i vår frågeställning. 

 

Vi har kommit fram till att kommunikation inom ett företag är en avgörande del för resultatet 

av den interna marknadsföringen. En väl fungerande kommunikation, tillsammans med andra 

faktorer, skapar ett företag som utstrålar enhetlighet och trygghet, något som även skapar 

trygghet för befintliga och potentiella kunder.  
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1 Inledning  

 
I inledningskapitlet behandlas bakgrunden och diskussionen till den problemformulering vi 

kommit fram till. Vidare beskrivs syftet med uppsatsen och vilka avgränsningar vi valt att 

göra. Slutligen förklaras olika centrala begrepp och uppsatsens disposition. 

 
 

1.1 Bakgrund 

Marknadsföring har funnits i alla tider, men i olika former. Från att marknadsföringen främst 

gick ut på att marknadsföra sig själv eller sin verksamhet för yttre intressenter, alltså kunder, 

har begreppet blivit något mer komplext.  

 

Idag är det inte bara påverkning av de yttre intressenterna som spelar in, utan allt större vikt 

läggs på den interna marknadsföringen. Begreppet intern marknadsföring dök upp redan på 

70-talet (Grönroos, 1996). Det växte fram ur tjänstemarknadsföringen för att få 

frontlinepersonalen att hantera kundkontakten på ett bättre och mer självständigt sätt. Även 

om begreppet härstammar från tjänstemarknadsföringen är intern marknadsföring relevant i 

alla typer av företag och organisationer, framför allt i de med många anställda (Gummesson, 

1995).  

 

Det har visat sig att skillnaden i vad ledningen vill med företaget och vad som faktiskt sker 

kan vara stor (Gummesson, 1995). Detta beror många gånger på brister i den interna 

kommunikationen. Intern marknadsföring kan ske på många olika sätt beroende på företag 

eller organisation, men gemensamt är att den interna marknadsföringen syftar till att stärka de 

anställdas relation till det företag de arbetar på. Enligt Gummesson (1995) är interaktiv 

kommunikation det som fungerar bäst, såsom utbildning, möten och kick-offer. Detta i sin tur 

leder till att företagets anda avspeglar sig i de anställda som möter kunder, vilka i sin tur får 

en homogen bild av ett starkt och samordnat företag.  

 

Att arbeta aktivt med intern marknadsföring leder många gånger till att de externa 

marknadsföringsansatserna får ett bättre resultat (Arndt & Friman, 1983). En misslyckad 

marknadsföringskampanj beror sällan på bristande kunskaper och kännedom om de tekniker 
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som används, utan det är istället fel attityd och inställning som drar ner resultatet. Företagets 

identitet är inte känd för alla i organisationen och därav är det möjligt att budskapet mot 

marknaden inte blir det ultimata (Arndt & Friman, 1983). 

 

Märkesidentiteten är en del av det som styr hur vi uppfattar ett varumärke (Arndt & Friman, 

1983). Identiteten hos ett varumärke är på det hela taget det samma som identiteten hos en 

fysisk person och är svår att förändra utan stora förluster, både i tid och av kapital. 

Märkesidentiteten består av en utvidgad identitet samt en kärnidentitet med företagets 

kärnvärden som medelpunkt. Det är i kärnvärdena företagets stomme finns och dessa skall 

vara konstanta över tiden, även om företaget genomgår förändringar som berör övriga delar 

(Arndt & Friman, 1983).  

 

Ett företag har olika intressenter vars olika behov bör tillgodoses. Dessa intressenter är till 

exempel kunder, leverantörer, personal, samhället och ägare (Doyle, 1998). Många gånger är 

det svårt att tillfredsställa alla intressenters behov utan att ge avkall på någon annans 

önskemål. Dessa olika intressenters behov kan i vissa fall vara motsägelsefulla, exempelvis 

vill ägaren få ut högsta möjliga pris medan kunderna vill betala lägsta möjliga pris. Andra 

gånger kan det vara så att en intressentgrupps behov avhjälps genom att tillfredsställa en 

annans. Nöjd personal ger exempelvis oftast bättre service till kunder, vilket i mångt och 

mycket efterfrågas (Doyle, 1998). 

 

1.2 Problemdiskussion 

I dag blir vi som konsumenter utsatta för hundratals olika typer av marknadsföringsbudskap 

varje dag (Melin, 1999). Företagen riktar in sig mer och mer på att befintliga kunder skall 

stärka sin relation till just deras varumärke medan potentiella kunder skall få upp ögonen för 

det. Större företag har avdelningar som enbart arbetar med att stärka kundernas syn på 

varumärket och de investerar mycket på exempelvis produktplacering. Med detta som 

bakgrund anser vi att det är en relevant aspekt att titta närmare på hur företag använder 

marknadsföring internt för att stärka märkesidentiteten och få sina medarbetare att lägga 

samma värderingar i identiteten som ledningen eller ägarna. Om vi som konsumenter 

påverkas att anse något om ett varumärke, vilket som helst, så borde det vara fruktbart för ett 

företag att försöka nå ut till sina anställda så att de förmedlar samma budskap om företaget 

som ledningen och/eller ägarna vill.  
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Tidigare forskning har försökt kartlägga i vilken utsträckning reklam- och 

marknadsföringsbudskap påverkar konsumenter. Det är en central aspekt att budskapet ett 

företag sänder ut inte fastnar i bruset av alla andra budskap. Varför används då inte samma 

aggressiva marknadsföring för att påverka sina anställda eller potentiella medarbetare? Eller 

görs det redan?  

 

1.3 Problemformulering 

Hur arbetar företagsledare i svenska företag med intern marknadsföring för att stärka 

märkesidentiteten internt? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att ta reda på vilka åtgärder svenska företagsledare vidtar i arbetet 

med att marknadsföra företaget internt för att stärka identiteten inom företaget.  

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till endast svenska företag för att minimera risken för att kulturella 

skillnader spelar in i hur ledare väljer att arbeta. Vi kommer endast att rikta in oss på 

företagsledares interna marknadsföringsarbete. Kunders och medarbetares syn på företagets 

identitet kommer därför inte kartläggas. Då studien enbart behandlar hur företagsledare 

använder marknadsföring intern för att stärka märkesidentiteten internt, bortser vi från 

varumärkesuppbyggads- och varumärkesaspekten externt. 

 

1.6 Definitioner av centrala begrepp 

Nedan definieras begrepp som är viktiga för förståelsen av uppsatsen. 

 

Intern marknadsföring 

Intern marknadsföring är all skriftlig, muntlig och tyst kommunikation som sker inom ett 

företag för att motivera och engagera personalen. Alltså alla medvetna attitydpåverkande 

åtgärder som genomförs av ledning och andra chefer inom ett företag. 
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Märkesidentitet 

Märkesidentitet kan beskrivas som vad ett varumärke står för, vad som ger det mening samt 

vad som gör varumärket unikt (Melin, 1997). 

 

1.7 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition följer det traditionella sättet att presentera en kandidatuppsats. Genom 

att välja detta upplägg vill vi förenkla för läsaren så att denne förstår hur undersökningen 

genomförts och vilka resultat vi kommit fram till. Den teoretiska referensramen, det empiriska 

kapitlet och analysen följer varandra åt vad gäller rubriksättning och innehåll. 

 

Dispositionen för uppsatsen är som följer nedan: 

 

• Inledning 

I inledningen till denna uppsats förklarar vi bakgrunden och problemdiskussionen, för att 

sedan redovisa problemformuleringen. Därefter beskrivs syftet med uppsatsen och vilka 

avgränsningar vi valt att göra. 

 

• Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen redovisar vi de tidigare studier och teorier inom ämnet som vi 

anser vara relevanta för studien 

 

• Metod 

I metodkapitlet förklarar vi vilka metodval vi har gjort och varför vi valde dessa. Denna del 

avslutas med metodkritik och en analys av studiens tillförlitlighet. 

 

• Empiri 

I den empiriska delen redovisar vi de svar vi fått i vår undersökning samt sekundärdata som vi 

anser underlättar förståelsen av undersökningen. 

 

• Analys 

I analysen kopplar vi samman teorier från referensramen med de svar vi fått i den empiriska 

analysen. 

 



 5  

• Slutdiskussion/Slutsats 

I slutsatsen redovisar vi vad vi kommit fram till och svarar på problemformuleringen. 

 

• Förslag till fortsatt forskning 

I detta kapitel ger vi läsaren förslag till vidare forskning, forskning som vi tycker är intressant 

med bakgrund av det vi kommit fram till i vår undersökning. 
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2 Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensramen som används för uppsatsen. Vår 

teoretiska referensram är indelad i olika författares syn på begreppen: Identitet, mål och 

visioner, intern kommunikation samt intern marknadsföring. 

 
 

2.1 Identitet  

Begreppet identitet har sitt ursprung i latinets identitetus som betyder fullständig 

överensstämmelse (Melin, 1997). I dagligt tal är identitet något som beskriver individer. En 

individ vill ofta bevisa att denne är vad han utger sig för att vara. Det används också inom 

många olika vetenskapliga områden så som psykologi och sociologi där det ofta förknippas 

med individers självuppfattning. I ekonomiska sammanhang har begreppet blivit synonymt 

med företagsidentitet, alltså vad ett företag står för och hur det vill uppfattas. Denna syn på 

identitet är grunden till utvecklingen av teorierna som berör märkesidentitet (Melin, 1997).  

 

Det finns ingen allmänt vedertagen definition av begreppet märkesidentitet, men det beskrivs 

som vad ett varumärke står för, vad som ger det mening samt vad som gör varumärket unikt 

(Melin 1997). Upshaw beskriver märkesidentitet med uttrycket” the identity is the brand´s 

unique fingerprint which makes it one of a kind” (Ur Melin, 1997 s. 134).  

 

Urde (1997) menar att varumärken är ett sätt att återspegla identitet och självbild för oss 

individer. De ger en bild av vem vi upplever oss vara, vilka vi skulle vilja vara samt hur vi 

uppfattas. Ett varumärke kan således bli en förlängning av det egna jaget. För ett företag är 

utvecklingen av märkesidentitet ett sätt att skapa mening samt att generera värde för 

organisationen. I ett företag är det inte ovanligt att ledningen och de anställda börjar ”leva sitt 

varumärke” och i en sådan organisation finns ett märkesorienterat synsätt (Urde, 1997). 

 

Genom att skapa en märkesidentitet ges målgruppen (kunder och personal) förutsättningar att 

relatera till varumärket (Urde, 1997). Det ges också möjlighet att skapa egna åsikter om 

varumärket, vilket inte är möjligt för ett varumärke helt utan identitet. Individer intresserar sig 



 7  

mindre för varumärken utan stark identitet då de många gånger vill förmedla något genom sitt 

val av exempelvis en produkt (Urde, 1997).  

 

2.1.1 Kapferers identitetsprisma 

Kapferer (1997) menar att få företag har definierat vad deras varumärke är, vad deras 

varumärke står för och vad som gör det unikt, alltså varumärkets identitet, trots vikten av det. 

Kapferer har utvecklat ett identitetsprisma för att på ett överskådligt sätt beskriva 

märkesidentitetens utveckling (Melin, 1999). Identitetsprismat fokuserar helt på 

märkesidentitetens utveckling, vilken är en av de mest viktiga medverkande krafterna bakom 

en märkesprodukts framgång (Melin, 1999).  Prismat är uppbyggt av sex delar, eller fasetter, 

som beskrivs i figuren nedan (Kapferer, 1997). 

 

 

 

Physiqu, (det fysiska) kan beskrivas som produktattributen, exempelvis färger, logotyper eller 

smaker. Det kan också beskrivas genom vad varumärket gör, alltså vilket behov det 

tillfredsställer. Detta kan exempelvis förmedlas genom förpackningen. 

 
Personality (personlighet) kan beskrivas som den personlighet ett varumärke har. Genom att 

marknadsföra sitt varumärke byggs gradvis en personlighet upp, och sättet varumärket 

förmedlar sina produkter på beskriver vilken typ av person varumärket skulle vara om det var 

Picture of recipient 

Reflection 
 

Self-image 

Internalisation 

Culture 

Externalisati
on 

Relationship 

Physique Personality 

Picture of sender 

Figur 1. Identitetsprisma (Kapferer ur Melin, 1999 sid. 87). 
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en individ. Det lättaste sättet att tilldela varumärket en personlighet är att använda en talesman 

eller person, antingen verklig eller fiktiv.  

 

Culture (kultur) innehåller både företagskultur och den kultur som finns i ett varumärkes 

ursprungsland. Det innebär att både värderingar och normer visas genom produkterna.  

 

Relationship (relation) syftar till att skapa en relation mellan ett varumärke och dess 

konsumenter. Kunderna i sin tur skapar relationer till sin omgivning genom att konsumera 

varumärket och dess produkter.  

 

Reflection (reflektion) innebär att varumärket avspeglar det kunden vill förmedla till sin 

omgivning. En konsument väljer alltså många gånger en produkt som avspeglar hur denne vill 

uppfattas.  

 

Self-image (självbild) är hur man vill uppfatta eller känna sig och ett varumärkes identitet 

måste därför stämma överens med kundens jag-uppfattning (Kapferer, 1997).   

 

Enligt Kapferer (1997) är ett naturligt tillvägagångssätt av uppbyggnaden av 

märkesidentiteten att utgå ifrån varumärkets personlighet samt dess produktattribut, 

parametrar som märkesinnehavaren själv kan kontrollera, för att sedan fortsätta bearbeta de 

övriga fasetterna i prismat. (Melin, 1997). 

 

Det viktigaste för en märkesinnehavare är att skapa en stark kärnidentitet som bör vara 

uthållig och konsekvent över en längre tid (Melin, 1997). För att lyckas med detta är det av 

stor vikt att förmedla en fördelaktig bild av produkten eller företaget genom produktattribut 

(det fysiska) och personlighet. Dessa skall på något sätt avspegla hur den valda målgruppen 

vill bli uppfattad för att matcha dess önskemål. Enligt Kapferer (1997) bör ett företag således 

koncentrera sig på att skapa starka band mellan företaget eller produkten och konsumenten.  

  

Varumärkets personlighet är en av de mest vitala medverkande krafterna vid skapandet av en 

stark märkesidentitet (Melin, 1997). Målet är att göra märkesprodukten mänsklig, 

konsumenterna skall välja märkesprodukt på samma sätt som de väljer sina vänner, alltså att 

de känner samhörighet med produkten. Produkten skall på något sätt förstärka konsumentens 

egen självbild. Genom detta skapas långvariga relationer mellan märke och konsument som i 
Picture of 
recipient 

Picture of 
recipient 
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sin tur leder till märkeslojalitet. Det finns en mängd olika sätt att utveckla identiteten hos ett 

varumärke (Melin, 1997): 

 

• Genom att ge en bild av användaren. 

• Genom att uppträda i specifika sammanhang. 

• Genom att visa på geografiskt ursprung. 

• Genom att skapa individualiserad reklam. 

• Genom att använda kända personer. 

• Genom att använda symboler. 

 

Vissa företag använder symboler istället för personer i strävan efter att ge varumärket en 

personlighet. Dessa kan, till skillnad mot levande individer, styras på det sätt företaget önskar 

(Melin, 1997).  

 

2.1.2 Intern märkeslojalitet 

Melin (1999) definierar intern märkeslojalitet som: 

 

”… de åtgärder en märkesinnehavare måste vidta för att 

upprätthålla ett varumärkes juridiska och kommersiella status” 

(Melin, 1999 sid. 246). 

 

Melin (1999) menar att det är ett grundkrav att innehavaren av ett varumärke, alltså ägare, 

ledning och personal, är lojal mot sitt varumärke för att kunderna skall kunna vara lojala. Att 

vara lojal mot sitt eget märke inom ett företag handlar exempelvis om att lansera nya 

produkter som ligger i linje med identiteten (Melin, 1999).  

 

2.1.3 Kärnvärde  

Varumärkets inre kärna består av kärnvärden eller värderingar som är grundläggande för 

företaget. Denna inre kärna bör vara baserad på värderingar som både företagets anställda och 
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kunder förknippar varumärket med (Uggla, 2002). Kärnvärdena kan bestå av ord eller 

värderingar som fungerar på flera företag, men också ord som enbart representerar det egna 

företaget. Det är inte orden i sig som avgör hur stora ett företags framgångar blir, utan den 

mån man faktiskt lyckas leva upp till dem (Uggla, 2002). Kärnvärdena är ett sätt för en 

organisation att uttrycka varumärkets värderingar och ställningstaganden (Urde, 1997). 

 

2.2 Mål och vision 

Ett företags mål kan se ut på olika sätt för att uppnå olika syften (Jacobsen & Thorsvik 2002). 

Om målet är något oklart formulerat ges utrymme för personalens egna tolkningar och hur de 

bör arbeta för att nå dit, till skillnad från om målet är tydligt och snävt formulerat. Ett tydligt 

mål gör det lättare att nå det satta målet. Jacobsen & Thorsvik (2002) menar att målsättningen 

har två syften, dels skall den motivera de anställda och dels fungera som en styrande funktion. 

 

Jacobsen & Thorsvik (2002) beskriver nedan begreppet mål: 

 

”Generellt kan vi säga att mål är en beskrivning av ett önskat 

framtida tillstånd. När målen får karaktär av att beskriva vad 

som är en organisations ideala situation i framtiden brukar de 

kallas visioner” (Jacobsen & Thorsvik, 2002, sid. 47-48).   

 

Genom att utveckla tydliga mål och visioner fungerar ledningen på ett mer fördelaktigt sätt 

vilket i sin tur leder till att de anställda kan utföra ett bättre arbete (Carlzon & Hubendick, ur 

Arndt & Friman, 1983). De organisationer eller företag som aktivt arbetar med att utveckla 

tydliga och mätbara mål samt strategier för att nå dessa, är i de flesta fall framgångsrika. Den 

största orsaken till dessa företags framgång är att de motiverar och ger möjligheter till att ta 

egna initiativ hos sina anställda, med målen och visionerna som riktlinjer. De anställda får 

således arbeta mer självständigt i strävan efter att nå de uppsatta målen. Självständiga chefer 

blir det endast om de får mål och strategier vilket leder till ökad motivation att nå de uppsatta 

målen (Carlzon & Hubendick, ur Arndt & Friman, 1983).   
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I serviceföretag är detta arbetssätt extra nödvändigt eftersom frontlinepersonalen har 

direktkontakt med kunderna då de säljer och utför tjänsterna. Det är därför av stor vikt att de 

har god kännedom om mål, substans, skäl, argument, grundidé och själ i verksamheten i det 

ögonblicket de möter kunden (Carlzon & Hubendick, ur Arndt & Friman, 1983). 

 

2.3 Intern kommunikation 

Definitionen på kommunikation, enligt Jacobsen och Thorsvik (2002), är:  

 

”…kommunikation är den process där personer eller grupper 

skickar meddelanden till varandra” (Jacobsen & Thorsvik, 2002, 

sid. 335)  

 

Olika kommunikationskanaler gör att informationen blir mer eller mindre innehållsrik. 

Generellt ger muntlig kommunikation bättre och säkrare information än skriftlig. Nedan 

beskriver Jacobsen & Thorsvik (2002) i vilken skala de olika kommunikationskanalerna 

förmedlar relevant information. 

 

 

Organisationens uppbyggnad spelar en väsentlig roll i den interna kommunikationen. 

Informell kommunikation kan uppfattas som ett hot mot hierarkin i vissa fall. Det kan 

exempelvis handla om två medarbetare på olika avdelningar som kommunicerar direkt med 

varandra eller att en anställd går förbi mellanledet direkt till ledningen med synpunkter. 

Denna typ av kommunikation undergräver mellanchefernas auktoritet (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). 

Figur 2. Olika kanalers förmåga att förmedla rik information (Jacobsen & Thorsvik, 2002 sid. 344 

Förmedlar rik information i 
ringa grad 

Förmedlar rik information i 
hög grad 

Formella 
rapporter 

Brev E-post Telefon-
samtal 

Video-
konferenser 

Direkt-
samtal 
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2.3.1 Komunikationsprocessen 

Kommunikationen innefattar två aktörer, en sändare och en mottagare (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). Sändaren är den aktör som har information att förmedla. Denna information kan vara 

tankar, idéer, känslor eller ren information. Nästa steg i processen är att koda meddelandet, 

alltså välja metod att föra fram budskapet såsom via skrift eller dialog. När sändaren skall 

välja kanal, alltså hur meddelandets skall nå fram till mottagaren, så är det beroende av hur 

meddelandet kodats. Skriftliga symboler måste ha en skriftlig kanal för överföring så som e-

mail eller ett PM. Där efter avkodas meddelandet av mottagaren, vilket innebär att 

meddelandet tolkas. Det är av största vikt att avkodningen sker på ett korrekt sätt då 

meddelandet annars förlorar sin innebörd (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

2.3.2 Interaktiv intern kommunikation 

Grönroos (1996) menar att interaktiv intern kommunikation är ett av ett företags viktigaste 

konkurrensmedel. Den interna kommunikationen kan användas i två syften, vilka är att 

påverka attityder hos personalen samt att informera om diverse nyheter inom företaget. Det är 

viktigt att ägna sig åt attitydpåverkande kommunikation när ett företag startar upp arbetet med 

intern marknadsföring. Dock menar Grönroos (1996) att attitydpåverkande information och 

åtgärder är en central del för alla företag som arbetar med intern marknadsföring. 

Avdelningsmöten är viktiga för att sprida information, dessa kan vara av sporadisk eller 

regelbunden karaktär. Hela arbetet med den attitydpåverkande interaktiva kommunikationen 

kan gå om intet om den interna miljön och cheferna inte är motiverande nog (Grönroos, 

1996).  

 

2.3.3 Icke interaktiv intern kommunikation 

Icke interaktiv kommunikation innebär skriftlig kommunikation så som reklamblad, interna 

broschyrer och anslagstavlor. Denna kommunikation menar Grönroos (1996) är ett bra 

komplement till personlig kommunikation då det gäller informativt material. Ämnar 

ledningen att påverka attityder inom företaget bör detta inte ske med en sådan typ av 

kommunikation då personlig kommunikation ger en större påverkan (Grönroos, 1996).  
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2.4 Intern marknadsföring 

Diskussionen om att använda marknadsföring internt introducerades i 

marknadsföringslitteraturen redan i slutet av 1970-talet (Varey & Lewis, 1999; och Grönroos, 

1996). Intern marknadsföring uppstår naturligt när personer inom en organisation vill styra 

varandra i en viss riktning (Davis, 2001).  

 

Kotler et al (2005) menar att det, speciellt inom tjänsteföretag, är viktigt att fokusera både på 

sina kunder och sina anställda för att nå framgång. Det finns en stark koppling mellan vinst 

och kund- och personalnöjdhet. Genom att som företagsledare ta hand om den personal som 

tar hand om kunderna kan företaget nå de tillväxt- och vinstmål som satts (Kotler et al, 2005). 

Kotler et al (2005) beskriver i citatet nedan vad intern marknadsföring innebär: 

 

”Marketing by a service firm to train and effectively motivate its 

customer contact employees and all the supporting service 

people to work as a team to provide customer satisfaction” 

(Kotler et al, 2005, s.635). 

 

Tjänstemarknadsföringsteorier har utvecklats sedan mitten av 1970-talet och har satt 

människor i en central roll i företagets marknadsfunktion (Grönroos, ur Arndt & Friman, 

1983; Gummesson, 1995). Det har främst fokuseras på anställda i företaget samt chefer på 

olika nivåer istället för att satsa på en gedigen marknadsföring. De personer som arbetar 

närmast kunderna och som inte har någon erfarenhet av marknadsföring är många gånger ett 

företags främsta marknadsföringstillgång (Grönroos, ur Arndt & Friman, 1983). Det är av stor 

vikt att få frontlinepersonalen att hantera kundkontakterna på ett sätt som går hand i hand med 

vad företaget står för vilket gör att intern marknadsföring behövs. Det är viktigt att personalen 

som arbetar nära kunderna har vetskap om företagets grundstommar, så som affärsidé, mål, 

visioner och strategier samt eventuella förändringar, för att personalen på bästa sätt skall 

kunna representera företaget. Det är också viktigt att eventuell stödpersonal har samma 

information så de inte skadar de interna relationerna (Gummesson, 1995).  

 

2.4.1 Intern och extern marknadsföring  

I intern marknadsföring använder företagets ledning samma metoder som utvecklats för 

extern marknadsföring, men det är interna intressenter (personalen) som är målgruppen 
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(Gummesson, 1995). Den externa marknadsföringen saknar dock inte betydelse eftersom den 

också indirekt kan fungera som intern marknadsföring. Det kan exempelvis vara annonser och 

TV inslag från det aktuella företaget, som egentligen riktar sig till kunder, som också 

intresserar företagets anställda (Gummesson, 1995). Det är vanligtvis fördelaktigt att den 

interna marknadsföringen byggs upp som ett projekt med en ansvarig på en hög position inom 

företaget. Grönroos (ur Arndt & Friman, 1983) menar att utan företagsledningens 

engagemang kan försök att skapa en kontinuerlig spridning av viktig information inom 

företaget gå om intet.  

 

Ett noggrant utarbetat internt marknadsföringsprojekt ger ofta goda resultat även på företagets 

externa marknader (Grönroos, ur Arndt & Friman, 1983). Den interna marknadsföringen 

syftar till att skapa starkare relationer mellan företagsledningen och de anställda och mellan 

företagets olika funktioner och avdelningar (Gummesson, 1995). Därigenom skapar den 

interna marknadsföringen ett stöd för de anställda i externa kontakter med kunder och 

leverantörer. Genom att lägga stor vikt vid den interna marknadsföringen underlättas arbetet 

med den externa marknadsföringen då budskap, mål och visioner lyser igenom hela företaget 

(Gummesson, 1995).  

 

2.4.2 Utbildning 

Tidigare byggde intern marknadsföring mer på en önskan om att budskapen skulle nå 

mottagarna istället för på kunskap om hur den interna kommunikationen bör se ut för att 

fungera (Gummesson, 1995). Att arbeta med intern massmarknadsföring är inte tillräckligt då 

det inte kan försäkras att budskapet når alla berörda och att missförstånd kan uppstå. Idag 

läggs större vikt vid att skapa en interaktiv kommunikation och utbildning har blivit en 

betydelsefull del av den interna marknadsföringen. Disney och McDonald´s har exempelvis 

egna universitet där de anställda får utbildning om företagen. Vid utbildningen bör det framgå 

att företagets ledning är delaktig och det bästa sättet är att de själva vid tillfälle berättar om 

företaget och vad det står för (Gummesson, 1995).  

Den centrala uppgiften för intern marknadsföring är att motivera de anställda (Grönroos, ur 

Arndt & Friman, 1983). Det medför i sin tur att dessa personer blir mer intresserade av 

företagets kunder samt blir mer försäljnings- och marknadsföringsinriktade. Målet är att 

tillfredsställa kunderna, skapa merförsäljning samt skapa långsiktiga relationer till kunderna. 
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Detta sker indirekt genom att motivera de anställda, framförallt frontlinepersonalen, och 

utbilda dem i företagets anda (Grönroos ur Arndt & Friman, 1983). Även utbildningar som 

inte direkt handlar om företagskulturen är av stor vikt, så som utbildningar för 

frontlinepersonal (Grönroos, 1996). Grönroos menar att den tid som går åt för utbildningen 

tjänas igen då medarbetarna blir effektivare och mer motiverade vilket i sin tur resulterar i 

bättre ekonomiskt resultat. Däremot menar Grönroos (1996) att utbildning av personal bör ses 

som ett komplement till andra interna marknadsföringsåtgärder. 

2.4.3 Intern marknadsföring som styrmedel 

Davis (2001) menar att det går att urskilja fyra olika metoder eller riktningar som en chef kan 

använda vad gäller intern marknadsföring. Dessa fyra är: Directive controlling, persuasive 

selling, consultative marketing och relationship marketing. Den första metoden, diretctive 

controlling, är byråkratisk och inga intentioner finns att skapa relationer mellan medarbetare. 

Kommunikationen är dessutom oftast riktad åt ett håll, från chefer till medarbetare längre ner i 

hierarkin. Den andra metoden, persuasive selling, skiljer sig inte mycket från den första, men 

den riktar in sig på att försöka få personalen mer engagerad. Den tredje av Davis´s (2001) 

metoder, consultative marketing, kan liknas vid den marknadsföring som görs utåt mot kunder 

på så sätt att ledningen på förhand tar reda på vad de anställda vill för att kunna bryta ner 

eventuellt motstånd. Relationship marketing, den fjärde metoden, går ut på att vara 

kundorienterad. Ledning och personal utvecklar en relation för att få förståelse för företagets 

olika mål och större vikt läggs vid långsiktiga relationer med personalen än exempelvis 

försäljning på kort sikt (Davis, 2001). 

 

Intern marknadsföring har inte alltid en fördelaktig utgång, vilket främst beror på att den 

interna marknadsföringen inte setts som en långvarig åtgärd utan snarare som isolerade 

företeelser. Marknadsföringen inom företaget måste vara i samklang med de strategiska och 

operativa processerna (Norman ur Arndt & Friman, 1983).  

Det finns flera situationer som kräver intern marknadsföring inom ett företag, exempelvis när 

ledningen vill ge företaget ett lyft om företaget går sämre (Norman ur Arndt & Friman, 1983). 

Om ett företags huvudsakliga strategi är väl fungerande, men den operativa delen fungerar 

sämre kan intern marknadsföring, tillsammans med kompletterande åtgärder, skapa en önskad 

ökning av de operativa delarna. Specifika interna marknadsföringsåtgärder är också 
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nödvändiga då ett företag genomgår strategiska förändringar eller påbörjar nya projekt 

(Norman ur Arndt & Friman, 1983). 

 

Intern marknadsföring och skapandet av image inom ett företag är av stor vikt, men en dåligt 

utformad marknadsföring kan leda till stora ekonomiska förluster och leda till problem i stor 

skala (Norman ur Arndt & Friman, 1983). Om den i stället utformas med en djup förståelse 

för företaget och dess framgångsfaktorer kan den leda till stora positiva effekter. Det är viktigt 

att noggrant fokusera på hur lönsamheten i företaget direkt är kopplad till den interna 

marknadsföringen (Norman ur Arndt & Friman, 1983). 



 17  

3 Metod 

 
I metodkapitlets inledande del beskriver vi hur vi gått tillväga med vår undersökning och 

vilken ansats- och datainsamlingsmetod vi har valt. Vi visar hur vi genomfört intervjun och 

vilka företag och respondenter som behandlas i uppsatsen. Vidare beskrivs metoden för den 

teoretiska referensramen och de källor som valts samt källkritik. Slutligen diskuteras 

undersökningen tillförlitlighet och metodkritik. 

 
 

3.1 Val av metod 

3.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ  

Enligt Jacobsen (2002) är det problemställningen som avgör om forskaren bör använda en 

kvalitativ eller kvantitativ ansats för datainsamlingen. En testande problemställning kräver 

ofta en kvantitativ ansats då forskaren vill ta reda på i vilken utsträckning något sker. En 

explorativ problemställning däremot syftar till att gå på djupet för att få fram olika nyanser 

varför en kvalitativ ansats är fruktbar. Problemställningen liknar i detta fall mer en öppen 

fråga (Jacobsen, 2002). Således faller denna studies problemställning, hur arbetar 

företagsledare i svenska företag med intern marknadsföring för att stärka den interna 

märkesidentiteten, under kategorin explorativ. 

 

Den kvalitativa ansatsen besitter en öppenhet då forskaren inte tvingar sina respondenter att 

svara på ett visst sätt efter fasta frågor och/eller svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Detta 

medför också att unika sidor och nyanser av svaret får utrymme att träda fram. Genom att 

fokusera på ett fåtal enheter blir detta möjligt och svaren blir mer uttömmande och 

substansrika. Vid kvalitativa undersökningar går forskaren på djupen vilket gör att färre 

enheter kan undersökas på grund av mängden data per enhet. Det finns ett problem vid 

kvalitativa undersökningar då det krävs ett större antal enheter för att kunna generalisera 

(Jacobsen, 2002).  

 

Den kvantitativa ansatsen används när forskaren vill beskriva i hur stor omfattning ett 

fenomen sker (Jacobsen, 2002). Till skillnad från den kvalitativa ansatsen är en stor fördel 

med den kvantitativa ansatsen är att möjligheten till generalisering är stor. Mätning i siffror 
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och fasta svarsalternativ gör att informationen blir mer lätthanterlig (Jacobsen, 2002). Det 

som gör den kvantitativa ansatsen svårare att arbeta med är att den lätt skapar ett avstånd 

mellan forskaren och respondenten vilket genererar en svårighet att uppfatta de nyanser och 

vinklar som lättare kan iakttas med en kvalitativ ansats (Jacobsen, 2002). 

 

Då studiens problemställning är explorativ har vi valt en kvalitativ ansats för vår 

undersökning. Denna ansats lämpar sig väl då vi som forskare får en större närhet till 

respondenterna och därmed kan läsa av nyanser och undermeningar på ett bättre sätt, än en 

kvantitativ ansats.  

3.1.2 Deduktivt eller induktivt 

Vid deduktiv datainsamling söks tidigare studier av ämnet eller fenomenet som skall 

undersökas igenom (Jacobsen, 2002). Forskaren skapar därigenom en uppfattning om hur 

denne tror att verkligheten ser ut och går således från teori till empiri. Efter det sker en 

insamling av data. Risken med en deduktiv ansats är däremot, enligt Jacobsen (2002), att 

forskaren tenderar att bara söka efter den information som stödjer tesen eller tidigare 

undersökningar. 

 

Vid en induktiv datainsamling har forskaren inga förutfattade meningar eller förväntningar 

och samlar in information om verkligheten för att sedan tolka informationen och skapa en 

teori utifrån insamlad data. Svårigheten med en induktiv datainsamling är att ingen forskare 

kan vara helt objektiv vid mätningen och att ingen datainsamling därför kan bli helt induktiv 

(Jacobsen, 2002). 

 

En kvantitativ ansats kräver en mer deduktiv datainsamling då frågorna är fastställda på 

förhand och i vissa fall har fastställda svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Jacobsen menar vidare 

att en kvalitativ ansats är mer induktiv, men att även denna ansats är deduktiv då forskning 

visar att ingen forskare kan vara helt öppen för ny information. Denna studie kräver öppna 

frågor, då det på förhand svårt att hitta lämpliga svarsalternativ.  

 

Denna undersökning av hur företagsledare arbetar med intern marknadsföring för att stärka 

den interna märkesidentiteten bygger på ett deduktiv förhållningssätt då vi har utgått från de 

teorier och undersökningar som redan finns.  
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3.2 Metod för den teoretiska referensramen 

 

Skriftlig litteratur har samlats in från Högskolan i Halmstads bibliotek, Göteborgs 

universitetsbibliotek (ekonomiska biblioteket), Kungliga biblioteket samt Stockholms 

stadsbibliotek. Vi har även använt oss av tidigare kurslitteratur från 

marknadsföringsprogrammet i Halmstad. Därigenom har vi hittat intressanta kopplingar till 

andra författare som skrivit litteratur i ämnet och på så sätt har vi skapat en grund till vår 

teoretiska referensram.  

 

Sökning efter relevanta vetenskapliga artiklar inom ämnet har gjorts genom Högskolan i 

Halmstads biblioteks databaser. Sökningarna har gjorts i databaserna Libris, ABI/Inform och 

Emerald och sökorden som användes var: Intern marknadsföring, intern kommunikation, 

internal marketing och internal branding. Dessa sökord har kombinerats på olika sätt för att 

minimera och precisera antalet träffar.  

 

3.3 Val av respondenter 

Vi bestämde oss i ett tidigt skede för att det skulle vara av intresse att undersöka hur 

företagsledare inom servicsektorn arbetar med intern marknadsföring för att stärka den interna 

identiteten. Detta ansåg vi vara en intressant bransch då dessa företags produkt består av en 

tjänst vars kvalitet är beroende av frontlinepersonalens prestation. Prestationen i sig är till viss 

del beroende av att personalens engagemang och sätt att vara. Detta, och givetvis andra 

aspekter, gör att det är viktigt för serviceföretag att arbeta med intern marknadsföring för att 

få företagsidentiteten att genomsyra hela organisationen. 

 

Vi ville undersöka ett företag med ett välkänt varumärke, varvid vi kontaktade Liseberg och 

Lisebergs Gäst AB via telefon. Vi ville också få möjlighet att undersöka ett företag av ungefär 

samma storlek, men med ett mindre känt namn. Vi kontaktade Quality Spa & Resort 

Strömstad, även detta företag kontaktades via telefon. Båda dessa företag tyckte att det skulle 

vara intressant att vara med i vår studie och vi fick möjlighet att intervjua Kent Kierdorf, VD 

för Lisebergs Gäst och Anders Pertun, Hotelldirektör vid Quality Spa & Resort Strömstad. 

Dessa personer passade studien då båda respondenterna är väl insatta i respektive företags 

kommunikationsfrågor samt att de sitter i ledningen.  
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3.4 Intervjuerna 
En intervju kan vara bunden till fasta frågor med fasta svarsalternativ, något som Jacobsen 

(2002) kallar helt strukturerad. Motsatsen är en helt öppen intervju som ser ut som ett vanligt 

samtal där intervjuaren inte styr respondenten. Jacobsen menar dock att en viss strukturering 

av intervjun är att föredra då intervjuaren till större del håller sig till ämnet och på så sätt kan 

få svar på de frågor som är intressanta för intervjun.  

 

3.4.1 Intervjuguide 

Undersökningen bygger på en semistrukturerad intervjuguide för att möjliggöra en öppen 

dialog med respondenterna, men samtidigt upprätthålla en röd tråd genom hela intervjun. Den 

intervjuguide som arbetades fram bygger på det sätt vi valt att indela den teoretiska 

referensramen i (se bilaga 1).   

 

3.4.2 Intervjutillfällena 

Efter att intervjuguiden utformats kontaktade vi våra två respondenter via telefon för att avtala 

en dag och tid för intervjun. Intervjutiden som var inbokad med Anders Pertun på Quality Spa 

& Resort Strömstad visade sig vara omöjlig för Pertun att medverka på, varvid en ny tid 

bokades dagen efter. Detta resulterade i att intervjuerna med de båda respondenterna ägde 

rum under samma dag. Vi genomförde de båda intervjuerna, med Kent Kirdorf och Anders 

Pertun, över telefon med högtalarfunktion, en person höll i intervjun medan den andra 

antecknade. Respektive intervju tog cirka en timme vardera och ägde rum den 6 maj 2008. 

 

3.4.3 Sekundärdata 

De sekundärdata som använts består av internt material från de båda respondentföretagen. 

Från Lisebergs Gäst fick vi tillgång till verksamhetsplanen från 2007 samt material rörande 

företagets kommande intranät och från Quality Spa & Resort Strömstad fick vi ta del av 

företagets Medarbetar-Handbok, också den från 2007. Dessa sekundärdata kan anses vara 

institutionella då avsändaren är en organisation samt som en privat källa i avseendet att den är 

skapad för internt bruk (Jacobsen, 2002). Dessutom har både Quality Spa & Resort 

Strömstads- och Lisebergs Gästs hemsidor använts för kompletterande uppgifter. 
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3.5 Studiens tillförlitlighet 

Det är centralt att diskutera hur tillförlitlig en undersökning och dess resultat är för att kunna 

lägga vikt vid den. Jacobsen (2002) menar att det finns två krav som empirin, alltså 

undersökningen, bör uppfylla: 

 

1. ”Empirin måste vara giltig och relevant (valid). 

2. Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel). 

(Jacobsen, 2002, sid. 21)”. 

 

3.5.1 Studiens validitet 

Att empirin är giltig och relevant kallas för studiens validitet vilken delas in i intern- och 

extern validitet (Jacobsen, 2002). Studiens interna validitet handlar om att forskaren mäter det 

han/hon faktiskt har för avsikt att mäta och studiens externa validitet innebär i hur stor grad 

undersökningens resultat kan generaliseras (Jacobsen, 2002).  

 

Vi anser att vår studies interna validitet är tillräckligt bra för att kunna dra de slutsatser vi har 

kommit fram till. De företag och respondenter vi har valt anser vi vara lämpliga för det som 

avsetts mätas och de är enligt oss tillförlitliga. Intervjuguiden bygger på den teoretiska 

referensramen vilket medförde att relevanta frågor kunde ställas utan att sväva ut utanför det 

valda ämnet.  

 

Studiens externa validitet bestämmer generaliserbarheten av studiens resultat, alltså i hur stor 

grad resultatet är överförbart på andra enheter. De resultat vi kommit fram till i denna studie 

anser vi vara svåra att generalisera då endast två företag i en bransch undersökts. Dock anser 

vi att några av de slutsatser som dragits bör kunna appliceras på företag i en liknande 

situation.  

 

3.5.2 Studiens reliabilitet 

Att empirin är tillförlitlig och trovärdig kallas för studiens reliabilitet. Med detta menas i hur 

hög grad upplägget och analysen kan ha bidragit till just det resultat vi kommit fram till. 

Jacobsen (2002) menar att forskaren bör ställa sig själv frågor såsom om det kan ha ställs 
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ledande frågor, om uppgiftslämnaren kan ha påverkats att svara på ett visst sätt eller om 

forskaren kan ha tolkat något på fel sätt. 

 

Att med säkerhet fastställa om studien är helt reliabel är en omöjlighet då vi inte medvetet 

misstolkat någon information från respondenterna. Det finns dock alltid en risk att någonting 

kan ha framställts på ett något missvisande sätt. Vi har genom att kontrollera den empiriska 

undersökningen, både en och två gånger, förebyggt att något sådant skulle ha skett. Detta 

gjordes genom att gå igenom ursprungsdokumenten från intervjutillfällena och kontrollera att 

det som framkommit där var det som också tagits upp i empirin. Efter intervjutillfällena 

kontaktade vi också respondenterna för att klargöra vissa mindre oklarheter.  

 

3.5.3 Metod- och källkritik 

Något som kan ses som kritik mot källorna i empirin är att vi endast valt att intervjua en 

person inom varje företag. Detta kan på ett sätt leda till att respondenterna medvetet valt att 

svara på ett sätt som framställer det egna företaget i god dager. Risken för detta hade kunnat 

förminskas genom att också ställa frågor till de båda företagens anställda. Om vi valt att göra 

detta hade vi eventuellt kunnat få en annan bild av företaget, men då frågeställningen enbart 

behandlar hur arbetet med den interna marknadsföringen sker utifrån företagsledningen hade 

en utfrågning av personalen ändå inte givit en korrekt bild då de inte är direkt insatta i detta 

arbete.  

 

Vid en intervju kan det vara fördelaktigt att banda det som sägs, då det annars är svårt att 

uppfatta allt respondenten säger. Kvale (1997) menar att en bandinspelning hjälper 

intervjuaren att koncentrera sig på dynamiken i intervjun. Risken med att inte använda 

bandinspelning är att intervjuaren missar intressanta vinklar som från början inte ansågs 

relevanta (Kvale, 1997). Detta försökte överbyggas genom en höll i intervjun medan den 

andra förde anteckningar. 

 

En aspekt som kan ha påverkat sanningshalten i intervjusvaren är att vissa undersökningar 

visar att det kan vara lättare för intervjuobjektet att ljuga i en telefonintervju då intervjuaren 

inte ses i ögonen (Frey & Oishi 1995, ur Jacobsen 2002). Dock tror vi inte att effekten av en 

telefonintervju i detta fall är en faktor som minskar tillförlitligheten i svaren.   
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Att intervjuerna ägde rum på samma dag skulle kunna ha givit negativa effekter då den andra 

intervjuns frågor kan ha påverkats av den första. Det skulle kunna ha varit fruktbart att boka 

in intervjuerna med ett större tidsintervall. 

 

Den sekundärdata som använts, Medarbetar-Handboken och Verksamhetsplanden, är skrivna i 

syfte att till viss del engagera och informera personalen. Vi är medvetna om att denna data 

inte är ”sanningen” utan skrivna så som författarna vill framställa företagen. Utifrån detta har 

vi valt att använda denna sekundärdata endast som ett komplement till intervjusvaren. 

Informationen hämtad från hemsidor har enbart använts för att beskriva företagen för läsaren, 

den har därför ingen påverkan på de slutsatser vi kommit fram till. 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel beskrivs de svar vi fått av respondenterna samt relevant sekundärdata som ger 

en beskrivning av de företag vi undersökt. 

 
 

4.1 Presentation av företagen 

4.1.1 Quality Spa & Resort Strömstad 

Quality Spa & Resort Strömstad ligger vid en småbåtshamn i utkanten av Strömstads tätort 

och ägs av Nordic Resort Holding AS samt har ett franchiseavtal med Choice Hotels 

Scandinavia [1]. Choice Hotels- kedjan har olika koncept som hotellen följer, vilka är: 

Comfort, Quality, Quality Resort, Clarion Collection och Clarion [2]. Hotellet Quality Spa & 

Resort Strömstad öppnades 22 mars 2007 och har idag 140 anställda med en omsättning på 

cirka 110 miljoner kronor per år. Quality Spa & Resort Strömstads (benämns i citatet som 

QSRS ) affärsidé är: 

 

• ” QSRS vill tillföra en gnutta nytänkande på SPA-marknaden 

och sätta hotellet på kartan som en modern destination värt att 

besöka. 

• QSRS är en resort med allt man kan tänkas efterfråga och man 

kan komma som konferensgäst, affärsresenär, privatgäst och 

nöjesgäst. 

• QSRS är en stor mötesplats där människor kommer att träffas 

och interagera och man kommer att komma hit av många olika 

anledningar. Där vill vi bidra med en upplevelse gästen inte 

ska glömma. 

• QSRS kommer också att kunna anpassa möten, konferenser 

m.m. efter gästens önskemål och behov, utifrån anläggningens 

resurser. Det finns även ett stort urval av värdesäkrande 

aktiviteter året om och runt anläggningen att tillgå för gästen, 

för att helhetsintrycket av destinationen ska bli det bästa” 

(Medarbetar-Handbok Quality Spa & Resort Strömstad). 
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Anders Pertun, hotelldirektör och driftansvarig på Quality Spa & Resort Strömstad, 

intervjuades den 6 maj 2008. Pertun är 45 år och har arbetat inom hotellbranschen i cirka 25 

år. Han har ingen eftergymnasial utbildning utan anser sig själv vara autodidakt. Pertun har 

varit hotelldirektör på Quality Spa & Resort Strömstad sedan cirka ett halvår före hotellets 

öppnande den 22 mars 2007.    

 

4.1.2 Lisebergs Gäst 

Lisebergs Gäst AB är ett dotterbolag till Liseberg AB som ägs av Göteborgs stad. Inom 

Lisebergs Gäst finns tre campinganläggningar; Lisebergs camping Askim strand, Lisebergs 

camping Delsjön och Lisebergsbyn Kärralund som är den camping som drivs året runt. 

Lisebergsbyn Kärralund bedriver också konferensverksamhet samt har ett nybyggt hotell som 

komplement till stugor och campingplatser [3]. Dessa tre campinganläggningar ligger vackert 

belägna på olika platser i Göteborgs kommun. Lisebergs Gäst har 17 helårsanställda och totalt 

cirka 70 anställda under sommarmånaderna. Omsättningen år 2007 var cirka 35 miljoner 

kronor. Lisebergs Gästs affärsidé är:  

 

”Lisebergs Gäst AB skall komplettera Lisebergsparken och 

utvecklas i syfte att stärka Lisebergs varumärke och främja turism- 

och besöksnäringen i Göteborgsregionen året om. Lisebergs Gäst 

AB skall stärka sin roll som marknadsledare och normgivare i 

campingbranschen, avseende kvalitet, säkerhet, miljö och service. 

Personalens insatser för att överträffa gästernas förväntningar skall 

vara utmärkande för upplevelsen av ett besök på Lisebergs Gäst 

AB” (Företagsdokument ”Verksamhetsplan” Lisebergs Gäst) .  

 

Kent Kierdorf som är VD och resultatansvarig för de tre campingplatserna på Lisebergs Gäst 

intervjuades den 6 maj 2008. Kierdorf är 49 år och har arbetat inom Lisebergskoncernen i 14 

år varav tre år som VD i Lisebergs Gäst. Kierdorf har ingen eftergymnasial utbildning utan 

har istället arbetat sig upp till den position han idag har genom att under några år vara egen 

företagare och reklamansvarig i Liseberg AB.  
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4.2 Identitet 

4.2.1 Quality Spa & Resort Strömstad 

Pertun menar att Mod och Begeistring kan anses vara Quality Spa & Resort Strömstads 

värdeord som är viktiga för varumärket och som är ledord för personalen. Som medarbetare 

skall det finnas utrymme att vara modig i den bemärkelsen att de vågar ta egna initiativ och att 

de skall vara engagerade i sitt arbete. Dessa ledord har utformats som en gemensam plattform 

för hela Choice-koncernen och har varit bestående under en längre tidsperiod. Pertun kan 

dock inte med säkerhet svara på hur länge dessa begrepp funnits i koncernen då begreppen 

mod och begeistring har varit en del av konceptet redan från starten, men de specifika orden 

har introducerats på senare tid. Dessa värden kommuniceras endast internt och används inte i 

den externa marknadsföringen. Pertun tror inte att alla hans medarbetare ännu är medvetna 

om företagets värdeord, men planeringen för att säkerställa att alla medarbetare är inbegripna 

i företagets värden rör sig om ett och ett halvt år fram i tiden.  

 

4.2.2 Lisebergs Gäst 

Kierdorf talar om något som han kallar för Lisebergs Gästs tre värdeord vilka är: Säkerhet, 

Vänlighet och Fräschhet. Dessa ledord skall genomsyra hela organisationen från 

stödpersonal, så som städ och vaktmästeri, till frontlinepersonal och ledning. 

 

Enligt Kierdorf har ledningen tagit fram tio uppmaningar som marknadsförs internt för att 

motivera personalen till att förhöja upplevelsen för företagets gäster. Dessa är: sprid glädje 

varje dag, alla ser dig, se alla i ögonen, säg hej, improvisera, kan jag hjälpa dig?, gilla alla 

(även om du måste låtsas), visa omtanke, håll rent och skapa glada minnen. Dessa får 

personalen skriftligt när de börjar, men de tas också upp på olika möten. Kierdorf menar att 

dessa tio saker är centrala att tänka på för frontlinepersonalen för att få gästerna att trivas, men 

att de också är viktiga för övrig personal då de möter gäster på området. 

 

Ytterligare ett koncept som tagits fram inom Lisebergs Gäst är vad Kierdorf kallar 

”välkommen till en välkomnande värd”. Han sammanfattar konceptet med att det skall 

inspirera personalen att leverera företagets erbjudande samt att överträffa gästernas 

förväntningar - att leverera ett gott värdskap varje dag. 
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Något som Kierdorf anser vara av stor vikt är att alltid benämna företagets kunder som gäster, 

både intern och externt. Detta gör ledningen medvetet för att skapa en känsla hos personalen 

att alltid vilja behandla kunderna som sina egna gäster. Han säger vidare att en värd som 

bjudit hem gäster vill välkomna dem vid dörren med ett leende istället för att be dem vänta ett 

ögonblick ute på trappan. Detta är en del i Lisebergs Gästs sätt att få både gäster och 

medarbetare att känna sig hemma i företaget. 

 

4.3 Mål och visioner 

4.3.1 Quality Spa & Resort Strömstad 

Pertun säger att företaget har fyra mål som de arbetar mot. Dessa är ekonomiska mål, 

kundtillfredställelsemål, personaltillfredsställelsemål samt kvalitetsäkringsmål av ledarskapet 

i organisationen. De ekonomiska målen innebär framför allt att alla medarbetare görs 

medvetna om den budgeterade försäljningen som skall uppnås varje vecka. Detta för att 

motivera de anställda att satsa högt och bli mer engagerade. Pertun menar att Quality Spa & 

Resort Strömstad arbetar med kvalitetssäkring och målsättning efter ett kundtillfredsställelse 

index (KTI) som utvecklats av Choice-koncernen. Detta index används för att mäta om de mål 

som satts upp håller måttet. Gäster som besökt anläggningen får i efterhand en förfrågan via 

e-mail att fylla i en enkät med frågor rörande allt från bokningstillfället till avresedagen. Det 

sätts också upp mål för personalens tillfredsställelse vilket Pertun väljer att kalla klimaanalys, 

eller klimatanalys. Två gånger per år genomförs en enkätundersökning hos personalen som 

sedan utvärderas för att ständigt kunna förbättra arbetsmiljön inom företaget. Under dessa 

undersökningar utförs också en kontroll av hur de anställda upplever samarbetet med sin 

närmaste chef.  

 

4.3.2 Lisebergs Gäst 

Lisebergs Gäst har fyra övergripande mål som är; att stärka Lisebergs och Göteborgs 

varumärke; att sträva efter att vara en av Göteborgs och Sveriges största boendeaktörer med 

300 000 gästnätter; ge ett rörelseresultat före avskrivningar på 6 miljoner kronor samt att 

sträva efter en ekonomisk tillväxt på 6 procent per år.  

 

Kierdorf berättar att deras vision är att ”skapa ett boende med humor och glädje”. Exempelvis 

får alla konferensgäster idag ett par kaninöron på sin stol innan mötet börjar. Detta görs för att 
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skapa en trevlig atmosfär och samtidigt göra vistelsen minnesvärd, men det är också ett sätt 

att stärka kopplingen till varumärket. Planer finns också på att plocka in fler detaljer som 

påminner om de som finns på nöjesparken Liseberg, så som roliga speglar och lotterihjul för 

att nå visionen om humor och glädje. Kierdorf säger att denna koppling till Liseberg som 

varumärke är en stor fördel, men att det också ställer stora krav på anläggningen vad gäller 

kvalitet. Ytterligare en vision är att Lisebergs Gäst skall försöka lyfta fram egenskaper som 

stämmer överens med de förväntningar gästerna har på ett Göteborgsbesök i allmänhet och ett 

Lisebergsbesök i synnerhet, säger Kierdorf. 

  

4.4 Intern kommunikation 

4.4.1 Quality Spa & Resort Strömstad 

På Quality Spa & Resort Strömstad har de en hierarkiskt uppbyggd organisation som 

mellanchefer och ledning strävar efter att hålla. Pertun anser att det är ett väl fungerande 

arbetssätt då alla anställda med visst personalansvar bibehåller sin auktoritet. Som ett exempel 

säger Pertun att han inte påpekar ett fel direkt för en enskild anställd, utan att han tar den 

diskussionen med respektive arbetsledare. Han menar vidare att han aktivt arbetar med att inte 

ta beslut som andra bör fatta, alltså att beslut skall fattas på rätt nivå. 

 
På Quality Spa & Resort Strömstad hålls möten varje kvartal som Pertun benämner som 

traditionella stormöten där alla anställda som har möjlighet skall närvara. På dessa möten tas 

allmän information upp, som är av värde för alla företagets anställda, samt företagets mål och 

visioner. Detta för att skapa en samhörighet inom organisationen samt för att säkerställa att 

informationen når ut till så många som möjligt inom organisationen. Dessa stormöten 

kompletteras med avdelningsmöten som sker mer frekvent, cirka 1-2 gånger i månaden. På 

avdelningsmötena behandlas ämnen som rör den aktuella avdelningen och information som är 

specifikt riktad till arbetsgruppen. Ett problem som ofta uppstår under högsäsong är att dessa 

möten har en tendens att prioriteras bort då många anställda anser att driften är viktigare. 

Detta är något som Pertun arbetar med att försöka överbygga. 

 

Genom kedjan Choice Hotels har personalen tillgång till ett intranät, alltså Internet som enbart 

finns till för den anställda, med information om företaget och aktuella händelser.  
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Det finns en anslagstavla vid personalrummet där uppnådda mål redovisas samt aktuella 

händelser annonseras. Detta menar Pertun är ett traditionellt och enkelt kommunikationssätt 

som har stor genomslagkraft.  

 

Pertun säger vidare att Quality Spa & Resort Strömstad också använder massutskick via e-

mail för att informera de anställda om vad som sker i organisationen. Han menar dock att 

detta är ett mindre effektivt sätt då ett sådant e-mail riskerar att försvinna som ett i mängden 

och således aldrig bli läst.  

 

4.4.2 Lisebergs Gäst 

Kierdorf beskriver hur organisationen har genomgått stora förändringar de senaste tre åren 

vad gäller den hierarkiska uppbyggnaden. Från att ha arbetat med en lång informationskedja, 

som i många fall ledde till att informationen inte nådde rätt person eller förvanskades på 

vägen, har företaget idag bara ett skikt av mellanchefer mellan frontlinepersonal och VD. I 

och med den hierarkiska tillplattningen går beslutsvägarna snabbare och eventuella brister kan 

åtgärdas i ett tidigt skede.  

 

En gång varje månad, undantaget juli och december då driften kräver att alla medarbetare 

finns på plats, hålls särskilda arbetsplatsmöten där alla anställda som har möjlighet 

medverkar. Mötet är uppbyggt som ett forum där de som vill får tala. På dessa möten 

behandlas allt från större omstruktureringar till om någon enskild medarbetare har problem 

med någon arbetsuppgift. Kierdorf menar att meningen är att ingen skall känna att någonting 

är för litet för att diskuteras.  

 

Hela Lisebergs-koncernen håller på att utarbeta ett intranät som fått namnet ”Rosa sidorna”. 

Intranätets roll blir att ge snabb faktainformation, regelbundna nyheter från ledning och 

omvärld samt fungera som ett arkiv där all viktig information är sökbar, säger Kierdorf. 

Exempel som han tar upp är när lönen betalas ut, ledighetsansökningar och vad som händer på 

de olika avdelningarna. Vidare menar Kierdorf att det fortfarande är formella och informella 

möten som är det viktigaste kommunikationssättet, men att ett väl fungerande intranät kan ses 

som en viktig hjälpfunktion. Alla kanaler måste samverka för att den interna 

kommunikationen skall fungera väl.  
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Fyra gånger per år kommer tidningen ”Lisebergsnytt” ut till alla anställda inom koncernen. 

Kierdorf beskriver tidningen som en informationskälla, men också som förströelse på ledig 

tid. Ytterligare en trycksak som delas ut till de anställda är ”Vad varje lisebergare måste veta” 

där all praktisk information rörande Liseberg finns med.  

 

4.5 Intern marknadsföring 

4.5.1 Quality Spa & Resort Strömstad 

Quality Spa & Resort Strömstad arbetar aktivt med intern marknadsföring och Pertun menar 

att det är centralt för alla företag inom servicebranschen. Genom att ständigt påminna de 

anställda om företagets värden ”Mod och Begeistring” vill företaget motivera personalen att 

tänka serviceinriktat. Vidare säger Pertun att arbetet med intern marknadsföring är ett ständigt 

pågående arbete vars beståndsdelar är svåra att definiera. Han menar att arbetet med att få 

med sina medarbetare i företagets anda leds via hans ledarskap. Det är viktigt att inte enbart 

fokusera på frontlinepersonalen utan att alla medarbetare får samma känsla av tillhörighet. 

Pertun menar att det är viktigt att alla i personalen kan svara på gästernas frågor. Exempelvis 

nämner han att även en städerska på sjunde våningen bör kunna meddela att det finns en 

gästdator i receptionen där all information finns. Han tror att det ligger mycket självkänsla i 

det. Arbetet med den interna marknadsföringen på Quality Spa & Resort Strömstad sker 

kontinuerligt och från hotelldirektören via avdelningsledarna till resterande medarbetare.  

 

4.5.2 Lisebergs Gäst 

Kierdorf beskriver hur Liseberg- koncernen på senare tid har satsat mycket på den interna 

marknadsföringen genom att förbättra sin interna kommunikation, inte minst vad gäller 

Lisebergs Gäst. Företaget vill förmedla sina tre värdeord: Säkerhet, Vänlighet och Fräschhet, 

men också andra värdeord som kopplas till både Liseberg och Göteborg. Stor vikt läggs vid 

att skapa tydliga budskap från ledning till frontlinepersonal och genom detta får personal lätt 

förståelse för företagsandan.  

 

Kierdorf har också genomfört en grundläggande förändring i hur medarbetare inom 

organisationen bör bete sig mot varandra. Detta arbete genomfördes på så sätt att alla 

medarbetare gemensamt utformade en värdegrund med riktlinjer för hur exempelvis 

synpunkter och klagomål skall tas upp. Ett exempel som Kierdorf beskriver är att alla skall 
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tala med varandra istället för om varandra. Alla anställda bör ha respekt för varandras 

arbetsuppgifter och inte vara främmande för att hjälpa till om det behövs även om det är 

utanför det egna arbetsområdet. En åtgärd som väl beskriver detta är något som Kierdorf 

kallar ”rent nöje”- kampanjen vilken går ut på att alla städar upp efter sig själva, men även 

efter gäster och andra medarbetare. Det kan exempelvis handla om att plocka upp skräp på 

väg till eller från kontoret. 

 

På Lisebergs Gäst ges personalen möjlighet till mindre utbildningar och kurser. Exempelvis 

får vaktmästarna ökad kunskap i hur markanläggningar byggs och att personal som arbetar i 

receptionen får lära sig mer om in- och utcheckningar. Kierdorf menar att detta inte bara gör 

personalen mer kunnig utan att den kunskapen också leder till att personalen känner sig bättre 

till mods och som en del i företaget.  
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyserar vi den insamlade datan från vår empiriska undersökning med den 
teoretiska referensramen som bakgrund. Analyskapitlet bygger på samma struktur som 
tidigare använts i arbetet för att läsaren på ett lättförståeligt sätt skall kunna följa arbetets 
röda tråd. 
 
 

5.1 Identitet 

Kapferers identitetsprisma kan användas för att beskriva arbetet med att utforma ett företags 

identitet, såväl utåt som inåt (Melin, 1997). Att uppbyggnaden av märkesidentiteten utgår 

ifrån varumärkets personlighet samt dess produktattribut eller det fysiska, som också är de 

parametrar som märkesinnehavaren själv kan kontrollera, är att föredra (Kapferer, 1992 ur 

Melin, 1997). Märkesidentitet syftar till hur företaget vill att kunderna skall uppfatta 

varumärket, företaget och dess produkt. Melin (1999) menar att för att uppnå en stark identitet 

så måste märkesinnehavaren/personalen vara märkeslojala. Det är av vikt att beskriva vad 

varumärket gör, det vill säga vilket behov produkten tillfredställer. Detta försöker Lisebergs 

Gäst förmedla till sina anställda genom konceptet ”välkommen till en välkomnande värd”. 

Denna slogan skall motivera de anställda att vara mer serviceinriktade och att anstränga sig 

mer för att överträffa kundernas förväntningar och att få sina gäster att känna sig välkomna 

och på så sätt förmedla ett mervärde. 

 

Kierdorf anser att det viktigt är att alltid benämna företagets kunder som gäster för att få sin 

personal att behandla dem som sina egna gäster. Detta kan ses som ett led i att förmedla en 

företagskultur. Kapferer (1997) menar att företagskulturen är en viktig del av 

märkesidentiteten. För ett företag är utvecklingen av märkesidentitet ett sätt att skapa mening 

men också att generera ett värde för företaget (Urde, 1997). Ytterligare en åtgärd som 

Lisebergs Gäst gör är ”Rent nöje”-kampanjen som även den kan ses som ett led i att förstärka 

företagskulturen. 

 

Varumärkets personlighet är en av de mest viktiga delarna vid skapandet av en stark 

märkesidentitet (Melin, 1997). Målet är att göra märkesprodukten mänsklig. Melin (1997) 

menar att de finns olika åtgärder för att utveckla identiteten hos ett varumärke, däribland att 

använda symboler och geografiskt ursprung. Genom att använda symboler kan företag skapa 



 33  

en identitet hos sitt varumärke (Melin, 1997). Lisebergs Gäst använder symboler genom 

lisebergskaninen för att skapa en stark märkesidentitet. Att Liseberg Gäst använder denna 

symbol gör att identiteten blir påtagligare då varumärket Liseberg framträder tydligt.  

Kierdorf menar att arbetet med att knyta Lisebergs Gäst starkare till varumärket Liseberg och 

nöjesparken Liseberg har många fördelar men att det också förpliktigar då en del kunder 

förväntar sig mer av en campingplats knuten till Liseberg. Melin (1999) menar att för att 

kunderna skall vara märkeslojala så måste den interna märkeslojaliteten vara stark. Detta sker 

på Lisebergs Gäst genom att företaget har lanserat visionen att ”skapa ett boende med humor 

och glädje”. Denna mening är starkt kopplad till nöjesparken Liseberg vilket gör att 

varumärket blir tydligare både för personal och för kunder. Genom detta framhävs också 

Lisebergs Gästs ursprung till nöjesparken. Dessa kopplingar till nöjesparken Liseberg kan 

också ses som ett substitut till att använda sig av en känd person och istället använda sig av ett 

koncept för att stärka sin identitet. 

 

Quality Spa & Resort Strömstads namn ”Quality Resort” är ett koncept från hotellkedjan 

Choice Hotels vilket ger företaget en viss nivå på standarden. Hotellet har därmed något att 

leva upp till, något som kan ses som ett kvalitetsmål för personalen. 

 

Ett företags kärnvärden kan bestå av ord eller värderingar som fungerar på flera företag, men 

också ord som enbart representerar det egna företaget. Det är av stor vikt att företaget lyckas 

leva upp till värderingarna (Uggla, 2002). Både Quality Spa & Resort Strömstad och 

Lisebergs Gäst använder ord eller uttryck som företagen ser som deras värdering för att 

förmedla essensen i respektive företag till sin personal. Dessa kärnvärden är ett sätt för ett 

företag att uttrycka varumärkets värderingar (Urde, 1997). 

 

Quality Spa & Resort Strömstad har ”Mod och Begeistring” som, vad Pertun kallar, ledord 

för personalen. Dessa ord skall motivera personalen att var initiativtagande och att vara nöjd 

och stolt över sitt arbete. Dessa värderingar eller kärnvärden har funnits i organisationen länge 

men det är på senare år som de uttalats till två specifika ord. 

 

Lisebergs Gäst arbetar med något Kierdorf kallar värdeord. Dessa tre är: Säkerhet Vänlighet 

och Fräschhet. Dessa kärnvärden förmedlar det företaget anser vara centralt för 

verksamheten.  
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5.2 Mål och visioner 

Ett företags mål kan vara utformade på skilda sätt för olika ändamål (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). Tydliga och välformulerade mål medför att ledningen tillsammans med personalen 

lättare når de uppsatta målen. Carlzon & Hubendick (ur Arndt & Friman, 1983) menar att 

dessa målsättningar är speciellt viktiga i serviceföretag. Både Quality Spa & Resort Strömstad 

och Lisebergs Gäst arbetar med mål av de båda karaktärerna. Det som företagen har 

gemensamt är att de har tydliga och välformulerade ekonomiska målsättningar. Quality Spa & 

Resort Strömstads ekonomiska mål bygger på en ny målsättning för varje vecka, där de 

anställda får ta del av vilken budgeterad försäljning företaget vill uppnå fram till att nästa 

vecka tar sin början. Detta är, enligt Pertun, Quality Spa & Resort Strömstad, ett sätt att 

ständigt motivera personalen att satsa högt. Lisebergs Gäst har en mer övergripande syn på 

den ekonomiska målsättningen och sätter upp ekonomiska mål för varje verksamhetsår. 

Genom att ha tydliga målsättningar menar Jacobsen & Thorsvik (2002) att företagets anställda 

motiveras samt att målsättningarna fungerar som ett styrmedel. Även Carlzon & Hubendick 

(ur Arndt & Friman, 1983) belyser fördelarna med tydliga och mätbara mål. De menar att 

målen frigör motivation och erbjuder de anställda att ta egna initiativ med de uppsatta målen 

som riktlinjer.  

 

Quality Spa & Resort Strömstad har personaltillfredställelsemål, detta för att kunna förbättra 

arbetsklimatet inom företaget. De arbetar också frekvent med kvalitetssäkring för att 

kontrollera att de uppsatta målen nåtts. Lisebergs Gäst har istället tre mer övergripande mål 

eller visioner som beskriver att de skall stärka Lisebergs och Göteborgs varumärke samt att de 

skall sträva efter att bli en av Sveriges största boendeaktörer med 300 tusen gästnätter. Dessa 

mål är mer oklara till sin utformning, vilket ger utrymme för personalens egna tolkningar för 

hur de skall nå de uppsatta målen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Lisebergs Gäst uttalade 

vision är att ”skapa ett boende med humor och glädje”. Detta är vad Jacobsen & Thorsvik 

(2002) skulle kalla en vision och företagets ideala situation för framtiden. Lisebergs Gäst vill 

nå visionen genom att addera fler detaljer kopplade till nöjesparken Liseberg i de olika 

boendeformerna. Lisebergs Gäst har också en vision om att lyfta fram egenskaper i företaget 

som motsvarar både ett Göteborgsbesök i allmänhet och ett Lisebergsbesök i synnerhet. 
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5.3 Intern kommunikation  
Grönroos (1996) menar att intern interaktiv kommunikation är ett av ett företags viktigaste 

konkurrensmedel. Interaktiv kommunikation är till exempel formella eller informella samtal 

och telefonsamtal. Förutom de informella samtal som naturligt sker i företag ägnar sig båda 

respondentföretagen åt organiserade och planerade avdelningsmöten. Båda respondernerna 

förklara att dessa möten äger rum cirka en gång i månaden, frekvensen är något högre hos 

Quality Spa & Resort Strömstad som har möten en till två gånger per månad och så kallat 

stormöte en gång i kvartalet. Den interna kommunikationen, menar Grönroos (1996), kan 

användas i två syften: Att påverka attityder hos personalen samt att informera om nyheter. 

Avdelningsmöten är viktiga för att sprida information, men också för att skapa motivation 

(Grönroos, 1996). Båda respondenterna menar att deras möten är viktiga men att det ibland är 

svårt att känna att tiden räcker till. 

 

Det är extra viktigt att ägna sig åt attitydpåverkande kommunikation när ett företag startar upp 

arbetet med intern marknadsföring (Grönroos, 1996). Hotellet Quality Spa & Resort 

Strömstad har endast varit i drift i drygt ett år vilket gör att det går att konstatera att företaget 

ligger i uppstartsarbetet med sin interna marknadsföring. 

 

Icke interaktiv intern kommunikation innebär skriftlig kommunikation såsom 

informationsblad som mottagaren inte direkt kan svara på (Grönroos, 1996). Både Lisebergs 

Gäst och Quality Spa & Resort Strömstad använder sig av olika typer av icke interaktiv intern 

kommunikation. Quality Spa & Resort Strömstad har ett intranät genom kedjan de tillhör, 

Choice Hotels, som används för att annonsera nya händelser inom organisationen. Lisebergs 

Gäst använder ännu inte sitt intranät ”rosa sidorna” då det är under bearbetning, men även den 

skall användas för att förmedla nyheter samt att fungera som en sökfunktion.  

 

För att nå ut med resultat på uppsatta budgetmål och annan information använder Quality Spa 

& Resort Strömstad en vanlig anslagstavla samt skickar e-mail till de anställda. Lisebergs 

Gästs anställda får fyra gånger per år tillgång till en interntidning med nyheter och reportage 

från koncernen samt att alla anställda erhåller en informationsfolder om diverse viktiga saker 

att veta som anställd. Dessa typer av trycksaker och sätt att nå ut med information, alltså 

kommunikation, kan ses som icke interaktiv kommunikation. Grönroos (1996) menar att 

denna form av intern kommunikation är ett bra komplement till personlig kommunikation vad 
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gäller att nå ut med information, men att personlig kommunikation påverkar attityder i en 

större utsträckning. 

 

Jacobsen & Thorsvik (2002) menar att den kommunikationskanal som sändaren väljer gör 

informationen mer eller mindre innehållsrik. Informationen blir tydligare och risken för att 

mottagaren skall misstolka meddelandet minskar vid personlig, interaktiv intern 

kommunikation såsom telefonsamtal, videokonferenser och direktsamtal. Vidare menar 

Jacobsen & Thorsvik (2002) att exempelvis e-mail som informationskanal innehåller mindre 

rik information än ett möte öga mot öga. Att använda e-mail, som Quality Spa & Resort 

Strömstad gör, ökar risken för att informationen inte når fram som den skall. Detta är något 

som Quality Spa & Resort Strömstad och respondenten Pertun är medvetna om och e-mail är 

hos dem ett komplement till övriga former av informationsspridning. Att komplettera 

personlig kommunikation med icke interaktiv kommunikation är något som förespråkas av 

Grönroos (1996).   

 

Organisationens uppbyggnad spelar en väsentlig roll i den interna kommunikationen 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Quality Spa & Resort Strömstad och Lisebergs Gäst har till viss 

del olika syn på hur informationsflödet bör ske inom företaget. Quality Spa & Resort 

Strömstad har en något mer hierarkiskt uppbyggd organisation med informationsvägar som 

går på ett strukturerat sätt vilket görs med ambition att bibehålla mellanchefernas auktoritet. 

Lisebergs Gäst arbetar för att platta till organisationen och korta ned kommunikationsleden. 

Båda företagen uppger ändå att deras anställda alltid kan komma till dem i ledningen direkt 

med frågor och synpunkter. Denna typ av kommunikation undergräver mellanchefernas 

auktoritet då deras beslutled hoppas över (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

5.4 Intern marknadsföring 

Kotler et al (2005) menar att det spelar en central roll inom speciellt serviceföretag att måna 

om sina anställda då kunden möter personalen i det ögonblick tjänsten utförs. Många gånger 

är det ett serviceföretags fronlinepersonal som är de viktigaste aktörerna i den externa 

marknadsföringen och det är därför av stor vikt att dessa har goda kunskaper i vad företaget 

står för, så som mål och visioner (Gummesson, 1995). Både Pertun på Quality Spa & Resort 

Strömstad och Kierdorf på Lisebergs Gäst anser att den interna marknadsföringen är av vikt 

och uppger att de arbetar aktivt med att förmedla företagens värden inom företagen. Båda 
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företagen lägger stor vikt vid att förmedla de respektive företagen värdeord som i Quality Spa 

& Resort Strömstads fall är ”Mod och begeistring” och i Lisebergs Gästs fall är ”Säkerhet, 

Vänlighet och Fräschhet”. Lisebergs Gäst arbetar också för att förmedla andra värdeord 

kopplade till nöjesparken Liseberg samt Göteborg.  

 

Både Grönroos (1996) och Gummesson (1995) beskriver utbildningens centrala del i den 

interna marknadsföringen. Grönroos (1996) förklarar också vikten av utbildningar som inte 

enbart riktar in sig på företagskulturen. Det kan röra sig om direkt riktade utbildningar till 

frontlinepersonalen (Grönroos, 1996). På Lisebergs Gäst ges företagets anställda möjlighet att 

medverka på mindre utbildningar. Kierdorf menar att detta leder till att personalen får ett 

bättre självförtroende och att de känner sig mer delaktiga i företaget. Grönroos (1996) 

beskriver att detta är väl värt tiden och pengarna då en effektivare och mer motiverad personal 

genererar i ett bättre ekonomiskt resultat.  

 

Den interna marknadsföringen kan enligt Davis (2001) ske på fyra olika sätt. Både Quality 

Spa & Resort Strömstad och Lisebergs Gäst arbetar utifrån Davis (2001) fjärde metod, 

relationship marketing. Metoden går ut på att ledningen och företagets anställda arbetar 

tillsammans för att skapa förståelse för företagets mål. Där läggs större vikt vid att skapa 

långvariga relationer internt än vid den kortsiktiga försäljningen. Både Quality Spa & Resort 

Strömstad och Lisebergs Gäst lägger stor fokus vid de interna relationerna och att deras 

anställda skall känna sig väl till mods.  
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6 Slutdiskussion 

 
I detta kapitel diskuteras resultaten samt att de slutsatser vi kommit fram till utifrån vår 
frågeställning presenteras.  
 
 
Att intern marknadsföring är viktig för ett företags framgång är känt sedan tidigare (Kotler et 

al, 2005; Grönroos, 1996). Men vad begreppet innebär och vilka åtgärder som görs eller bör 

göras är mindre känt. Vad denna undersökning visar och som också backas upp av teorin är 

att den interna kommunikationen är en viktig del i arbetet med marknadsföring inom företag.  

Båda respondenterna uppger att regelbundna möten är något som sker för att nå ut med 

information till alla medarbetare. Detta kan ses som en intern marknadsföringsåtgärd då en 

stor del av marknadsföringen handlar om att föra ut rätt information. Direkt kommunikation 

såsom möten eller samtal är dessutom, enligt Jacobsen och Thorsvik (2002), den 

kommunikationskanal som är mest innehållsrik på information. Kommunikation och 

kommunikationskanalen blir således viktigt för den interna marknadsföringen. 

 

Att respondentföretagens syn på organisationsstruktur vad gäller kommunikationsvägar till 

viss del skiljer sig åt visar på att det finns olika möjligheter att lösa organisationens 

uppbyggnad. Ett av företagen strävar efter att behålla organisationsstrukturen även vad gäller 

kommunikationleden, medan det andra företaget successivt vill bryta ned strukturen och platta 

till organisationen. Även om dessa skillnader inte är stora så kan det ha en viss påverkan på 

personalen då risken finns att mellanchefers auktoritet blir lidande till följd av strukturen. En 

plattare organisationsstruktur anser vi vara mer fördelaktig då den underlättar för den 

personliga kommunikationen. 

 

Inom ett företag kan målsättningen se ut på olika sätt beroende på vad syftet är (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). Det kan vara snävt formulerade mål eller sådana som lämnar utrymme för 

egna tolkningar. Både Quality Spa & Resort Strömstad och Lisebergs Gäst har utformat 

tydliga ekonomiska mål, vilket är fruktbart då dessa ger en klar bild av vad företaget vill 

uppnå. Quality Spa & Resort Strömstad har utvecklat ett system som bygger på en ekonomisk 

målsättning per vecka, vilket gör att de anställda får något att arbeta mot och som de känner 

att de kan påverka. Lisebergs Gästs ekonomiska mål bygger på ett mer långsiktigt synsätt 

vilket blir svårare för de anställda att relatera till då exempelvis begrepp som omsättning och 
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resultat före avskrivningar är mer diffusa för personer som inte är insatta i ekonomiska 

termer. Därför är kortsiktiga ekonomiska mål mer fruktbara för företag inom 

servicebranschen. Vi anser dock att dessa mål inte behöver bygga på ekonomiska termer utan 

i stället något som känns mer intressant för de anställda. Genom att formulera mål, i 

exempelvis ett visst antal gästnätter eller antal städade rum under en kortare period, får målen 

en större betydelse för personalen i och med att de lättare kan se att just deras insatser 

påverkar resultatet. 

 

Ytterligare ett mål av stor vikt för ett företag är det som Quality Spa & Resort Strömstad 

kallar klima- eller klimatanalys som är ett sätt att utvärdera hur nöjda företagets anställda är. 

Genom att företagets anställda trivs genererar företaget förhoppningsvis också högre intäkter 

genom ökad kvalitet, vilket i sin tur leder till att de ekonomiska målsättningarna kan 

uppfyllas. 

 
Båda respondenterna har eller håller på att skaffa sig ett intranät där information om företaget 

finns med, både nyheter och saker som är bra att veta. Ett intranät och annan skriftlig 

information bör ses som ett komplement till muntlig personlig kommunikation (Grönroos, 

1996). Det går dock att diskutera om det inte kan vara så att IT-kommunikation går att 

jämföra med ett vanligt telefonsamtal. Med dagens teknik blir elektronisk kommunikation allt 

vanligare och mycket dialog sker via e-mail, sms och chatt. Med detta som bakgrund anser vi 

att det torde vara sådana former av kommunikation som är värda att satsa på i större 

utsträckning. Om personalen är vana att använda en viss typ av kommunikationssätt hemma 

bör det vara lämpligt att även använda det på arbetet. Vi menar dock att personlig direkt 

kommunikation inte är utbytbar mot exempelvis chatt över intranätet, men att chatt på många 

sätt kan vara ett mindre formellt kommunikationssätt än exempelvis ett telefonsamtal och 

därmed skapa relationer inom företaget. 

 

Intern marknadsföring består av många olika komponenter som bör vara i samklang med 

varandra för att detta arbete skall ge resultat. Dessa delar består av välformulerade mål, 

visioner och värdeord som förknippas med vad företaget står för. För att kunna förmedla 

budskapet till de anställda måste kommunikationen vara väl fungerande och väl genomtänkt. 

Den interna marknadsföringen skall vara attitydpåverkande samt förmedla företagets värden 

så att personalen och i slutändan kunderna får en homogen bild av företaget. Mycket av det 

som händer inom ett företag bidrar till attitydförändringar, men alla dessa händelser behöver 
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inte vara medvetet arrangerade utan kan ske av en ren slump eller kan vara medvetna åtgärder 

med ett annat syfte. Vi menar att en större förståelse för de omedvetna åtgärder en chef vidtar 

bidrar till att det interna marknadsföringsarbetet förbättras. Dessa åtgärder blir indirekt ett led 

i det interna marknadsföringsarbetet men som pågår utan styrning varför högre medvetenhet 

kan förstärka effekten. Vi anser att intern marknadsföring bör definieras som de medvetna 

åtgärder ett företag gör i syfte att förmedla företagets värderingar och identitet.  

 

Genom denna studie kan vi dra slutsatsen att svaret på frågeställningen ”Hur arbetar 

företagsledare i svenska företag med intern marknadsföring för att stärka märkesidentiteten 

internt?” är något komplex. Vi har kommit fram till att företagsledare utformar mål, visioner 

och kärnvärden som sedan, via olika kanaler, kommuniceras ut till de anställda inom 

företaget. Vi anser att intern marknadsföring innefattar vad företaget vill förmedla till sina 

anställda och intern kommunikation är hur dessa budskap förmedlas. Intern kommunikation är 

ett essentiellt verktyg i det interna marknadsföringsarbetet. Således kan vi dra slutsatsen att 

företagsledare dels arbetar med traditionella kommunikationskanaler så som möten och 

anslagstavlor och dels med nya kommunikationssätt som intranät för att förmedla den interna 

identiteten.   
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7 Förslag till fortsatt forskning 

 
I detta kapitel ges förslag till vidare forskning som vi anser vara intressant att utveckla och 
gå vidare med. 
 
  
Denna studie undersöker endast vilka marknadsföringsåtgärder som görs i företag för att 

stärka märkesidentiteten ur ett ledningsperspektiv. Det skulle därför vara intressant att 

undersöka i vilken utsträckning detta arbete påverkar personalen. Således skulle det vara 

fruktbart att göra en mindre djupgående studie med fasta parametrar som kan användas för att 

mäta påverkan på personalen.  

 

Då studien bygger på en undersökning gjord på två serviceföretag skulle en studie av samma 

slag baserad på produktorienterade företag vara intressant för att jämföra resultatet i olika 

branscher.
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