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Förord 
 

Efter en lång seglats på kunskapens hav har vi äntligen kommit i hamn. Denna uppsats tog sin 

början i november 2009 och har nu äntligen slutförts i oktober 2010. Uppsatsen har skrivits på 

många olika platser världen över bland annat Halmstad, Kungsbacka, Karlskrona, Auckland, 

Hong Kong och London. Det har gett oss massa erfarenhet som vi tror kommer vara oerhört 

värdefull i framtiden, men det har inte varit helt problemfritt.  

 

Det finns många personer som vi vill tacka. Först och främst vill ge ett stort tack till alla som 

tagit sig tid och ställt upp på intervjuer med oss: Disa Johansson, Mats-Johan Westerdahl, 

Marianne Hansson, Stojan Padjen, Leif Svenheimer, Martin Wiberg, Camilla Sagerström och 

Åke Svensson. Hade ni inte delat med er av er dyrbara tid och kloka ord hade inte denna 

uppsats blivit av. 

 

Vi vill även tacka Pia Arborelius, Tommy Fritzson på Volvo Cars och Emanuel Sjöstrand. Pia 

har hjälpt oss med handledning under resans gång. Tommy har hjälpt oss med kloka ord, 

kunskap om ämnet och komma i kontakt med våra intervjupersoner på Bilia Väst. Emanuel 

har hjälpt oss med kloka ord och opponeringshjälp. 

 

Vi vill med denna uppsats belysa hur företag inom detaljhandeln kan jobba på taktiskt nivå för 

att mäta och följa upp resultat som intern marknadsföring ska ge som t.ex. kundnöjdhet, 

personalmotivation, information och servicekompetens.  

 
 
 
 
 
 

          __________________________                      __________________________ 
             
               Andreas Månsson, 840321        Fredrik Berg, 860118 
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Sammanfattning 
 
Titel: Kunden har alltid rätt - En uppsats om hur företag inom 

detaljhandeln kan mäta och följa upp resultatet av sin interna 
marknadsföring mot personal med kundkontakt 

 
Lärosäte:  Högskolan i Halmstad 
 
Nivå:  Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 Hp, Vt 2010 
 
Författare:  Andreas Månsson & Fredrik Berg 
 
Handledare:  Pia Arborelius 
  
Examinator:  Christine Tidåsen 
 
Nyckelord: Intern marknadsföring, mätbarhet, servicekvalitet, motivation, 

frontlinjepersonal 
 
Problemformulering: Hur kan företag inom detaljhandeln mäta och följa upp resultatet 

av sin interna marknadsföring mot personal med kundkontakt? 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån ett chefperspektiv beskriva och 

förklara hur företag inom detaljhandeln på taktisk nivå kan arbeta 
för att mäta och följa upp resultaten av sin interna marknadsföring 
mot personal med kundkontakt.  

 
Teori: Teorikapitlet består av en sammanfattning av intern 

marknadsföring och dess funktion i företag. Sen följer en 
redogörelse av taktiska interna marknadsföringsverktyg och mål 
som nämns i samband med intern marknadsföring. Det hela 
avlutas med en redogörelse av mätbarhet och dess betydelse för 
intern markandsföring. 

 
Metod: Studien har en kvalitativ ansats där vi har genomfört sex 

semistrukturerande intervjuer med chefer på taktisk nivå hos 
Stadium, Bilia Väst, Affärsverken Karlskrona AB samt en 
kompletterande intervju med Scandinfo. 

 
Empiri: Presentation av hur Stadium, Bilia Väst, Affärsverken Karlskrona 

AB jobbar med intern marknadsföring på taktisk nivå och hur de 
jobbar med att följa upp och mäta resultatet av satsningen.  

 
Slutsats: Företag inom detaljhandeln kan på taktisk nivå mäta och följa upp 

sina olika interna marknadsföringsaktiviteter mot personal med 
kundkontakt genom att noga mäta olika ”mjuka” mått som utgår 
från kundens upplevelse om personalens kunskap, bemötande, 
servicekvalitet osv. De måtten ger företag en bra siffra på hur input 
i form av interna marknadsföringsaktiviteter kan leda till output i 
form av nöjda kunder.  
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Abstract 
 
Title: Customer is always right – A study on how companies in retail can 

measure the result of internal marketing frontline staff  
 
University:   University of Halmstad 
 
Level:  Bachelor thesis in Marketing, 15 P, Spring 2010 
 
Authors:  Andreas Månsson & Fredrik Berg 
 
Advisor:  Pia Arborelius 
 
Examinator:  Christine Tidåsen 
 
Keywords: Internal marketing, measurement, motivation, service quality, 

frontline staff 
 
Question: How can retail companies measure and monitor the performance 

of their internal marketing to frontline staff? 
 
Purpose: The purpose of this paper is to describe and explain, from a 

manager's perspective, how retail and service companies on a 
tactical level can measure and monitor the results of their internal 
marketing to frontline staff. 

 
Theoretical framework: Our theoretical framework consists of a summery of internal 

marketing and its role. Then we present the different internal 
marketing tools that can be used on tactical level, different goals 
with internal marketing and ways to measure the results of internal 
marketing. 

 
Method: This study has a qualitative approach and we have made six semi-

structured interviews with managers at the tactical level of the 
Stadium, Bilia Väst, Affärsverken Karlskrona AB and we have 
also made an additional interview with Scandinfo. 

 
Empirical framework: Presentation of how Stadium, Bilia Väst, Affärsverken Karlskrona 

AB are working with internal marketing at a tactical level and how 
they are working to monitor and measure the outcome. 

 
Conclusion: Companies in the retail sector can on tactical level measure the 

results of its internal marketing on front line staff by measuring 
various “soft” measures based on the customers experience of 
Staff service, knowledge, attitude and so on. 
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1. INLEDNING 

Detta kapitel innehåller en introduktion till vårt huvudämne som vi kommer att ta upp i 

uppsatsen. Det följs av en problemdiskussion som leder fram till vår problemformulering. 

Bakgrunden skall ge en djupare förståelse om uppsatsens ämne och problem.  

 

1.1 Problembakgrund 

 

”Känn dig själv” 

 

Det berömda citatet kunde skådas ovanför ingången till Apollotemplet i Delfi i det antika 

Grekland. Citatet stod där för att påminna och sporra människan att våga göra den inre resan.  

Att veta vem man är och vad man står för är även idag i allra högsta grad aktuellt inom affärs- 

och företagsvärlden. De flesta marknader utvecklas och växer för varje år. Konkurrensen ökar 

och det finns inte längre bara en lokal mataffär, skoaffär, bilförsäljare eller en sportbutik för 

konsumenter att vända sig till. Det finns numera flera aktörer på varje marknad vilket ger 

konsumenter nästintill oändligt med möjligheter att välja en lösning som tillfredställer deras 

behov på bästa sätt. Enligt Kotler, Saunders, Armstrong, Wong (2007) måste företag hitta 

metoder för att profilera sig och att sticka ut i det täta konkurrensläget. Ett sätt för företag att 

utmärka sig från sina konkurrenter är att satsa på att erbjuda bra service [1]. Genom att 

erbjuda kunder en bättre service jämfört med sina konkurrenter skapar företag mervärde.  

 

Frontlinjepersonalen är en viktig kategori av anställda för företag som jobbar i branscher där 

service är betydelsefull faktor. Exempel på sådana branscher är detaljhandel och 

servicebranschen. Frontlinjepersonalen är den personalgrupp som har direktkontakt med 

företagets kunder (Gummesson, 2000). Zeithaml och Bitner (2002) menar att 

frontlinjepersonalen är företagets viktigaste resurs eftersom de är företagets ansikte utåt. De är 

i kundens ögon företagets service, varumärke och marknadsförare (ibid.). Carlzon (1985) 

menar att varje gång som en anställd och en kund möts uppstår det ett ”sanningens 

ögonblick”. Vid det ögonblicket bildar kunden sig en uppfattning om företaget som helhet 

baserat på mottagandet, servicen och kompetensen hos den anställde (ibid.). För att 

ytterliggare poängtera vikten av bra servicemöten berättar Cahill (1996) att 90 % av alla 

missnöjda kunder kan spåras tillbaka till återförsäljaren och servicemötet. Det gör att 
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frontlinje- och servicepersonal har mycket stor betydelse för hur kunden uppfattar företaget 

(Zeithaml & Bitner, 2002).  

 

För att få en bra och kompetent frontlinjepersonal är det viktigt att företag satsar resurser i 

form av utbildningar, kompetensutveckling och stödjande system på personalen (Kotler et al., 

2007; Heskett, Jones, Loveman, Sasser & Schlesinger, 1994). Det är viktigt att 

frontlinjepersonalen har god kunskap om företagets värderingar, affärsverksamhet, 

produkter/tjänster för att kunna representera företaget på ett tillfredställande sätt 

(Gummesson, 2000). 

 

Med hjälp av extern marknadsföring och reklam kan företag kommunicera ett unikt budskap 

och skapa löften till sina kunder om produkter och service m.m. (Kotler et al., 2007). Men om 

inte företagets personal lever upp till de löftena som företaget kommunicerar ut i sin externa 

marknadsföring, så är sådana marknadsföringssatsningar förgäves (Arnerup-Cooper & 

Edvardsson, 1998). Det kan till och med vara skadligt för företag om personalen inte lyckas 

leva upp till förväntningarna. Om kunden inte känner sig nöjd med servicen eller bemötandet 

är det inte troligt att de kommer tillbaka. Kunderna kan även kommunicera negativ word-of-

mouth vilket kan skada företagets image (ibid.).  

 

Det gäller för företag att skapa förutsättningar för frontlinjepersonalen så att de kan leva upp 

till de löftena levereras i företagets externa marknadsföring (Grönroos, 2002; Gummesson, 

2000). För att skapa de förutsättningarna måste företag sälja in sina produkter/tjänster, 

värderingar och mål internt till den egna personalen innan externa marknadsföringskampanjer 

lanseras (Kotler et al. 2007). Först när den egna personalen har tillräckligt med kunskap, 

motivation och information kan de ge företagets externa kunder den service som de förväntar 

sig (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). För att företag ska kunna erbjuda god service 

måste de investera i kvalitet och prestanda hos personalen (Kotler et al., 2007). Ett sätt för 

företag att skapa den kompetens som behövs vid servicemöten är att satsa på intern 

marknadsföring (Grönroos, 2002). 

 

Intern marknadsföring är ett samlingsnamn för de processer och aktiviteter som syftar till att 

skapa och utveckla motivation, kund- och marknadsföringsintresse bland personalen 

(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Det innefattar aktiviteter som interna utbildningar, 

informationsspridning, rekrytering och motivationshöjande aktiviteter som t.ex. tävlingar 
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m.m. (ibid.). Intern marknadsförings ska även förankra företagets affärsidéer och strategier till 

personalen [2]. Vikten av att skapa förståelse kring organisationens affärsidé, övergripande 

mål och strategier hos personalen är något som de flesta företag har full koll på idag 

(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Syftet med den interna marknadsföringen är att skapa 

kundorientering, motivation, högre kompetens och bättre sammanhållning bland företagets 

anställda (Grönroos, 2002; Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Det ska i sin tur leda till att 

företagets anställda blir mer nöjda och motiverade att leverera bra service till externa kunder, 

vilket ska ge mer nöjda och lojala kunder (Doyle & Stern, 2006; Berry & Parasuraman, 1991; 

Grönroos, 2002; Gummesson, 2000). Nöjda kunder är oftast återkommande kunder (Cahill, 

1996; Ahmed & Rafiq, 2000).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det finns flera mål med intern marknadsföring. Doyle och Stern (2006) menar att ett mål med 

intern marknadsföring är att skapa ett intresse för marknadsföring hos frontlinjepersonalen, 

samt styra och leda dem mot att bli mer kundintresserade. Grönroos (2002) är inne på samma 

spår som Doyle och Stern (2006) och lägger även till andra mål för intern marknadsföring. 

Grönroos (2002) menar intern marknadsföring ska:  

 

1) Motivera och skapa kundorientering hos frontlinjepersonal. 

2) Attrahera rätt personal till företaget. 

3) Skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal. 

4) Förse personal med tjänster och kompetens som krävs för personal att göra fullgott 

servicearbete. 

 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) kompletterar de målen med variabler som skapande 

av bättre trivsel och samhörighet på arbetsplatsen, ökat ansvarstagande och bättre insikt om 

den anställdes roll i organisationen. Cahill (1996) tillägger att det slutgiltiga målet med intern 

marknadsföring är skapa bättre extern servicekvalitet vilket leder till nöjda och lojala kunder.  

 

För att företag effektivt ska kunna se om organisationen uppnår de uppsatta målen krävs det 

någon form av uppföljning (Grönroos, 2002). Berry och Parasuraman (1991) menar att om 

inte mål med intern marknadsföring mäts och belönas så omintetgörs hela processen. 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) menar att företag bör ha metoder för att kunna mäta 
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om företaget når upp till de uppsatta målen. Ickefinansiella mål och mått får större betydelse i 

dagens ekonomi (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). Icke-finansiella mått som nöjda kunder 

kan leda till hög lönsamhet för företaget1 (Heskett et al., 1994). Mål med den interna 

marknadsföringen är omfattande och innefattar flera variabler som ökad servicekvalitet, ökad 

kundnöjdhet, ökad motivation, minskad personalomsättning etc. (Grönroos, 2002; Arnerup-

Cooper & Edvardsson, 1998; Gummesson, 2000). Varey och Lewis (2000) menar att det är 

viktigt för företag att mäta flera variabler för att få fler synvinklar och perspektiv på de 

uppsatta områdena som ska mätas. Payne (1995) medger att det kan vara svårt att mäta interna 

marknadsföringsaktiviteter. Den generella känslan skriver Payne (1995) är att införandet av 

strama ekonomiska kontrollsystem på intern marknadsföring kan medföra att effektiviteten av 

aktiviteterna skadas.   

 

Vikten av att ha bra uppföljning och resultatmätning poängteras av flera olika författare inom 

ämnet, bland annat Grönroos (1996, 2002), Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998), Zeithaml 

och Bitner (2002) och Berry och Parasuraman (1991). Hur denna uppföljning ser ut och vilka 

variabler som bör mätas är däremot inte lika klart. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) 

menar att analys (uppföljning/utvärdering) av intern marknadsföring är en viktig del i den 

interna marknadsföringsprocessen. Hur den uppföljningen går till är något som författarna 

inte tar upp. Grönroos (1996) menar att uppföljning bör ses som en fortlöpande process i det 

dagliga arbetet och behandlas av de personer som är involverade i det dagliga arbetet.  

 

Den interna marknadsföringen täcker in flera olika områden som kompetensutveckling, 

serviceinriktning, kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet. Cahill (1996), Arnerup-Cooper och 

Edvardsson (1998) och Ahmed och Rafiq (2000) menar att det slutgiltiga målet med intern 

marknadsföring är att skapa nöjdare kunder. Är nöjda kunder det slutgiltiga resultatmåttet för 

intern marknadsföring eller finns det fler variabler som är intressanta att mäta? Hur kan 

företag säkerställa att personalen har tillräckligt med kunskap? Är låg personalomsättning ett 

mått på bra intern marknadsföring? Frågorna är många och för att besvara frågorna behövs 

kunskap om hur företag praktiskt jobbar med uppföljning och resultatmätning av intern 

marknadsföring. 

 

 

                                                 
1 Service-profit Chain = Heskett et al. (1994) menar att genom att erbjuda kunder bra service kommer det leda 
till nöjda och lojala kunder, vilket kommer leda till bättre försäljning och högre lönsamhet. 



 

Sida | 12  
 

1.3 Problemformulering 

 

Hur kan företag inom detaljhandeln mäta och följa upp resultatet av sin interna 

marknadsföring mot personal med kundkontakt? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara, utifrån ett chefperspektiv, hur företag inom 

detaljhandeln på taktisk nivå kan arbeta för att mäta och följa upp resultaten av sin interna 

marknadsföring mot personal med kundkontakt.  

 

1.5 Disposition 

 

För att läsare ska ha lättare för att följa med i uppsatsen, kommer vi presentera uppsatsen 

olika kapitel och innehåll nedanför. 

 

 

Figur 1.1: Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 1: Första kapitlet innehåller en introduktion till vårt huvudämne som vi kommer att 

behandla i uppsatsen. Den följs av vår problemdiskussion som leder fram till vår 

problemformulering. Bakgrunden skall ge en djupare förståelse om uppsatsens ämne och 

problem.  

 

Kapitel 2: Andra kapitlet innehåller samlade teorier som kommer behandlas i uppsatsen. 

Kapitlet syftar till att ge ökad förståelse för huvudämnet intern marknadsföring och ämnets 

utveckling. Vi vill även ge en bild om hur intern marknadsföring kan användas ute i företag 

samt vilka mål som intern marknadsföring ska ge företag, exempelvis kompetenshöjande, 

motivationsskapande etc. Kapitlet avslutas med teoretiskt material om uppföljning och 

resultatmätning i samband med intern marknadsföring.   

 



 

Sida | 13  
 

Kapitel 3: Tredje kapitlet innehåller information om hur vi gått till väga för att besvara vår 

problemformulering. Kapitlets syfte är att ge en förståelse hur vi reflekterat angående val av 

ansats, datainsamlingsmetod, urvalsmetod, intervjuobjekt, intervjuguider, analysmetod och 

studiens reliabilitet och validitet.    

 

Kapitel 4: Fjärde kapitlet innehåller det empiriska material vi samlat in för att besvara vår 

problemformulering. Innehåller intervjuer med personer inom Affärsverken, Bilia Väst, 

Stadium, och Scandinfo  

  

Kapitel 5: Femte kapitlet innehåller vår analys av respondenternas svar. Vi jämför svaren vi 

fått från våra intervjuobjekt för att se om det finns likheter sinsemellan och kopplingar till vår 

teoretiska referensram.      

 

Kapitel 6: Sista kapitlet innehåller en avslutande diskussion samt de slutsatser vi har kommit 

fram till utifrån vår empiriinsamling och analys. Vi vill även här belysa förslag för framtida 

forskning.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel innehåller teorier som kommer behandlas i uppsatsen. Kapitlet syftar till att ge 

ökad förståelse för huvudämnet intern marknadsföring och dess utveckling, samt förklara hur 

intern marknadsföring kan utövas och vilka mål som företag kan ha med intern 

marknadsföring, exempelvis kompetenshöjande, motivationsskapande etc.   

 

2.1 Intern marknadsföring 

 

Intern marknadsföring är ett begrepp som växte fram under mitten av 70-talet. Från början 

användes idén om intern marknadsföring för att ”sälja”  in jobb hos de anställda inom 

tjänstesektorn. Tanken var att arbetsuppgifter skulle paketeras mer tilltalande för att de skulle 

bli mer attraktiva för arbetssökande (Sasser & Arbeit, 1976). Under 80- och 90-talet 

utvecklades begreppet ytterliggare av flera olika författare (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 

1998).  

 

Det finns flera definitioner av intern marknadsföring. Det har medfört problem menar Ahmed 

och Rafiq (2000). Eftersom det inte finns en tydlig definition av vad intern marknadsföring är, 

har begreppet blivit som ett ”paraply”  som företag kan placera olika aktiviteter under menar 

Ahmed och Rafiq (2000). Hogg, Carter och Dunne (1998) menar att intern marknadsföring 

består av olika aktiviteter som syftar till att förbättra den interna kommunikationen och 

kundmedvetenheten hos personalen. En definition av intern marknadsföring av Arnerup-

Cooper och Edvardsson (1998) lyder: 

 

”Intern marknadsföring är alla aktiviteter som kan genomföras för att skapa de villkor som 

motiverar medarbetare till att göra en engagerad och effektiv insats såväl internt som vid 

kundkontakter.” 

(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998, sid. 221) 

 

Den definitionen reflekterar tydligt Ahmed och Rafiqs (2000) resonemang. Arnerup-Cooper 

och Edvardsson (2000) definition identifierar inte de aktiviteter som ingår i intern 

marknadsföring utan fokuserar på resultatet av intern marknadsföring: att motivera och 

engagera medarbetare till effektiva kundkontakter samt interna insatser.  
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De två mest framstående författarna inom ämnet intern marknadsföring på senare tid är 

Leonard L. Berry och Christian Grönroos (Ahmed & Rafiq, 2000). De två författarna har en 

något annorlunda syn på syftet med intern marknadsföring. Berry (1981) menar att den 

interna marknadsföringens främsta uppgift är att ta reda på de anställdas behov och se över 

möjligheterna att tillfredställa de behoven. Enligt Berry (1981) ska företagets anställda ses 

som kunder som måste övertygas och tillfredställas innan företag kan nå framgång med 

externa kunder. Om företag lyckas tillfredställa den egna personalstyrkan ska det leda till att 

personalen får högre motivation att erbjuda bra service till företagets kunder menar Berry och 

Parasuraman (1991).  

 

Grönroos (2002) har en annan syn på syftet med intern marknadsföring. Enligt Grönroos 

(2002) är syftet med intern marknadsföring att skapa kundmedvetande och säljintresse hos 

personalen. Genom att ge personalen kontinuerlig information och kunskap om företaget, 

företagets produkter/tjänster, mål och strategier kan de skapa kundorientering och intresse för 

att nå företagets mål (ibid.). Genom att förse de anställda med information om mål och 

visioner skapar företaget möjligheter för personalen att arbeta självständig för att nå de 

uppsatta målen (Heskett et al., 1994). Att ge personalen möjlighet och kunskap så den kan 

jobba självständigt mot företagets mål gör den mer motiverad (Zeithaml & Bitner, 2002; 

Grönroos, 2002).    

 

2.1.1 Den interna marknadsföringens roll 

 

För att tydliggöra den interna marknadsföringsrollen vill vi sätta den i sitt sammanhang i 

servicetriangeln (Kotler et al., 2007). Servicetriangeln visar sambandet mellan olika delar av 

företaget och deras roll i att skapa, lova och utföra bra service (Zeithaml & Bitner, 2002).   

 

Figur 2.1 Servicetriangeln, översatt svensk version (Kotler et al., 2006, sid. 635) 
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Extern marknadsföring: I servicetriangeln så benämns kommunikation mellan företaget och 

deras kunder som extern marknadsföring (Kotler et al., 2007). Extern marknadsföring består 

av reklam, erbjudanden m.m. (ibid.). Genom extern marknadsföring kan företag ge löften till 

företagets kunder. De löftena skapar förväntningar hos kunder (ibid.). Exempel på 

förväntningar som kan skapas genom extern marknadsföring är förväntningar om produkters 

egenskaper, kvalitet, personalens service och bemötande m.m. (Zeithaml & Bitner, 2002).  

 

Interaktiv marknadsföring: Den nedre delen av triangeln är interaktiv marknadsföring. 

Interaktiv marknadsföring sker när företagets anställda möter kunder, t.ex. vid kundmöten. 

Här möter företagets frontlinjepersonal kunden och ett kritiskt ögonblick uppstår där 

servicepersonalen representerar hela företaget (Kotler et al., 2007). Om inte 

frontlinjepersonalen levererar den service som kunden förväntar sig så kommer kunden bli 

missnöjd. En missnöjd kund kommer troligtvis inte fortsätta köpa av företaget. I den 

interaktiva markandsföringen är människor mycket viktiga (Zeithaml & Bitner, 2002).   

 

Intern marknadsföring: För att underlätta för personal med kundkontakt så finns det en kritisk 

roll till i servicetriangeln: Den interna marknadsföringen. Den interna marknadsföringen ska 

skapa kundorientering hos personalen samt ge förutsättningar för personalen erbjuda 

företagets kunder den service som den förväntar sig (Kotler et al., 2007; Gummesson, 2002; 

Grönroos, 2008). Genom rekrytering, utbildning & träning, informationsspridning och 

motivationsarbete kan företag skapa goda förutsättningar för de anställda att utföra bra service 

(Grönroos, 2002; Zeithaml & Bitner, 2002; Berry & Parasuraman, 1991). 

 

2.2 Taktiska interna marknadsföringsverktyg 

 

Payne (1995) menar att det finns flera olika verktyg inom intern marknadsföring. Några ligger 

på strategisk nivå och andra på taktisk nivå. Enligt Payne (1995) är strategiska element av 

intern marknadsföring att skapa ett kundorienterat perspektiv, skapa personalpolicys, 

rekrytera, träna kundservicepersonal m.m. På taktisk nivå ligger informationsspridning, 

kontinuerlig träning, uppmuntrande av informell kommunikation m.m. (ibid.). Tansuhaj, 

Randall och McCullogh (1991) menar att flera strategiska interna marknadsföringsaktiviteter 

kan framgångsrikt drivas på taktiskt nivå, som t.ex. rekrytering, träning och utbildning m.m.  
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Grönroos (1996) menar att företag bör lägga stor vikt på taktiska aktiviteter för att bygga upp 

intresse för företagets aktiviteter. Genom att aktivt jobba med taktiska aktiviteter kan företag 

påverka attityder och skapa kundinriktning hos personalen. Grönroos (1996) poängterar även 

vikten av att sälja in och sprida kunskap om existerande och nya tjänster, reklam, kampanjer 

och andra externa marknadsföringsaktiviteter till de egna medarbetarna. Gummesson (2000) 

håller med om att företag måste sprida kunskap om företaget till personal med kundkontakt. 

Det är för att frontlinjepersonalen ska kunna utföra ett tillfredställande servicearbete åt 

företagets kunder (ibid.). 

 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) beskriver att det finns tre olika taktiska aktiviteter för 

intern marknadsföring som företag kan använda sig av: Interna utbildningar, Intern interaktiv 

kommunikation och intern masskommunikation. Zeithaml och Bitner (2002) kompletterar de 

aktiviteterna med rekrytering. Berry och Parasuraman (1991) poängterar även att det är viktigt 

med motiverande aktiviteter och belöningar på taktisk nivå. 

 

2.2.1 Interna utbildningar 

 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) beskriver interna utbildningar som ett viktigt inslag i 

den interna marknadsföringen. Lindblom (1996) menar att anställda är en viktig resurs för 

företaget och därför är det viktigt att utveckla deras personliga kompetens. Enligt Bergman 

(1995) ska personalutvecklingen vara ett hjälpmedel för företaget, men även för de anställda.  

 

Losey, Meissinger och Ulrich (2005) poängterar vikten för företag att ha bra och utvecklad 

utbildningspolitik. Arndt och Friman (1991) menar att om företag ska kunna konkurrera så 

gäller det att organisationen har mer kunskap än sina konkurrenter. Genom kurser och 

seminarier med olika teman kan företag utöka kompetensen hos sina anställda. Arnerup-

Cooper och Edvardsson (1998) menar att det är viktigt för företag att erbjuda sina anställda 

chanser till kompetensutveckling. Normann (1992) anser att kompetensutveckling genom 

utbildningar är bra för företag eftersom det breddar kompetensen inom organisationen och 

fungerar som motivationsmedel.  

 

Det finns flera olika typer av utbildningar för företag att erbjuda sina anställda menar 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998). Utbildningar kan ske genom vidareutbildning, 

träning, utbildning i kundbemötande, om produkter och tjänster (ibid.). Satsning på utbildning 



 

Sida | 18  
 

ska leda till att kompetensen hos personalen ökar, vilket i sin tur ska leda till bättre 

förutsättningar att hantera interaktioner med företagets kunder och ge dem bättre service 

kvalitet (ibid.). Berry och Parasuraman (1991) menar att det är viktigt för företag att 

förbereder sina anställda så att de får bra förutsättningar att leverera bra service.  

 

Enligt Berry och Parasuraman (1991) bör företagets ”mellannivå” utbilda och lära personalen 

eftersom personalen har ett nära förhållande till den chefen. Det är även viktigt att följa upp 

träningen (ibid.). Det är även viktigt att följa upp träningen menar Berry och Parasuraman 

(1991). Ett vanligt misstag som företag gör är att skicka iväg personalen på träning och sedan 

utgå ifrån att de är färdigtränande och har kunskap. Utbildningar utan återkoppling ger sällan 

något resultat (ibid.)  

  

Zeithaml och Bitner (2002) menar att det är viktigt för företag att inte bara erbjuda 

utbildningar i teknisk kunskap, utan även ge personalen utbildningar hur de ska interagera 

med företagets kunder. Det är viktigt för anställda att de har god kunskap om hur de ska ta 

emot och interagera mot företagets kunder (ibid.). Losey, Meissinger och Ulrich (2005) anser 

att det är viktigt att sätta kundkontakten i fokus och utbilda personal hur den ska hantera 

möten med företagets kunder. Det gäller speciellt för företagets frontlinjepersonal menar 

Zeithaml och Bitner (2002). Normann (1992) håller även han med att det krävs utbildning i 

interaktiva färdigheter. Genom att träna och utbilda personalen inför deras möten med 

företagets kunder så blir de mer självsäkra och förberedda.  

 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) beskriver även att det kan vara bra för företag att 

erbjuda personalen ”Cross training”. Cross training går ut på att personalen ska rotera på sina 

arbetsstationer. Fördelen med det är att det utvecklar kompetens inom organisation och 

sprider kunskap och förståelse för olika delar av verksamheten. Det ska leda till att personalen 

ska känna samhörighet med alla och förstå hur allt hänger samman i produktionen av service 

(ibid.). Även Losey, Meissinger och Ulrich (2005) anser att det bra om företag erbjuder 

personalen rotation. Det ger ett bredare perspektiv och mer förståelse för verksamheten. Det 

kan även medföra att det blir en större gemenskap inom företaget. 

 

Zeithaml och Bitner (2002) beskriver att företag kan öka kompetens och motivation genom att 

delegera och fördela ansvar inom företaget. Arbets- och ansvarsdelegering fungerar som 

stimuli för kunniga medarbetare och minskar behovet av chefer (ibid.). Losey, Meissinger och 
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Ulrich (2005) tycker att företag bör satsa på träning och utveckling. Inte bara för att 

personalen ska bli bättre på sina nuvarande jobb, utan för att ge anställda chansen att 

förbereda sig på framtida ansvarsområden (ibid.).  

 

2.2.2 Intern interaktiv kommunikation 

 

Intern interaktiv kommunikation är enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) all typ av 

öppen tvåvägskommunikation mellan chefer, arbetsledare och medarbetare. Det innefattar 

både officiella och inofficiella kanaler. Exempel på interna interaktiva 

kommunikationskanaler och aktiviteter är: interna kvalitets- och informationscirklar, 

personalfester, personaljippon, personalutflykter m.m. Det kan även ibland bestå av 

envägskommunikation som förslagslådor (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998; Grönroos, 

1996).  

 

Grönroos (1996) menar att företag kan använda sig av interaktiv intern kommunikation för två 

ändamål. Det första är för att påverka attityder hos företagets medarbetare. Enligt Grönroos 

(1996) är interaktiv internkommunikation bästa metoden när företag vill påverka attityder 

inom organisationen. Det görs bäst genom personlig kommunikation från chefer och kan bestå 

av personalmöten eller andra typer av forum där det kan ske en öppen dialog mellan den som 

informerar och de som informeras (ibid.). Bergman (1995) menar att chefen inte bara är 

ansvariga för att förmedla information, utan även lyssna på sina anställda och utveckla bra 

kommunikation mellan leden. 

 

Det andra ändamålet är för att informera de anställda om nya produkter och tjänster, 

kampanjer och andra marknadsföringsåtgärder. Genom att sprida sådan information så ska det 

motivera personalen att göra det lilla extra vid den interaktiva marknadsföringen (ibid.).  

 

Gummesson (2000) poängterar att interaktiva personalaktiviteter som personalfester och kick-

offer kan vara bra sätt för företag att på ett avslappnat vis sprida information och skapa 

samhörighetskänsla bland personalen. 

 

Intern interaktiv kommunikation kan även bestå av kundkontaktsseminarium (Grönroos, 

2008). Vid kundkontaktsseminarier kan personalen diskutera igenom deras kundmöten. Hur 

de har hanteras i vissa situationer, vilka problem de har haft m.m. Genom att arrangera 
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kundkontaktsseminarium skapar företag ett forum där personalen kan lära av varandras 

erfarenheter. Företag kan också skapa ett internt medvetande hos personalen om kundernas 

betydelse. Att diskutera kundmöten med varandra ska skapa kundorientering genom att lägga 

fokus på kundrelationer menar Grönroos (1996).  

 

2.2.3 Intern masskommunikation 

 

Intern masskommunikation består enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) av all form 

av informationsspridning. Det kan vara personaltidningar, interna säljbrev, broschyrer, 

affischer, direktreklam (personliga brev till de anställda), informations- och anslagstavlor, 

videofilmer och hemsidor. Sådan information ska informera personalen om företagets 

affärsidé, mål samt information om aktuella händelser i företaget och dess omgivning 

(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998; Grönroos, 1996). Det inkluderar att informera 

personalen om aktuella marknadsföringsaktiviteter menar Grönroos (1996). Enligt Arnerup-

Cooper och Edvardsson (1998) är det viktigt att den interna masskommunikationen håller hög 

kvalitet och har en genomgående linje i sin layout. Om det är dålig kvalitet på 

kommunikationen kommer de anställda inte bry sig om den (Grönroos, 1996).  

 

Den interna masskommunikationen ska förse företagets anställda med kontinuerlig och 

uppdaterad information från företaget som behövs för att de ska kunna erbjuda kunder hög 

service. I detta inkluderas information om företagets historia, dess verksamhet, mål och 

visioner. Genom att förse anställda med information ska det medföra att personalen känner sig 

mer informerade om vad som händer. Det ska skapa en känsla av samhörighet, en 

familjekänsla (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).  

 

Frontlinjepersonal jobbar varje dag nära företagets kunder och har möjlighet att lösa kunders 

problem innan de blir irriterande för kunden (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). För att 

ge frontlinjepersonalen möjlighet att kunna arbeta på ett effektivt behöver de uppdaterad 

information. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) menar att det inte är ovanligt att 

frontlinjepersonalen lämnas utanför kommunikationscirkeln. Enligt Arnerup-Cooper och 

Edvardsson (1998) så kommunicerar ofta marknadsföringschefen ut information till chefer, 

förmän och arbetsledare om kommande kampanjer och nya produkter, men glömmer oftast 

frontlinjespersonalen. Det är inte ovanligt att personalen ser en kampanj för första gången när 

den dyker upp i olika medier, ex. tv, tidningsannonser (ibid.) Innan en kampanj måste 
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marknadschefen eller arbetsledare informera och förklara kampanjen. Vilka mål den har och 

vilka konsekvenser kan den kan få på verksamheten (ibid.).    

 

2.2.4 Rekrytering 

 

Berry och Parasuraman (1991) betonar vikten av att anställa rätt personal i servicebranscher. 

Vidare är det viktigt att företag tar god tid på sig och söker efter personal som passar in i deras 

företagsprofil. Genom att lägga ner tid och resurser på att hitta rätt personal kan företag 

förhindra framtida problem (ibid.). Normann (1992) poängterar även han vikten av att 

fokusera på att hitta rätt personal. Om företaget har hög personalomsättning kan det påverka 

service kvaliteten, eftersom företag måste lägga tid och resurser på att ständigt utbilda och 

utveckla nytt folk (Berry, 1995). 

 

Normann (1992) menar att företag bör fokusera på att hitta personer vars egna värderingar 

passar ihop med företagets. Först när personalens egna behov och individuella värderingar 

stämmer överens med verksamheten kommer den anställde att lägga energi på företagets 

aktiviteter och uppgifter. 

 

Doyle och Stern (2006) menar att det finns en koppling mellan kvaliteten på personalen och 

företags försäljning. Vissa drag har enligt Doyle och Stern (2006) identifierats i samband med 

duktiga försäljare: 

 

- Hög prestationsmotivation: Att säljaren har stort behov att visa sig duktig eller att 

vinna.  

- Empatiska drag: Att säljaren kan sätta sig in i kundens situation och förstå kunden. 

Det hjälper säljaren att skapa goda relationer med kunderna.  

- Självförtroende: Att säljaren tror sig ha kunskapen och expertisen som kunden 

efterfrågar.   

 

Losey, Meissinger och Ulrich (2005) beskriver att det är vanligt med chefer som tittar på 

variabler som punktlighet, disciplin och närvaro när de anställer personal. De är viktiga 

variabler, men i serviceyrken måste även andra personlighetsdrag tas hänsyn till. Variabler 

som arbetsskicklighet, socialförmåga och vilja att arbeta för företaget är mycket viktiga 

faktorer för serviceföretag.  
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Arndt och Friman (1991) tycker det är viktigt att företag utannonserar rekrytering internt, så 

att anställda ska bli motiverade att fortsätta utvecklas inom organisationen.  

 

2.2.5 Motivationshöjande aktiviteter 

 

Grönroos (1996) understryker att motivation är ett centralt begrepp inom intern 

marknadsföring. Motivation fungerar som styrmedel. Genom att motivera personal kan 

företag styra och uppmuntra de anställda att utföra bättre insatser. Företag kan hålla upp 

motivation genom att förse personal med fortlöpande information, feedback och styrning mot 

klara mål. Motivation är inget nytt för dagens företag, oavsett bransch eller industri. I grund 

och botten handlar motivation om att påverka attityder och värderingar. Det är även viktigt för 

företaget att erbjuda motiverande arbetsuppgifter (ibid.).  

 

Doyle och Stern (2006) menar att det finns flera metoder som ledningspersonal kan använda 

för att motivera sin personal. Chefer kan genom ett inspirerande och karismatiskt ledarskap 

inspirera medarbetare och arbetslag att leverera bättre prestationer. Positiv feedback är även 

bra som motiverande medel (ibid.) Även Berry och Parasuraman (1991) poängterar vikten av 

feedback. Enligt Berry och Parasuraman (1991) kan något så enkelt som en klapp på axeln 

vara oerhört motivationshöjande om någon gjort en bra prestation.  

 

Att lära säljarna nya tekniker som kommer att hjälpa dem att sälja och leverera högre standard 

är också motiverande menar Doyle och Stern (2006). Chefer kan också motivera genom att 

sätta upp tydliga försäljningsmål för personalen att sträva efter (ibid.). Det är viktigt att målen 

är kända inom organisation för att de ska fungera som motivationsfaktor (Arndt & Friman, 

1991). Det är också viktigt att företag uppmuntrar personal till att sätta egna personliga mål.  

 

Lindblom (1996) menar att en viss typ av anställda alltid kommer att vara motiverade medan 

andra enbart har förväntningar på företaget. Doyle och Stern (2006) är inne på samma 

resonemang att några säljare alltid kommer vara motiverade att lyckas, medan andra behöver 

stimuli för att göra det lilla extra. Undersökningar visar att följande belöningar är viktigast för 

personal med kundkontakt:  
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- Finansiell belöning: Först förväntar de sig löneförhöjning, bonus för det goda 

resultatet de presterat. 

- Befordran: De bästa säljarna förväntar sig att få ett jobb med mer ansvar och 

möjligheter till karriär inom företaget. 

- Personlig tillväxt: Säljarna vill känna att de utvecklas i sin roll.  

- Känsla av fullbordande: Synlig succé ger en tillfredställelse för de ansvariga säljarna.  

 

Berry och Parasuraman (1991) anser att det måste vara tydligt vilket beteende som ska ge 

belöning. Det är viktigt att personalen inte får belöning bara för att de utför sitt arbete. 

Belöning ska delas ut när någon utfört ett jobb väl. Genom att belöna sin personal rätt kan 

företag visa för personalen vilket beteende som är önskvärt.  

 

Berry och Parasuraman (1991) föreslår att företag kan använda sig av tävlingar för att 

motivera sina anställda. Dock bör det användas sparsamt för att inte försvaga konceptet.  

 

Lindblom (1996) menar att ytterligare sätt att motivera anställda är att genomföra regelbundna 

utvecklings- och planeringssamtal. Enligt Bergman (1995) är ett planeringssamtal ett 

personligt samtal mellan chef och den anställde där båda parter ger och tar feedback. Vid 

sådana möten kan chef och anställd utbyta synpunkter på hur samarbetet går, hur det dagliga 

arbetet fungerar samt inom vilka områden som den anställde kan förbättras inom. Sådana 

samtal bör genomföras under lugna omständigheter. Lindblom (1996) menar att om ingen 

återkoppling görs på det utförda arbetet av de anställda kommer det att leda till missnöje och 

en minskad effektivitet. Det kan leda till att kundfokusen hamnar i skymundan. 

 

2.3 Mål 

 

Grönroos (1996, 2008) skriver att det finns generella mål för vad företag vill uppnå med 

intern marknadsföring. De är följande: 

 

- Styrning och motivering av medarbetare mot kundorientering. 

- Attrahera lämplig personal till företaget och till chefsposter. 

- Behålla kompetent personal inom företaget. 

- Förse personal med stöd som behövs för att de ska kunna göra ett tillfredställande 

servicearbete.  
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Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) har även de en lista på mål som satsning på intern 

marknadsföring ska ge företag. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) menar att satsning på 

interna marknadsföringsaktiviteter ska ge: 

 

- Mer motiverad och informerad personal 

- Bättre trivsel och samhörighet på arbetsplatsen 

- Mindre frånvaro 

- Förbättrad samarbetsvilja och samarbetsförmåga 

- Ökat ansvarstagande hos anställda och bättre insikt om deras plats i verksamheten 

- Bättre image   

 

Genom att skapa en bra arbetsmiljö där all personal känner glädje, motivation och tillhörighet 

till företaget ska det leda till att de anställda blir stolta över att vara en del av företaget (ibid.). 

Om personal trivs kan de bli vad Gummesson (2005) kallar marknadsförare på deltid. Om 

personalen trivs sprider de en bra image om företaget till vänner och umgängeskrets genom 

word-of-mouth. Bra image attraherar kunder och gör det även lättare för företag att attrahera 

ny personal (Normann, 1992; Grönroos, 1996). 

 

Bergman (1995) menar att en bra arbetsmiljö medför att de anställda känner sig tryggare. Det 

i sin tur kan få de anställda att bli mer motiverade, känna större arbetsglädje och det kan leda 

till mindre frånvaro.   

 

Enligt Cahill (1996) är det slutgiltiga målet med intern marknadsföring att göra externa 

kunder nöjda och glada så att de fortsätter att välja företagets produkter eller tjänster. 

Normann (1992) anser att intern marknadsföring ska ge en hög servicekvalitet och en 

motiverad och professionell personal.   

 

2.4 Mätbarhet och uppföljning  

 

En viktig del i den interna marknadsföringsprocessen är uppföljning och mätbarhet (Berry & 

Parasuraman, 1991). Gummesson (2000) skriver att intern marknadsföring är ett användbart 

verktyg, men ingenting har hänt förrän företag kan se en effekt av satsningen. Exempel på att 

sådana effekter kan vara i form av förändrat beteende eller finansiella resultat (ibid.). Vad 

som ska mätas beror helt vad företaget vill uppnå med satsningen utvecklar Berry och 
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Parasuraman (1991). Om företag vill att personalen ska bli mer kundorienterade och ”service 

minded” bör företag mäta och belöna god service och kundnöjdhet. Företag gör ofta felet att 

fokusera alltför mycket på finansiella resultat som försäljning (Berry & Parasuraman, 1991; 

Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Istället bör de lägga mer tid på att försöka mäta 

beteenden. Beteendevariabler kan vara bemötande, empati och servicevillighet och de bör 

mätas utifrån kundens upplevelser menar Berry och Parasuraman (1991). Ett bra 

uppföljnings- och mätsystem ska kunna identifiera egenskaper som ska vara till grund för 

belöningar (ibid.). Zeithaml och Bitner (2002) tycker likaledes det är viktigt att mäta 

servicekvalitet. Servekvaliteten hos företag ska identifieras utifrån kunderna synsätt. Det är 

viktigt att sätta upp tydliga kriterier vad som är bra servicekvalitet och ständigt följa upp det 

genom kundundersökningar fastställer Zeithaml och Bitner (2002).  

 

Payne (1995) tar upp att det kan vara svårt att mäta resultatet av interna 

marknadsföringsaktiviteter. Författaren menar att företag kan använda sig av 

marknadsföringsliknande interna och externa undersökningar för att ta reda på attityder. 

Undersökningar bör genomföras med både kunder och anställda. När företag ska göra en 

intern marknadsundersökning är det viktigt att företaget gör klart syftet med undersökningen 

för de anställda. Det är viktigt att de anställda förstår varför företaget genomför 

undersökningen så att inte förhoppningar om förändring uppstår som inte företaget kan leva 

upp till. Vidare är det viktigt att använda sig av rätt mätinstrument (kvalitativ, kvantitativ) för 

att samla in data (ibid.) Czarnecki (1998) menar att företag som mäter sina anställdas 

tillfredställelse, nöjdhet på jobbet är troligare att ha lägre anställnings omsättning och högre 

kvarhållande av sina anställda. 

 

Doyle och Stern (2006) beskriver att företag kan mäta ”output” genom 3 olika faktorer.  

 

1. Försäljningssiffror 

2. Vinstgenerering 

3. Kvalitativa undersökningar av kundernas nöjdhet  

 

De två första är vad Normann (1992) beskriver som ”hårda” entydiga mått. Hårda mått är t.ex. 

försäljningssiffror, tid per kund. Zeithaml och Bitner (2002) definierar hårda mått: som saker 

som kan räknas, tidsmätas eller observeras. Doyle och Sterns (2006) tredje punkt är i linje 

med vad Berry och Parasuraman (1991), Zeithaml och Bitner (2002) är inne på. Normann 
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(1992) menar att service är ett komplext beteende som inte kan mätas igenom hårda mått. 

Normann (1992) anser att det är viktigt att försöka mäta ”mjuka” mått som: 

 

- Vänlighet 

- Hjälpsamhet 

- Servicekompetens 

- Interaktion 

 

Zeithaml och Bitner (2002) menar att mjuka mått bör baseras helt på kundernas åsikter. 

Sörqvist (2000) menar att företag genom att mäta kundernas upplevelse av servicekvaliteten 

kan få fram viktigt information om kundernas åsikter. Den informationen kan företaget 

använda för att förbättra arbetet. Det finns många faktorer som påverkar kundernas upplevelse 

av företagets kvalitet, t.ex. förväntningar, miljön i butiken, personalen m.m. Därför är det 

viktigt att företaget mäter flera variabler i samband med servicemötet. De variablerna 

benämns som kvalitetsparametrar. Personalens service i form av bemötande och kunskap att 

hjälpa kunden är exempel på parametrar som kan mätas. Företag bör mäta sådana kundernas 

upplevelse kontinuerligt och med jämna mellanrum återrapportera resultaten av dem både till 

både ledning och personal. För personalen kan det skapa motivationen genom att de får se att 

deras arbete ger resultat. För chefer kan resultatet användas för att förbättra verksamheten, 

som motiveringsverktyg eller för att fylla igen kompetensbrister. Genom att återkoppla 

resultatet och framgångar av kundmätningarna via sin interna marknadsföring kan företag 

skapa rätt engagemang och attityder (ibid.).    

 

Enligt Doyle och Stern (2006) har företag som General Electronic och Microsoft börjat förstå 

vikten av att mäta kundernas nöjdhet eftersom dagens kundundersökningar representerar 

morgondagens ökning i försäljning om information används på rätt sätt.  

 

Normann (1992) menar att det är svårt och tidskrävande att mäta mjuka mått, men det kan 

hjälpa till att sätta kunden i fokus. Norrman (1992) medger också att det kan vara farligt att 

sätta upp standardmått på ”mjuka” variabler. Som exempel nämner Normann (1992) företag 

som försökt sätta standarder för hur ofta personalen ska le mot kunder, vilket kan leda till att 

kunderna uppfattar beteendet som falskt.     

 

 



 

Sida | 27  
 

2.4.1 Uppföljning 

 

Czarnecki (1998) menar att när all mätning har formaliserats ska den vidarebefordras ut till 

företaget på ett snabbt och effektivt sätt. Ett mätningsprogram betyder ingenting om det inte 

finns metoder inom företaget som kan se till att den delas ut korrekt och till rätt folk. Dels ska 

de anställda förstå vad de är som mäts utan även en förståelse i vilken form mätningen gjorts, 

dels för att detta ska kunna appliceras ut på de anställda så en förbättring kan göras inom de 

områdena (ibid.) Berry och Parasuraman (1991) menar att mätning av beteendevariabler bör 

ske nära personalen som tillhandahåller servicen, så att företaget snabbt kan ge feedback och 

vidta åtgärder om det behövs (ibid.). 

 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) menar att det är viktigt att resultat av mätningar 

sprids till de anställda i form av feedback. Boethius och Ehdin (1993) skriver att feedback är 

en viktig del i det interna marknadsföringsarbetet. Det är viktigt att anställda får återkoppling 

på de prestationer som de utför, både positiva och negativa prestationer (ibid.). Feedbacken 

måste uppnå vissa kriterier: Den ska vara saklig, konstruktiv och rättvis så att personal kan 

använda feedbacken för att utvecklas inom sitt arbete (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).  

 



 

Sida | 28  
 

3. METOD 

Detta kapitel innehåller information om hur vi gått till väga i för att besvara vår 

problemformulering. I kapitlet ger vi våra tankar kring val av ansats, datainsamlingsmetoder, 

urvalsmetoder, intervjuguide, analysmetoder, validitet och reliabilitet, metodkritik osv.    

 

3.1 Angreppssätt 

 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) så finns det två grundläggande angreppssätt när 

du ska genomföra en forskningsrapport. De angreppssätten är positivism och hermeneutik. 

Positivistisk ansats utgår ifrån formell logik och fakta som kan mätas genom statistik. Målet 

är att samla in information som gör att forskarna kan generalisera på en stor population (ibid.). 

Hermeneutik är en forskningsansats med tolkning som huvudredskap (Gilje & Grimen, 2002). 

Den grundas i hur människor förstår, uppfattar och tolkar något baserat på deras individuella 

förutsättningar.   

 

I vår studie har vi valt att använda oss av ett hermeneutiskt angreppssätt. Enligt Hartman 

(2004) förklarar inte hermeneutiken världen, utan hur vi uppfattar den. Förhållningssättet för 

hermeneutiken är att studera, tolka och förstå vilket gör att hermeneutiken präglas utifrån ett 

kvalitativt synsätt. Som forskare blir man subjektiv i sin studie eftersom forskarna använder 

sin egen förståelse som underlag i tolkningen, vilket påverkar förståelsen (Patel & Davidson, 

2003). Att vår uppfattning och tolkning av valt fenomen kan påverka resultatet är vi medvetna 

om. Vår förståelse kring ämnet kommer att påverka hur vi tolkar ny kunskap. För att förbättra 

vår tolkningsförmåga har vi valt att noga läsa in oss på ämnet.  

 

3.1.1 Deduktiv ansats 

 

Enligt Jacobsen (2007) och Backman (2009) finns det två strategier för att få grepp om 

verkligheten; deduktiv och induktiv ansats. Deduktiv ansats betyder att forskare skaffar sig 

förväntningar om världen baserat på tidigare forskning och teorier för att sedan gå ut och se 

hur verkligenheten är (Jacobsen, 2007). Den induktiva ansatsen betyder att forskare ska gå ut i 

verkligheten med ett ”öppet” sinne och samla in data om hur verkligheten ser ut. Poängen 

med den induktiva ansatsen är att forskare inte ska ha några antaganden om verkligheten, så 

att han/hon kan återge verkligheten objektivt (ibid.). 
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Vi har valt att använda en deduktiv ansats i vår uppsats. Vi läste tidigare forskning inom 

ämnet för att skapa oss en uppfattning om hur verkligheten ser ut. Fördelen med det är att vi 

har kunnat skapa ett intressant frågeformulär med relevanta frågor till våra respondenter 

(Hartman, 2004). Genom att läsa in oss på ämnet ökade vår kunskap, vilket medförde att vi 

fick bättre förståelse för våra respondenters svar och därmed kunde vi ställa motfrågor. 

Jacobsen (2007) menar att fördelen med deduktiv ansats är att forskaren får ta del av vad 

tidigare litteratur kommit fram till och kan på så sätt utforma en strukturerad intervjuguide. 

Negativa aspekter med deduktiv ansats är att vi som forskare kan bli färgade av tidigare 

forskning och bara leta efter information som vi anser relevant (ibid.). Det är en risk med 

deduktiv ansats, men vi ansåg att vi behövde en grundläggande förståelse om ämnet för att 

veta vad vi skulle fråga våra respondenter om. Det har hjälpt oss skapa en uppfattning om vad 

det är vi ska studera. Det avgjorde vårt val av ansats.     

 

3.1.2 Kvalitativ metod  

 

Jacobsen (2007) beskriver två metoder för att samla in empirisk data till uppsatser: kvantitativ 

och kvalitativ metod. Enligt Jacobsen (2007) karakteriseras kvantitativa undersökningar av att 

ett stort antal respondenter som får svara på standardiserade svarsalternativ. Kvantitativ metod 

är bra när forskaren ska samla in statistik och undersökning kan ske genom 

enkätundersökning och postformulär. Fördelen med kvantitativ metod är att den är 

kostnadseffektiv och lätt att behandla med hjälp av datorer. Information blir lätt att 

strukturera, presentera och ger oftast en hög extern giltighet. Negativa aspekter på kvantitativ 

metod är att den ger en ytlig prägel och fokuserar oftast på enkla förhållanden eftersom den 

ska rikta sig emot ett flertal enheter. Ytterligare en nackdel med kvantitativ metod är att 

forskaren i förväg ger svarsalternativen och styr på så sätt resultatet av undersökningen (ibid.).  

 

Det som speglar kvalitativ metod är enligt Backman (2009) beskrivande ord från 

respondenterna. Kvalitativ metod lägger mycket vikt vid nyanser och beskrivningar och 

samlas ofta in genom öppna individuella intervjuer. Kvalitativ metod lämpar sig bäst när 

forskaren vill gå på djupet av ett problem. Vanliga frågeställningar som besvaras med 

kvalitativ metod är frågor om vad, hur och varför (ibid.). Fördelarna med den kvalitativa 

metoden är att den ger forskaren möjlighet att gå in på djupet av ett problem och ger en hög 

intern giltighet om fenomenet eller situationen som undersöks (Jacobsen, 2007). Nackdelar är 
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att den är resurskrävande, den fokuserar på enskilda fall och tolkningar och kvalitativa 

ansatser får oftast svårt med generalisering, den externa giltigheten (ibid.).  

 

Utifrån vår problemformulering och vårt syfte som är av beskrivande och förklarande karaktär 

har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. För att besvara vår problemformulering 

behöver vi en förståelse för företagets verksamhet och hur de jobbar. Nackdelen med den 

metod vi valt är att den innebär att vi fokuserar på ett fåtal respondenter vilket gör att den 

externa giltigheten inte blir så hög (Jacobsen, 2007). Eftersom vi valt att intervjua ett fåtal 

enheter är inte vårt mål att kunna generalisera på en stor population. Vi vill beskriva hur de 

företag som vi intervjuat jobbar och se om det finns likheter och skillnader mellan 

arbetssätten. Fördelen med kvalitativ metod är att vi kan nå en hög intern giltighet om hur 

våra respondenter verkligen arbetar kring de frågor vi ställer (ibid.). Vårt mål med 

undersökningen är inte att generalisera utan att beskriva och förklara hur de företag som vi 

intervjuat arbetar kring våra frågor. Därför ansåg vi att en kvalitativ metod bäst lämpade sig 

för att besvara vår problemformulering.  

 

3.2 Urvalsmetod 

 

Den ursprungliga tanken med vår uppsats var att ta reda på hur företag inom detaljhandel och 

servicebranschen jobbar med att mäta och följa upp resultatet av sin satsning på intern 

marknadsföring. Syftet bakom valet av intervjupersonerna är att de ska kunna bidra med 

information som ska kunna besvara uppsatsens problemformulering (Jacobsen, 2007). Vi 

valde att göra ett ändamålsenligt urval, som innebär att vi som författare riktar oss till 

personer/företag som vi anser kan besvara våra frågor (Denscombe, 2009). Första kriteriet vi 

hade var att företaget skulle ha personal som jobbar i direktkontakt med företagets kunder och 

att personalen utgjorde en stor del av företagets totala service. Det kriteriet gjorde att vi valde 

att titta på företag inom detaljhandeln. Tanken var från början att intervjupersonerna skulle 

vara marknadschefer eller på strategisk nivå, med en övergripande översikt för företagets 

interna marknadsföring. Vi kontaktade flera olika företag inom detaljhandeln och 

servicebranschen som vi ansåg vara lämpliga kandidater till vår undersökning. Exempel på 

företag vi kontaktade var bland annat McDonalds, Åhléns, Stadium, Team Sportia, Inter 

Sport, Clas Ohlson, Brothers, KappAhl, Siba, El-giganten.  
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Tyvärr var intresset för att ställa upp på våra intervjuer mycket lågt. Anledningar som vi fick 

var att de inte hade tid, rena nej tack och vissa var inte helt säkra på vem i företaget som 

kunde svara på våra frågor och tackade nej av den anledningen.   

 

Ointresset på strategisk nivå fick oss att ändra vårt fokus i uppsatsen. Våra svårigheter att hitta 

intervjuobjekt på strategisk nivå medförde att vi valde byta perspektiv från strategisk ledning 

till hur företag arbetar med resultatmätning och uppföljning på taktisk nivå. Kravet var att 

personen skulle ha chefs- och personalansvar samt ha god kännedom om serviceverksamheten 

inom företaget. Det skiftet gjorde att vi fick lättare att komma i kontakt med personer som 

kunde och var villiga att ställa upp på våra intervjuer.  

 

3.2.1 Intervjupersoner 

 

Vi valde att genomföra intervjuer med tre företag: Affärsverken Karlskrona AB, Bilia Väst 

och Stadium. Efter intervjuerna med Bilia Väst och Stadium så visade det sig att båda 

företagen använda sig av samma system för att mäta nöjda kunder och personalservice. För att 

få ökad förståelse för hur Bilia Väst och Stadium arbetar med kundnöjdhetsundersökningar 

valde vi att intervjua Mats Wiberg på företaget Scandinfo. Scandinfo är företaget som 

erbjuder mätinstrumentet Nöjd Kund och Mats Wiberg är ansvarig för den produkten.  

 

3.2.1.1 – Stadium 

 

Stadium är Sveriges största sportkedja med över 110 butiker i Sverige, Danmark och Finland. 

Deras affärsidé är att erbjuda sport- och sportmodeprodukter med hög kvalitet, god funktion 

och design till de bästa priserna. Stadium skriver på deras hemsida att de i deras verksamhet 

jobbar utifrån fem stycken hörnstenar som de ser som deras framgångsfaktorer: butiken, 

medarbetarna, sortimentet, marknadsföringen och logistiken. De poängterar själva hur viktigt 

det är med rätt med medarbetare då deras personal dagligen möter företagets kunder. De vill 

att deras kunder ska känna sig glada, uppmärksammade och nöjda efter att ha besökt Stadium 

[3].  

 

Stadium som företag passar mycket väl in under de kriterier vi satt upp. Hos Stadium jobbar 

frontlinjepersonalen dagligen med att ge kunderna en bra upplevelse i butikerna och företaget 

sätter stort värde i den servicen de ger till sina kunder. De poängterar tydligt på sin hemsida 
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att de värdesätter egenskaper som serviceanda, engagemang och produktkunskap hos sina 

anställda. 

 

Vi valde att intervjua butikscheferna då de ansvarar för försäljning, service och personal. De 

besitter stor kunskap hur det dagliga arbetet går till och de ser effekterna av interna kampanjer 

hos sina anställda.   

  

Disa Johansson, Butikschef Stadium Halmstad 

 

Mats-Johan Westerdahl, Butikschef Stadium Kungsbacka 

 

Marianne Hansson, Butikschef Stadium Uddevalla 

 

3.2.1.2 – Bilia Väst 

 

Bilia är nordens största bilkedja. Bilia Väst erbjuder bilförsäljning, verkstadstjänster, tillbehör 

och reservdelsförsäljning till sina kunder. Hos Bilia ska kunderna alltid bli bemötta med ett 

genuint intresse och stor servicevilja [4]. 

 

Vi ansåg att Bilia Väst passar bra in under de kriterier vi hade på vårt intervjuföretag. De har 

personal som jobbar i direktkontakt med företagets kunder. Deras frontlinjepersonal består av 

både säljare och servicepersonal som jobbar med att utföra service i deras verkstäder.  

 

Vi har intervjuat Servicemarknadschefen hos Bilia Väst som har det övergripande ansvaret för 

servicen hos butikerna på västkusten. Frågor som handlade om kunskapsutveckling och 

utbildning blev vi hänvisade till utbildningschefen Lars Svanheimer.  

 

Stojan Padjen, Servicemarknadschef Bilia Väst 

 

Leif Svenheimer, Utbildningschef Bilia Väst 

 

 



 

Sida | 33  
 

3.2.1.3 – Affärsverken Karlskrona AB2 

 

Affärsverken är ett företag som verkar i Karlskrona kommun. Deras affärsområde ligger inom 

el, elnät, värme, renhållning, båttrafik och stadsnät. Affärsverken har idag ca 170 anställda. 

Deras verksamhetsidé är att se över kundens behov och önskemål och erbjuda dem bra 

service. Närhet är ett värdeord och de vill ha ett tätt professionellt arbete med sina kunder för 

att ge dem extra bra service [5].  

 

Vi ansåg att Affärsverken låg bra inom de kriterier vi har utformat, deras personal har 

dagligen kontakt med Affärsverkens kunder och ger dem professionell service.  

 

Vi har intervjuat Åke Svensson som är platschef för Affärsverken. Åke har ett övergripande 

ansvar för de anställda inom Affärsverken i Karlskrona kommun och är ansvarig renhållning 

och båttrafik.  

 

Åke Svensson, Platschef Affärsverken Karlskrona 

 

3.2.1.4 – Scandinfo 

 

Scandinfo är ett av Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag inom 

kundtillfredsställelse och varumärkesutveckling [6]. Scandinfo är med i denna undersökning 

eftersom båda Bilia Väst och Stadium använder sig av deras produkt ”Nöjd Kund” som är ett 

mätinstrument för att mäta nöjda kunder [7]. För att bättre förstå hur instrumentet fungerar 

och hur företag kan använda sig av det valde vi att genomföra en intervju med dem.  

 

Martin Wiberg, Expert Nöjd kundstudier 

 

3.3 Datainsamling 

 

Den teoretiska referensramen har vi samlat in genom att söka i olika databaser. Vi har använt 

oss av bibliotekskatalogen Hulda på Högskolan i Halmstad bibliotek samt katalogsökningar 

vid Halmstads Stadsbibliotek. Eftersom uppsatsen delvis skrevs i Nya Zeeland har teori även 

                                                 
2 Affärsverken Karlskrona AB kommer i fortsättningen bara benämnas som Affärsverken. 
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hämtats ur böcker som fanns tillgängliga på biblioteket vid Unitec University i Auckland. 

Förutom katalogsökning har vi även manuellt sökt igenom bibliotekens bokhyllor om 

marknadsföring, för att se om det fanns några relevanta böcker för vår uppsats. Böckerna vi 

använt har kompletterats med artikelsökningar i Emerald och Googles söktjänst: Google 

Scholar. Sökord vi använt är: intern marknadsföring, marknadsföring, mätbarhet, internal 

marketing, employee as a customer, measuring service quality, front line staff etc.  

 

3.3.1 Primärdata 

 

Vår primärdata består av det empiriska material vi samlat in genom våra intervjuer. Enligt 

Patel och Davidsson (2003) är det viktigt vid personliga intervjuer att berättade syftet med 

intervjun. Det är även bra att ge intervjupersonen förståelse för hur hans/hennes svar kommer 

att bidra till undersökningen (ibid.). Jakobson (2007) menar att människor har rätt till att få 

veta vad informationen ska användas till.  

 

Vi samlade in vår primärdata genom personliga intervjuer. Patel och Davidsson (2003) anser 

att personlig intervju är den bästa metoden för att få tag i kvalitativ information. Det finns två 

sätt att genomföra personliga intervjuer på: Personligt möte eller telefonintervju (Patel & 

Davidsson, 2003).  

 

Vid första kontakten var vi tydliga med att vi var studenter från Högskolan i Halmstad samt 

vad som var syftet med vår studie. Vi gav dem även en förklaring hur vi ansåg att deras svar 

skulle bidra till vår studie. Det kan vara till nackdel menar Jakobsen (2007) att ge för mycket 

information innan intervjun. Det kan medföra att den intervjuade formar sina svar efter vad 

han/hon tror intervjuaren vill ha för svar (ibid.). Vi valde att vara öppna med vårt syfte 

eftersom vi vill ha informerat samtycke med våra intervjupersoner. Innan våra intervjuer 

skickade vi ut våra frågor till respondenterna via e-mail. Det gjordes för att respondenterna 

skulle kunna se vilka områden frågorna berörde så att de kunde förbereda sig. Genom att ge 

våra intervjupersoner frågorna innan fick de en chans att godkänna frågorna och reflektera om 

de var rätt person att besvara frågorna. I vårt frågeformulär har vi valt att använda oss av 

uppföljningsfrågor om hur och varför företag arbetar som de gör. Enligt Patel och Davidsson 

(2003) får intervjuare fram mer om orsaken bakom när ”varför”-frågor ställs. 
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Vi valde att genomföra personliga möten när det var möjligt och telefonintervjuer om det 

fanns faktorer som förhindrade ett personligt möte. Förhindrade faktorer var bland annat 

fysisk distans.  

 

Intervjuerna med två av butikscheferna vid Stadium (Halmstad, Kungsbacka), 

servicemarknadschefen och utbildningschefen hos Bilia Väst samt Scandinfo genomfördes via 

personliga möten. Enligt Bhote (1996) är denna metod den mest tidskrävande, men samtidigt 

den mest produktiva. De övriga intervjuerna genomfördes över telefon. Vid de tillfällena var 

telefonintervju det bästa upplägget för båda parter. Telefonintervjuer är kostnadseffektiva då 

ingen part behöver förflytta sig för att kunna genomföra intervjun (Jacobsen, 2007; Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2007). Jacobsen (2007) menar att en fördel med telefonintervju är att 

personer överlag har lättare för att prata om känsliga ämnen över telefon än ansikte mot 

ansikte. Jacobsen (2007) menar att telefonintervjuer kan minska den så kallade 

intervjueffekten. Intervjueffekt innebär att det som intervjuar kan påverka den svarande 

genom sitt kroppsspråk, sättet att ställa frågorna ordval etc. . Idealet är att den som intervjuar 

aldrig ska styra resultatet, men vissa forskare menar att det aldrig går att komma ifrån en viss 

intervjueffekt oavsett metod (ibid.). För att minska intervjueffekten har vi försökt ställa frågor 

neutralt utan att betona vad vi anser viktigt med frågan. Vi försökte vara passiva med att visa 

våra värderingar, men vi visade samtidigt stort intresse för intervjuaren och var aktiva under 

intervjun med motfrågor.  

 

Telefonintervjuer ger fördelar som hög tillgänglighet, då intervjun kan genomföras oavsett var 

de inblandade befinner sig (Saunders et al, 2007). Telefonintervjuer går oftast smidigt och 

snabbt att genomföra vilket gör att forskaren kan hinna med flera stycken intervjuer (ibid.). I 

vår studie var denna typ av intervju bra vid vissa tillfällen, eftersom det blev lättare att boka 

telefonmöten med respondenterna när vi inte var beroende av att vara på samma plats. Bland 

nackdelarna kan det vara svårt att skaffa en personlig och öppen relation till personen som 

intervjuas över telefon (Jacobsen, 2007; Saunders et al, 2007). Detta kan göra det svårt att 

samla in kvalitativ information ifrån respondenten (Jacobsen, 2007; Saunders et al, 2007). För 

att förhindra det tog vi alltid en inledande kontakt med respondenterna där vi förklarade vår 

uppsats, vårt syfte och vilka vi var. Vi skickade även ut frågeformuläret via e-mail så att det 

kunde se vad det var vi ville fråga om. På så sätt skapade vi en form av relation till 

respondenterna innan vi genomförde intervjun. Genom att vi tog kontakt med våra 

respondenter innan intervjuerna och var tydliga med vårt syfte samt delade med oss av våra 
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frågor innan anser vi att vi har förbättrat våra chanser att få bra kvalitativ information från 

våra respondenter.  

 

3.3.2 Intervjuguide 

 

Det finns flera metoder att välja när det kommer till genomförande av intervjuer. Enligt 

Saunders et al. (2007) finns det tre stycken övergripande typer av intervjuer: strukturerad, 

semistrukturerad och ostrukturerad intervju. Strukturerade intervjuer lämpar sig bäst när 

intervjuaren redan på förväg har en aning om hur svaren kommer att se ut och kan därför ge 

den svarande alternativ som han/hon kan välja emellan. Den metoden passar sig bäst vid 

kvantitativ forskning. Positiva aspekter med den strukturerade intervjun är att den är effektiv, 

dock kan den vara ytlig och inte ge uttömmande svar (ibid.).  

 

Vid kvalitativ metod menar Saunders et al. (2007) att semistrukturerade eller ostrukturerad 

intervju är bäst lämpade för att samla in primärdata. Den ostrukturerade intervjun är mer 

öppen än den strukturerade. Här har intervjuaren valt ut några teman i förväg som han/hon vill 

behandla under intervjun. Det ger respondenten mer svängrum att tolka frågorna och beskriva 

hur han/hon ser på det undersökta fenomenet. Fördelar med den semistrukturerade intervjun 

är att den är fokuserad, samtidigt som den ger respondenten mer frihet i sina svar.  

 

3.3.2.1 Semistrukturerad intervju 

 

Den intervjuguide som vi utformade och genomförde gjordes efter en modell som enligt 

Saunders et al. (2007) och Jacobsen (2007) refererar som semistrukturerad intervju. Vi valde i 

förväg ut några teman och frågor som vi ville beröra under intervjun. Våra teman baserades 

på teori som vi läst angående ämnet, vår problemformulering samt syftet med studien. De 

teman vi valde var övergripande om intern marknadsföring, rekrytering, behållande av 

personal, informationsdelgivning, motivation och servicemötet. Vi ville ha öppna frågor som 

skulle ge respondenten möjlighet att kunna ge sin egen tolkning på frågan och få med deras 

funderingar kring ämnet. Beroende på hur intervjuerna fortgick gav vi även respondenten 

chans att sväva ut och utveckla sina svar.      
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3.4 Analysmetod 

 

För att underlätta vår analys valde vi att spela in samtalen med våra intervjupersoner. Det 

skedde i samtycke med våra intervjupersoner. Det var till stor hjälp då vi i efterhand kunde gå 

igenom materialet flera gånger och på så sätt minska riskerna för feltolkning. Jacobsen (2007) 

menar att det kan vara en stor fördel att spela in samtalen, eftersom intervjuarna kan spola 

fram och tillbaka materialet i efterhand. Efter att ha skrivit ner och lyssnat igenom våra 

intervjuer kunde vi sätta oss ner och analysera dem för att se om vi kunde hitta samband, 

likheter och skillnader mellan intervjusvaren. Vi har även valt att använda oss av 

meningskoncentrering (Kvale, 1997). Vi kortade ner långa svar och formulerade om dem så 

att innebörden av samtalet framkom tydligare. Våra intervjuer blev därmed kortare och mer 

kompakta.  

 

Analysen av intervjuerna med Bilia Väst och Stadium gav oss uppfattningen att om vi ska få 

full förståelse för deras sätt att arbeta, vore det bra att intervjua det externa företaget 

Scandinfo. Scandinfo ansvarar för uppföljningssystem Nöjd Kund som både Bilia Väst och 

Stadium använder sig av.  

 

Vi valde att kategorisera vår empiri för att skapa enkla kategorier som gjorde det lättare för 

oss jämföra olika intervjusvar och placera våra enheter under de kategorierna (Jacobsen , 

2007).  

 

3.5 Studiens trovärdighet 

 

Enligt Jacobsen (2007) ska metoden som används för att samla in information uppfylla två 

generella krav: validitet och reliabilitet. Mätfel kan förekomma och detta kan ge låg validitet 

och låg reliabilitet i en studie (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

 

3.5.1 Validitet 

 

Enligt Jacobsen (2007), Lekvall och Wahlbin (2001) är validiteten av empirisk studie om 

forskaren mäter det som han/hon utger sig för att mäta. Vidare menar Söderlund (2005) att 

mätningarna ska vara utan systematiska fel under en längre utsträckning. Den ska vara giltigt 

och relevant och anpassad efter den aktuella undersökning som forskaren vill genomföra 
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(Jacobsen 2007). Inom validitet finns det enligt Söderlund (2005) krav på innehållsvaliditet. 

Forskaren ska göra en subjektiv utvärdering av de ställda frågorna och se till att 

svarsalternativen täcker de variabler som ska mätas. I vår studie har vi utgått från olika 

variabler i våra frågeformulär. I våra frågeformulär har vi öppna frågor, vilket vi hoppas ska 

förhindra en låg innehållsvaliditet. Innan varje intervju skickade vi även ut frågeformuläret i 

förtid till respondenten. Det var ett medvetet val eftersom respondenterna då kunde förbereda 

sig. Vi förklarade även syftet med våra frågor innan till de intervjuade så att de kunde se om 

de var lämpliga personer för att besvara våra frågor. Fel personer som inte kan svara på våra 

frågor skulle skada validiteten på vår studie. Vi har låtit våra frågor inspekteras och 

godkännas av vår handledare vilket medför att våra frågor är ändamålsenliga och detta utgör 

en direkt upplevd validitet (Lekvall & Wahlbin, 2001).   

 

3.5.2 Reliabilitet 

 

Enligt Jacobsen (2007) är reliabilitet lika med att den insamlade datan ska vara tillförlitlig. 

Vidare menar Söderlund (2005) att reliabilitet anspelar på slumpartade mätfel eller avvikelser 

som finns mellan det iakttagna värdet samt det verkliga värdet. Lekvall och Wahlbin (2001) 

ger er rad olika faktorer som kan påverka mätmetodens reliabilitet. Det kan vara störande 

moment i intervjumiljön eller en interaktion mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. 

Sådana avvikelser under intervjuns genomförande kan göra att intervjuer skiljer sig ifrån 

varandra (ibid.). Ett förekommande fel i studier är enligt Jacobsen (2007) sammanställningen 

och analysen av den insamlade datan. Under intervjuerna spelade vi in samtalen för att senare 

kunna spela upp dem för att göra noggrannare anteckningar. Reliabiliteten beror på fler 

faktorer som hur motiverad respondenten är att besvara frågorna, tid punkt på dygnet, hur 

välstrukturerat intervjuformuläret är. Sådana delar kan påverkan hur respondenten svarar 

(Lekvall & Wahlbin, 2001). I frågeformulären för vår studie har vi delat upp frågor under 

rubriker som tydligt förklarar vad det handlar. Genom att tydligt strukturera intervjun så 

hoppas vi att vi har ökat vår reliabilitet. Detta enligt vad Lekvall och Wahlbin (2001), 

Söderlund (2005) beskriver att tydliga frågor och indelningar samt rubriker underlättar 

respondentens förståelse och ger i regel högre grad av reliabilitet.     

 

Det är viktigt att påvisa att det är våra respondenters egna uppfattningar som undersöks och 

kan därför påverka vår reliabilitet negativt. Men vi anser att vi har en hög reliabilitet då vi har 



 

Sida | 39  
 

utformat två olika frågeformulär för våra olika respondenter grupper och ett mönster kunde 

urskiljas i deras svar.  

 

Att få företag att ge fullständig information om företaget kan vara svårt. Inte alla företag är 

öppna för att dela med sig av sin verksamhet och hur de jobbar med diverse frågor. Det är 

något vi givetvis får ta hänsyn till och ha full förståelse för. Därför ansåg vi att det var viktigt 

att ha informerat samtycke med våra intervjupersoner. Genom att ha fått respondenternas 

samtycke hoppas vi minska risken att det ger oss felaktiga svar som kan leda till minskad 

reliabilitet. Vi har även val att intervjua företaget Scandinfo som hjälper Bilia Väst och 

Stadium att mäta kundnöjdhet och vi får därmed ytterliggare en källa. Genom intervjun med 

Scandinfo kan vi se att Bilia Väst och Stadium verkligen jobbar på det sättet som personerna 

hos Bilia Väst och Stadium uppger.  

 

3.5.2 Metodkritik 

 

Kritik kan riktas mot vårt val av perspektiv. Man kan argumentera för att den interna 

marknadsföringen sker på en nivå som ligger ovanför mellanchefsnivå. Vi menar att det är 

bara delvis sant. Intern marknadsföring är en process som involverar hela företaget, allt från 

strategisk ledning till underavdelningar. Det finns oftast inte en avdelning som har ensamt 

ansvar för den interna marknadsföringen i företag. Ansvaret kan ligga på flera olika 

avdelningar som har olika ansvarsområden, t.ex. marknadsavdelning och personalavdelning.  

 

Vi valde att titta på chefer på taktisk nivå eftersom de har ett direktansvar för 

serviceverksamheten. De har ansvar att utföra kampanjer, sprida information, anställa 

personal, motivera och utbilda personal och följa upp verksamheten så att de får ut det mesta 

möjliga från personalen. De är insatta i processen att följa upp kampanjer och därför anser vi 

att chefer på den nivån är lämpliga kandidater till att besvara vår problemformulering.  

 

Det kan även kritiseras att vi har tittat på för låg nivå. Det är en följd av att vi inte gavs 

möjligheten att intervjua personer på högre strategisk nivå. Hade vi fått den möjligheten så 

hade vi kunnat få annan empiri och det hade kanske lett till andra slutsatser, men det är bara 

spekulation fram tills motsatsen är bevisad. Eftersom vårt syfte utgår från ett chefsperspektiv 

på taktisk nivå, valde vi därför inte att intervjua frontlinjepersonal.  
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4. EMPIRI 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt empiriska material. Vårt empiriska material 

består av intervjuer med 4 olika företag: Stadium, Bilia Väst, Affärsverken och Scandinfo. 

Empiriska materialet ska visa hur företagen använder sig av intern marknadsföring på taktisk 

nivå och hur de jobbar med uppföljning och mätning av den. Intervjun med Scandinfo är för 

att få fördjupad förståelse för hur de jobbar med att mäta Nöjda kunder för Bilia Väst och 

Stadium. 

 

4.1 Disa Johansson, Butikschef Stadium Halmstad 

 

4.1.1 Hur används intern marknadsföring inom Stadium Halmstad? 

 

Disa beskriver att intern marknadsföring används som ett strategiskt hjälpmedel för varje 

Stadiumbutik. Det kommer kontinuerligt information från huvudkontoret och det är ett 

strategiskt beslut för varje butikschef hur mycket av den informationen som ska användas i 

deras butik. Den interna marknadsföringen hos butiken i Halmstad består främst av 

informations- och kunskapsspridning samt försäljningsinriktade tävlingar. Den interna 

marknadsföringen syfte är att sprida kunskap, motivera och se till att medarbetarna ger 100% 

för att tillfredställa kunderna i butiken.  

 

4.1.2 Kundundersökningar 

 

För att mäta servicekvaliteten hos personalen tittar på statistik. Genom att kontinuerligt följa 

upp både försäljningsstatistik och ”Nöjd kund”-statistik kan de mäta hur kvaliteten i service 

är. Disa berättar att det finns ansenligt mängd variabler som mäts i butiken Halmstad. 

Försäljningsstatistik är en viktig faktor, men det läggs även stor vikt på andra variabler som 

antal nöjda kunder, sålda artiklar/kund, försäljning i kr/kund. En annan viktigt variabel är 

kunder som tecknar medlemskort i Stadiums kundklubb; Stadium Card. Disa menar att 

Stadium Card är något som hon prioriterar mycket i sitt jobb, Stadium card medlemmar utgör 

den trognaste kundkretsen. Att ha ett högt Stadium Card -snitt i butiken ger en hög 

trovärdighet för butiken då det kommer till god service.   
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Nöjd Kund – undersökningarna utförs av ett externt företag, Scandinfo, och de mäter 

kvalitativa variabler på kundbesöket. De mäter hur nöjda kunderna var med besöket hos 

Stadium, hur intresserade personalen var att erbjuda hjälp, hur kunskapen var hos personalen 

m.m. 

 

Utifrån den information som samlas in hos butiken i Halmstad kan se vilka medarbetare som 

säljer bra och har flest nöjda kunder. Det gör att de medarbetarna kan studeras och på detta 

sätt kan de i butiken få en ledtråd om vilket beteende hos dem som får kunden att känna sig 

bekväm och nöjd med sitt besök hos Stadium. Därefter kan de se vilka kvalitéer i form av 

beteende och utbildning denna person har fått tidigare. Genom sådan information kan Stadium 

som företag och medarbetarna i butiken ta vara på den kunskapen och utvecklas i sitt 

servicearbete och förhoppningsvis få fler nöjda kunder i framtiden.  

 

Disa berättar att hon genom statistiska mätningar även kan hitta avvikelser som kan redigeras 

och åtgärdas i efterhand. Som exempel tar Disa upp att makulerande kvitton, ospecificerade 

produkter m.m. som hon sedan kan se vem som stod i kassan den dagen och på så sätt ge 

denna utbildning hur sådana situationer ska lösas. På så sätt kan de jobba för att förbättra 

kundens upplevelse i butiken.  

 

De tittar även på statistik och tabeller från andra Stadium butiker i närområdet och butiker 

runt om i landet. Det medför att de får en god uppfattning om hur deras butik presterar i 

jämförelse med andra butiker. Då kan de jämföra och hitta positiva aspekter att lyfta fram 

samt negativa aspekter att förbättra. Butikschefer runt om i landet samarbetar för att hitta 

lösningar och förbättringar på problem. 

 

”Vissa problem kan andra butiker redan ha stött på och kanske hittat en lösning på. På så 

sätt slipper vi uppfinna hjulet en andra gång.” 

(Disa Johansson, Personlig kommunikation, 30 Maj, 2010) 

 

4.1.3 Anställa rätt personal 

 

Hos butiken i Halmstad är motivation och personlighet de två viktigaste karaktärsdragen de 

efterfrågar vid nyanställning. Har de god kunskap om Stadiums produkter är det ett plus 

menar Disa, men absolut inget krav. 
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”Det är viktigt att de har ett stort intresse för människor och försäljning. Annan information 

om t.ex. produkter kan vi lära dem, men det grundläggande intresset för människor måste 

finnas där. Det kan vi inte lära ut.” 

(Disa Johansson, Personlig kommunikation, 30 Maj, 2010) 

 

4.1.4 Behålla personal  

 

Motivation hos personalen skapas främst genom att muntligen peppa och uppmuntra 

personalen. En god stämning och kamratskap mellan de anställda skapar en vi-känsla som gör 

att de gör det där lilla extra för att förbättra servicen i sin helhet tror Disa. I butiken i 

Halmstad ordnar även Disa försäljningstävlingar med priser. Sådana priser kan vara 

biobiljetter eller middagar på restauranger i Halmstad. Det är till för att skapa motivation och 

få fram tävlingsinstinkten hos de anställda så att hon/han gör sitt yttersta i sitt servicearbete. 

Olika tävlingar har olika kriterier för belöning. Det kan vara allt från att sälja en viss typ av 

sko till att få flest antal nöjda kunder. Ibland kan tävlingarna gå ut på helt andra saker än 

försäljning berättar Disa. 

 

Just nu 3 medverkar butiken i Halmstad i en tävling som heter Stadium Staff Challenge. 

Stadium Staff Challenge går ut på att personalen inom Stadiums butiker ska 

springa/promenera jorden runt på 5 månader. Det är en intern tävling mellan 

Stadiumbutikerna för att skapa vi-känsla. Varje månad delas det ut priser till de butiker som 

genomfört längst sträcka. Vid de flesta kampanjer är det finansiella resultatet av kampanjen 

lätt att mäta av. Det förs statistik i kassan om hur många av en aktuell produkt som sålts under 

tiden som kampanjen pågått. Men för abstrakta saker som t.ex. personligt engagemang i 

butiken eller skapande av vi-känsla går det inte att sätta mätbara siffror på. Då handlar mer 

om att se och prata med personalens och se hur responsen är av tävlingarna. Det betyder att 

Disa som butikschef måste använda sin maggropskänsla och gå ut i butiken och se om sådana 

kampanjer ger önskat resultat.  

 

Angående ämnet belöningar berättar Disa att hon sällan befordrar folk direkt som följd av gott 

arbete. Det kan uppfattas som favorisering vilket kan skapa osämja eller avundsjuka. Disa 

                                                 
3 Maj 2010 = författarnas egen anteckning 
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annonserar alltid ut de platser som blir lediga och hon uppmuntrar alla att söka. Alla ska ha 

samma möjlighet att klättra uppåt på karriärstegen. 

 

För att följa upp motivationen hos medarbetarna i butiken genomför Disa personliga samtal 

varje vecka. Där diskuteras den anställdes prestation i förhållande till kundservice och nöjd 

kund/försäljningstillfälle. De anställda får feedback på vad de gör bra och vad de kan förbättra 

i framtiden. Disa välkomnar synpunkter från de anställda om hur de anser att de skulle kunna 

göra att bättre jobb.  

 

Utöver veckosamtalen så genomförs en medarbetarundersökning varje år berättar Disa. Där 

får medarbetarna framför sina synpunkter angående:  

 

- Arbetet: Om personalen känner att det kunskap och kompetens föra att göra sitt jobb, 

om deras arbetsuppgifter är tydliga och stimulerande.  

- Framtiden: Utvecklingsmöjligheter  

- Information: Får du fortlöpande information och kunskap som krävs  

- Kultur: stämmer Stadiums kultur ihop med dina värderingar.  

 

4.1.5 Informationsspridning 

 

Information sprids genom flera olika forum i butiken. Varje vecka skickas ett veckobrev ut 

där information om erbjudanden och andra nyheter av intresse tas upp. Utöver det sker 

informationsspridningen genom e-mail, intranätet, uppdatering av nyhetstavlan, morgonmöten 

samt personalmöten. Morgonmötena beskriver Disa som ungefär 10 minuter långa och 

innehåller information om erbjudanden, budgeterad försäljning etc.  

 

Disa berättar att det finns flera olika tester på Stadiums intranät, Stadium Interactive, där de 

anställda kan gå in för att testa sina kunskaper. Dessutom finns det en ”förtest” som varje 

Stadium anställd måste klara innan de tillåts jobba ute i butiken. Disa säger att hon inte själv 

går runt till var och en och testar deras kunskaper. Hon tror att det skulle uppfattas negativt 

hos personalen, som om hon kontroller dem.  

 

”Det skulle uppfattas som om jag inte litar på min personal.” 

(Disa Johansson, Personlig kommunikation, 30 Maj, 2010) 
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Däremot lägger hon stor vikt vid Scandinfos mätningar av hur kunden anser att personalens 

kunskap är. Utifrån de mätningarna jobbar Disa med att se till att det finns rätt kompetens 

bland personalen.  

 

4.1.6 Kompetens 

 

Under hela året anordnar Stadium i Halmstad diverse utbildningar för personalen samt externa 

leverantörer. Dessa utbildningar har som syfte att förbättra kunskapen om Stadiumkoncernens 

sätt att arbeta. De kan emellanåt vara försäljnings- och kundbemötningsutbildningar. Disa 

uppmuntrar även de anställda att prata med henne om de känner att de vill utveckla 

specialkunskaper inom något område. Det är viktigt att få medarbetarna engagerade i sitt 

servicejobb. Det kan till exempel vara att ge medarbetaren utbildning i en ny del av butiken 

som skor, golfutrustning. Att fördjupa sina kunskaper om Stadiums produkter är något som 

uppmuntras. Det kan bestå av att personalen får ta med sig produkter hem för att testa. Det gör 

att personalen kan tala utifrån egna erfarenheter av användandet av produkterna.  

 

När det kommer till utbildning av nyanställda använder sig Disa av personlig coachning direkt 

efter anställning. Disa går med den anställde i butiken några timmar under varje dag i en 

vecka. Då kan hon få feedback direkt angående den anställdes anpassning och synpunkter i 

uppstarts-fasen.  

 

 

4.2 Mats-Johan Westerdahl, Butikschef Stadium Kungsbacka 

 

4.2.1 Hur används intern marknadsföring inom Stadium Kungsbacka? 

 

Mats-Johan menar att i deras butiks används intern marknadsföring för att motivera 

frontlinjepersonalen i butiken. I butiken i Kungsbacka jobbar de väldigt mycket med själva 

kundmötet. Det är viktigt att deras kunder ska få ett bra och personligt säljsamtal. När 

kunderna kommer till deras butik ska de få ett trevligt bemötande och personalen ska kunna 

erbjuda god kunskap om produkterna. Det är för att kunden ska känna att de får förstklassig 

hjälp av påläst personal som vet hur det är att använda produkterna i verkliga livet. Att förse 

personalen med sådan kunskap är en viktig del för deras interna marknadsföring.  
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4.2.2 Kundundersökningar 

 

Vid Stadium mäts resultaten av servicen av Scandinfo. Scandinfo följer upp hur de anställda 

presterar på arbetsplatsen i förhållande till kundkontakt, kunskap och service. Denna 

information finns även tillgänglig för huvudkontoret. 

 

”Storebror ser och hör allt.” 

(Mats-Johan Westerdahl, Personlig kommunikation, 24 Maj, 2010) 

 

Mats-Johan beskriver hur processen går till när Stadium mäter ”kundnöjdhet”. Stadium tar 

hjälp av ett externt företag som heter Scandinfo. Scandinfo samlar in data och information 

från samtliga butiker i Sverige. Scandinfo jobbar med flera olika typer av undersökningar. Ett 

sätt är att kunden får en frågeenkät direkt efter köp eller om de är medlemmar kan de få ett e-

mail hem att besvara. Kunderna får cirka 30 dagar på sig att besvara på undersökning. 

Lapparna i kassan delas slumpmässigt ut till kunder som får delta i en undersökning om hur 

kunden upplever sitt besök hos Stadium. Undersökningen tar upp flera variabler som t.ex. 

känsla vid köp, tillmötesgående, kunskap, professionalism, miljö osv.  

 

Utöver det berättar Mats-Johan att de alltid kollar upp dagens försäljningar mot budgeterat 

resultat och FPAT-tal4 för att kunna jämföra mot tidigare år. På så vis får de en uppfattning 

om butiken gjort framsteg jämfört med föregående år, månad och dag.  

 

Mats-Johan säger att det har mättvärden på allt och tar upp försäljning/kund, 

försäljning/timme, antal varor som säljs, antal besökande kunder kontra betalande kunder som 

exempel på mätningar i Kungsbacka.  

 

4.2.3 Anställa rätt personal 

 

När det kommer till nyanställning av personal berättar Mats-Johan att det är flera faktorer som 

spelar in. Det är svårt att särskilja vissa faktorer som viktigare än andra. Mats-Johan pratar om 

att personen ska ha ett ”helhetspaket” som känns attraktivt och passar in i deras Stadiumbutik. 
                                                 
4 Försäljningssiffror från tidigare dagar/månad/år.    
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Ska några karaktärsdrag framhävas är personlighet och motivation två av de viktiga. Det är 

även viktigt att personen i fråga kommer att passa in i den befintliga arbetsgruppen.  

 

4.2.4 Behålla personal 

 

För att motivera frontlinjepersonalen använder de sig främst av materiella belöningar i 

butiken i Kungsbacka. Som exempel tar Mats-Johan upp att det kan ges ut ”bonusar”  efter 

väl genomförda jobb. Sådana ”bonusar”  kan bestå av biobiljetter, presentkort, middagar 

ibland i form av extra lön etc. Vilka som får ”bonusar”  baseras på olika faktorer, men främst 

på antal nöjda kunder och god service. Genom att erbjuda de anställda ”morötter”  för god 

service tror Mats-Johan att de anställda blir mer motiverade att ge bra service. Det visar även 

för samtliga anställda vilket beteende och vilken servicenivå som är önskvärd.  

 

Ytterliggare sätt att motivera sina anställda inom butiken i Kungsbacka är att erbjuda 

möjligheter till vidareutbildning inom butiken och företaget Stadium. Alla ska ha möjlighet att 

söka vidareutbildning inom Stadium och det är något som de uppmuntrar sina anställda att 

göra. 

 

Även resultat fungerar som motivationshöjande. Mats-Johan berättar att han uppmuntrar sin 

personal att dagligen kolla resultat på intranätet och se hur dagens insats gett resultat. Det gör 

att personalen själva kan se resultaten för dagen och därigenom motivera och sporra sig själva 

genom att jobba för ett bättre resultat nästa dag/månad/år.  

 

Butiken i Kungsbacka använder sig även av tävlingar för att motivera sina anställda. Mats-

Johan berättar med glimten i ögat att deras butik ”tävlar ihjäl sig” mot andra butiker och 

berättar stolt att de vann ”Årets Running” -försäljningstävling förra året. Alla tävlingar har ett 

syfte: motivera de anställda att arbeta mot tydliga mål samt att bygga upp en vi-känsla inom 

butiken och emot Stadiums som företag.  

 

Motivation hos de anställda följs upp genom den årliga medarbetarundersökningen. Mats-

Johan använder sig även av individuell coachning med alla medarbetare inom butiken. I 

medarbetarundersökning går de igenom frågor om personalens motivation, trivsel på 

arbetsplatsen, kunskap om företaget, arbetsuppgifter m.m. Medarbetarundersökning utgör 

basen för de personliga samtal som han har med medarbetarna om vad de tycker om Stadium 
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som arbetsplats, hur de trivs och hur de vill jobba för att utvecklas som medarbetare och 

säljare i butiken.  

 

4.2.5 Informationsspridning 

 

För att sprida information om erbjudanden, produkter och annan allmän information skickas 

ett veckobrev ut med de senaste nyheterna. Det finns ett intranät som samtliga anställda har 

tillgång till och det skickas även ut e-mail där nyheter som inte tagits upp i veckobrevet 

delges de anställda. Varje morgon hålls även informationsmöten med de anställda för att 

delge information som de anställda behöver. Mats-Johan berättar att de mötena är till för att 

säkerställa att personalen inom butiken har aktuell kunskap som krävs för att kunna 

genomföra ett gott servicearbete med Stadiums kunder. 

 

4.2.6 Kompetens 

 

Mats-Johan beskriver hur de jobbar för att säkerställa att de anställda i butiken har god 

kunskap om företaget, butiken och erbjudanden. Innan en anställd får börja jobba ute i butiken 

måste de genomföra ett test på intranätet. Testet handlar om Stadium i allmänhet, historia, hur 

den anställde bör uppträda osv. Den anställde måste ha blivit godkänd och är certifierad för att 

få börja jobba ute i butiken. På detta sätt säkerställer de på Stadium att de anställda har 

godkänd baskunskap för att kunna serva kunden på ett tillfredställande och representativt sätt.  

 

 

4.3 Marianne Hansson, Butikschef Stadium Uddevalla 

Marianne Hansson jobbar som butikschef vid Stadiums butik i Uddevalla.  

 

4.3.1 Hur används intern marknadsföring inom Stadium Uddevalla? 

 

Marianne Hansson berättar att intern marknadsföring i hennes butik består främst av 

informationsspridning och motiverande tävlingar. Informationsspridning inom företaget 

Stadium är mycket viktigt för butikens anställda och en nödvändighet för att butikspersonalen 

skall kunna genomföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Ju mer information som delges till 

personalen desto bättre kan de utföra sitt arbete. Sådan information kan hjälpa till att skapa 

mer delaktighet och vi-känsla. Genom att vidarebefordra information om företaget och 
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resultat kommer det att leda till att de anställda känner sig mer uppdaterade och delaktiga 

vilket gör att de ser sin plats i det hela.    

 

4.3.2 Kundundersökningar 

 

Angående vad som mäts i butiken berättar Marianne att de följer upp den dagliga 

försäljningen, marginalen, besökare/ kunder m.m. I butiken har de varje vecka en genomgång 

av kundundersökningar. Då är det en i personalen som är ansvarig för genomgången och den 

ska se till att informationen sprids. Det utförs på ett rullande schema så att all personal blir 

involverad. Vid de mötena går de igenom olika variabler som t.ex. tid per kund, kundnöjdhet, 

återköp, Stadium Card/kund, bemötande, kundens upplevelse av kompetensen m.m. De 

nyckeltalen är återkommande siffror som används för att se hur personalen utvecklas i sitt 

servicearbete. Det finns mänskliga faktorer att ta hänsyn till när de tittar över sådana tal som 

t.ex. humör hos medarbetaren osv., men att de siffrorna överlag ger en bra bild hur försäljaren 

i fråga utvecklas.   

 

Mätning av servicemötet sker främst i form av kundundersökningarna som Scandinfo hjälper 

Stadium med. All information som samlas in skickas till huvudkontoret samt till 

butikscheferna. På så sätt får hon bra information om hur kunderna överlag känner sig 

bemötta plus vad som fungerar bra i butiken och vad som kan förbättras.   

 

4.3.3 Anställa rätt personal 

 

Att ha rätt personal i en servicebutik är mycket viktigt. När Marianne söker personal till sin 

butik i Uddevalla har hon oftast en klar bild av personen hon söker. Hon har oftast önskemål 

om ålder, kompetens osv. för att personen ska smälta in i övriga gruppen. Hon tillägger att det 

inte finns någon exakt mall för hur en Stadium anställd ska vara. Marianne får ofta går på 

magkänsla och det då blir personliga egenskaper en mycket viktig faktor vid anställning av ny 

personal. Egenskaper som värderas högt är ett vänligt och trevligt sätt samt en egen stor 

drivkraft.  

 

”De personliga egenskaperna väger tungt, då den rena produktkunskapen kan vi 

tillhandahålla.” 

(Marianne Hansson, Personlig kommunikation, 10 juni, 2010) 
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4.3.4 Behålla personal 

 

Butiken i Uddevalla arbetar mycket med att engagera personalen på ett personligt plan och få 

dem emotionellt investerade i sitt arbete. Hon försöker själv vara ett föredöme som ledare 

genom att arbeta nära sin personalgrupp för att på så sätt lära känna dem på ett mer personligt 

plan. Marianne försöker även att delegera uppgifter i syfte att få personalen att utvecklas och 

känna ansvar. I Uddevalla skapar de även olika personalaktiviteter vilket ska bidra till ökad 

motivation och trivsel samt att sammansvetsa personalgruppen ytterliggare. Exempel på 

sådant kan vara gemensamma middagar, personalfester, besök olika idrottsevenemang 

tillsammans.  

 

Befordran inom butiken i Uddevalla sker sällan.  Det beror främst på att alla inom butiken ska 

ha samma chans till en ny tjänst. På så sätt blir det mer rättvist.  

 

Tävlingar är en viktig del för butiken i Uddevalla. De flesta som söker jobb i Mariannes butik 

har oftast någon form av bakgrund inom idrott. Det kan vara allt ifrån fotboll, handboll, 

ishockey m.m. De har oftast en inbyggd tävlingsinstinkt. Tävlingarna skapar oftast stort 

engagemang bland personalen. Sådana tävlingar är utmärkta för företaget Stadium eftersom 

det inspirerar personalen att göra sitt yttersta vilket i slutändan kommer att ge Stadium i sin 

helhet en ”boost” menar Marianne.   

 

Varje år genomförs en medarbetarundersökning för att få en uppfattning om hur personalen 

trivs. Denna medarbetarundersökning är samma för hela företaget Stadium och 

undersökningen genomförs i regel under samma tidsperiod i samtliga butiker i landet. Utifrån 

svaren från medarbetarundersökningen får ledare och företaget Stadium svar på vad som 

fungerar bra samt vad som kan förbättras ytterliggare. Marianne understryker vikten av att 

genomföra sådana medarbetareundersökningar trots att många av svaren som kommer in har 

Marianne redan vetskap om i det dagliga arbetet.  

 

Butiken i Uddevalla håller koll på trivsel och motivation genom att ha många personliga 

samtal med en ärlig öppen dialog, nära samarbeten och med hjälp av den årliga 

medarbetarundersökningen.   
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4.3.5 Informationsspridning 

 

I Uddevalla sprids information dels genom veckobrev från huvudkontoret. Den informationen 

läser Marianne igenom och sorterar ut det som är relevant för butikens anställda. Varje 

morgon hålls även informationsmöten. Vid morgonmötena ges personalen en chans att vädra 

sina åsikter och tankar kring dagen. Det går även igenom försäljningsmål för dagen plus vilka 

kampanjer som genomförs för tillfället. Kommer det stora och viktiga nyheter kallas 

personalen till större personalmöten. Övrig information sprids via e-mail och veckobrev och 

det uppmuntrar även att de anställda informerar varandra om nyheter. I butiken har ett krav på 

att varje medarbetare själva ska aktiv söka information.   

 

4.3.6 Kompetens 

 

För att utveckla personalen så diskuteras det mycket ”sälj”  i butiken. Det innebär att de tar 

upp olika erfarenheter, kundtyper, situationer m.m. Det görs för att kunskapen ska spridas i 

butiken så att personalen kan dra nytta av erfarenheterna. Marianne uppmuntrar en öppen 

dialog med varandra och gärna hjälper till med tips och idéer om t.ex. försäljningsmetoder 

och merförsäljningsstrategier. Alla är välkomna till Marianne om de känner för att prata om 

olika situationer som uppstått eller om de känner att det är något som kan utvecklas inom 

butiken. Det är viktigt att uppmärksamma goda säljsamtal. 

 

Samtliga i butiken ska ha möjlighet att söka vidareutbildningar inom företaget, vilket 

uppmuntras. Utbildningarna ska ge personalen ytterliggare kompetens inom de 

produktområden som finns inom butikerna.  

 

För att säkerställa grundkunskapen hos personalen används samma testsystem som samtliga 

hos Stadium använder. Det är ett krav att de anställda ska ha klarat det grundläggande testet 

för att få arbeta i butiken. 

 

”Som att klara teoritestet inför uppkörningen, ett sätt att säkerställa att den anställda har 

baskunskaper om Stadiums organisation.” 

(Marianne Hansson, Personlig kommunikation, 10 juni, 2010) 
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4.4 Stojan Padjen och Leif Svenheimer, Bilia Väst 

 

Stojan jobbar som servicemarknadschef och är även Verkstadschef vid Bilia Hisingen. Leif 

Svanheimer har jobbat inom branschen sedan 1974. Leif har jobbat som mekaniker, 

kundmottagare, verkmästare och instruktör. Sedan 1998 har Leif haft ansvaret för utbildningar 

inom Bilia Väst. 

 

4.4.1 Hur används intern marknadsföring inom Bilia Väst? 

 

Stojan Padjen, servicemarknadschef hos Bilia väst, berättar att intern marknadsföring oftast 

går under namnet intern kommunikation hos Bilia Väst. Det innebär att se till att all personal 

inom Bilias verkstäder är uppdaterade om vad som händer inom företaget. Stojan berättar att 

företag som Bilia Väst jobbar mycket med att kunna möta de servicekrav som kunderna har. 

Eftersom Bilia Väst har en bred verksamhet som innehåller båda personbilförsäljning, 

reservdel- och tillbehörsförsäljning samt verkstadstjänster så krävs det en bred 

servicekompetens inom flera olika områden. Det som den interna kommunikation främst 

består av är att förmedla hur företaget presterar i sina verkstäder och hur det går för företaget 

Bilia Väst som helhet. Som servicechef menar även Stojan att han har ansvar att se till att rätt 

kompetens finns i Bilias butiker väst. I en bransch som bilbranschen som är under ständig 

utveckling och innovation så gäller det att se till att både folk i butiken och i verkstan har bra 

kunskap och kompetens om företagets produkter. Då gäller det att ha koll vad som behövs för 

var och en av de anställda och se till att de får den kompetensen.   

 

Stojan Padjen och Leif Svenheimer, Utbildningschef hos Bilia Väst, poängterar att det som 

Bilia vill ha ut av den satsningen (målet) är att skapa hög servicekvalitet både hos personalen 

som jobbar med försäljning och personalen som jobbar i serviceverkstan.   

 

4.4.2 Kundundersökningar 

 

För att mäta servicen hos Bilia används ett system som heter ”Nöjd Kund” berättar Stojan. 

”Nöjd kund” är en produkt som är utvecklat av företaget Scandinfo.  
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”De5 skickar hela tiden ut undersökningar till våra kunder för att se hur nöjda de är med vår 

service.” 

(Stojan Padjen, Personlig kommunikation, 1 september, 2010) 

 

Undersökningar tar upp många faktorer som ingår i servicemötet. De är indelade i tre grupper: 

Butiken, Personalen och Sortimentet. 

 

Stojan berättar hur det går till när personalen mäts hos Bilia. Det som mäts hos personalen är 

först ett helhetsbetyg på personalen. Sedan går de in på faktorer som påverkar helhetsbetyget 

som t.ex. hur de behandlar kunderna, hur intresserade de är av kunden, förmåga att hjälpa, 

kompetens m.m. Utifrån de undersökningarna som sker varje dag kan personalen få feedback 

på hur deras servicemöten går. De får även ut bra underlag på vilka förbättringar de kan göra 

för att bli ännu bättre vid nästa kundmöte.  

 

Stojan går igenom serviceresultaten tillsammans med utbildningsansvarig, Leif Svanheimer, 

som i sin tur går igenom hur de ska jobba för att förbättra resultaten. Det handlar främst att se 

inom vilka områden som förbättringar bör ske och sedan se till att personalen får den 

utbildningen som de behöver.  

 

4.4.3 Anställa rätt personal 

 

När det kommer till att anställa rätt personal tittar Bilia Väst på utbildning, speciellt när det 

kommer till verkstadstjänster. För att säkerställa en viss kvalitet hos Bilia Väst så krävs en 

grundkunskap inför vissa tjänster. Övrigt när det kommer till anställning av personal så 

berättar Stojan att personlighet och motivation spelar stor roll när de anställer personal. 

Personligheten ska vara serviceinriktad, affärsmässig och positiv.  

 

4.4.4 Behålla personal 

 

För att se till att personalen är nöjd och motiverad så jobbar Bilia Väst med mycket 

belöningsmetoder. Belöningar består främst av ”bonusar”. Belöningarna utgår ifrån 

kundnöjdhetsmätningarna som Scandinfo gör åt Bilia. Det kan också baseras på försäljning 

                                                 
5 Scandinfo = Författarnas egen anteckning 
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och merförsäljning. Ibland genomför Bilia kampanjer som går ut på att nå viss nivå av 

försäljning och merförsäljning och vid sådana tillfällen kan mått som försäljning vara det som 

ger bonus.  

 

Bra och lojalt arbete under lång tid ger även att möjligheter till avancemang inom 

organisationen kan öka. Det är en motiverande faktor som är till för ambitiösa medarbetare.  

 

Stojan berättar att personalomsättning inte är något som de tittar på särskilt ofta som ett mått 

på nöjda medarbetare. Personer lämnar av olika anledningar och när det sker ser vi gärna att 

folk inom organisation kan fylla deras platser om det är möjligt. Däremot har de inte någon 

statistik på hur många av dagens arbetsledare och mellanchefer som kommer från 

organisation från början.   

 

För att mäta motivation hos de anställda använder sig av utvecklingssamtal varje månad 

berättar Stojan. Vid de samtalen följs personalens personliga mål upp. De målen baseras på en 

blandning av personalens egna personliga mål samt de utvecklingsunderlag som de får via 

Scandinfos Nöjd Kund-undersökningar. Via Nöjd Kund-undersökningar får varje säljare 

feedback på hur kunden upplever försäljaren i form av service, kunskap och bemötande. De 

genomför även en personalundersökning en gång per år. Den undersökning tar upp hur de 

anställda ser på Bilia Väst som arbetsplats överlag, motivation hos personalen, om de känner 

till företagets målsättning etc. Resultaten av de undersökningarna blir beslutsunderlag för 

förbättringar inom organisationen i framtiden.  

 

4.4.5 Informationsspridning 

 

På frågan om hur de på Bilia Väst arbetar för att sprida information om företaget svarar Stojan 

att det främst sker via Bilias intranät, e-mail och vid de ordinarie mötena som cheferna har 

med personalen. Mötena går ut på att uppdatera personalen om verksamheten. Det sker ingen 

direkt uppföljning på om personalen tagit till sig informationen om företaget. Den 

uppföljnings som sker angående information om företaget, sker via utvecklingssamtalen som 

chefen har med sina anställda.  
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4.4.6 Kompetens 

 

När det kommer till kompetensutveckling är det Leif Svenheimer som har ansvaret. Hos Bilia 

Väst genomförs flera olika utbildningar varje år som ska säkerställa hög kompetens menar 

Leif. Det är ett flertal utbildningar som krävs för att täcka in samtliga områden: 

personbilsförsäljning, reservdelsförsäljning, försäkringsfrågor, service tekniker service m.m.   

 

Resultatet av sådana utbildningar mäts också via Nöjd kund-undersökningarna. Det är stort 

fokus på kundnöjdhetsundersökningarna hos Bilia Väst.  

 

”Genom Nöjd kund-undersökningar får vi data på hur kunderna ser på kunskapen hos 

individuella säljare eller servicetekniker. Och om jag ser att det saknas kompetens 

någonstans måste jag agera och se till att den kompetensluckan fylls igen. ” 

(Lars Svenheimer, Personlig kommunikation, 1 september, 2010) 

 

 

4.5. Martin Wiberg, ansvarig för konceptet Nöjd Kund hos Scandinfo 

 

Martin Wiberg har varit anställd hos Scandinfo sedan 2001. Innan han började hos Scandinfo 

jobbade han med research i fyra år på olika bolag. Martin Wiberg är ansvarig för produkten 

Nöjd Kund hos Scandinfo och är även kundansvarig för Volvo personbilar Sverige, som är 

deras näst största kund omsättningsmässigt.   

 

Nöjd kund är en serviceprodukt som utvecklas för att hjälpa företag att effektiv mäta variabler 

som påverkar kundernas nöjdhet. Både Bilia och Stadium använder sig av Nöjd Kund-

systemet.  

 

4.5.1 Mäta kundnöjdhet 

 

Martin berättar att när Scandinfo ska starta en Nöjd Kund-undersökning börjar de med att 

fastställa syftet med undersökningen. De kan variera mycket från företag till företag. Vissa 

gör undersökning för undersökningens skull. Andra vill bara ha en siffra på hur många nöjda 

kunder de har, för att kunna visa upp i sin marknadsföring. Sen finns det en tredje kategori 

som förstår vikten av att jobba med nöjda kunder som en kontinuerlig process för utveckling. 
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Hos dem är det viktigt att mäta kunders nöjdhet varje dag, vecka, månad osv. Hos Scandinfo 

är denna typ av kund den vanligaste och nämner Bilia, Stadium, Volvo personbilar som 

exempel.  

 

Nästa steg när Scandinfo ska börja med Nöjd Kund-undersökning är att ta reda på vad som är 

viktigt för att företagets kunder ska bli nöjda. Det gör de genom kvalitativa undersökningar 

som beskriver vad som är viktigt när kunden interagerar med företaget. Det genomförs för att 

Scandinfo sedan ska ha underlag för att skapa relevanta frågor som de kan kvantifiera. 

Frågorna utgör sedan en tolkningsmall som ska göra det lättare för företag att förstå vad 

kunden menar när den säger att den har blivit mindre nöjd. Det är viktigt för företag att fråga 

kunderna om saker som de kan och är villiga att göra någonting åt. Om företaget frågar saker 

som är bortom deras möjlighet att ändra på så är frågan i sig helt irrelevant för 

undersökningens syfte.   

 

Undersökningens form kan anpassas helt efter kundens 6 önskemål. Undersökningarna kan 

genomföras via enkäter i butiken, webbenkäteter, telefonundersökningar eller brev. Det är helt 

upp till kunden vilken form de anser passar deras verksamhet bäst.  

 

När det kommer till själva undersökningen tror Scandinfo på att först ställa en övergripande 

nöjdhetsfråga till kunden. Frågan ska svara på hur kundens nöjdhet totalt sätt har varit med 

besöket. Utifrån det svaret kan de sedan gå in på detaljer som förklarar vad som gjorde att 

kunden var nöjd med besöket. Det viktiga är att inte tolka om kunden uppfattat företaget på 

rätt sätt, utan förstå hur kunden tänker angående sitt besök i butiken. Först när företaget 

förstår hur kunden tänker kan de börja jobba med att förbättra förutsättningarna för att lyckas 

nästa gång. Först gäller det att få kundens totala betyg på nöjdhet och sen olika små variablers 

påverkan på betyget. Sådana variabler som spelar in på den totala nöjdheten kan vara 

personal, sortiment och miljö/butik.  

 

Genom att mäta de olika variablernas påverkan på det totala nöjdhetsbetyget kan Scandinfo 

föreslå rekommendationer för hur företaget bör jobba för att förbättra sina kunders nöjdhet. 

Det kallas för en ”Prioplan”.  

 

                                                 
6 Företeagens önskemål = Författarnas egen anteckning  
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4.5.2 Hur ofta genomförs Nöjd Kund-undersökningar?  

 

Det beror helt på vilken typ av kund som vi pratar om menar Martin. Till exempel har 

Scandinfo hyresrättsföreningar som kunder och då räcker det oftast att mäta nöjdhet en gång 

per år. Sen finns det de företag som jobbar med uppföljning och mätningar varje dag. Bland 

annat jobbar Bilia och Stadium med mätningar varje dag.  

 

”De som väljer att jobba med ”Nöjd kund”, gör oftast så för att de vill åstadkomma 

utveckling. Genom att genomföra mätningar kontinuerligt får företag som Bilia och Stadium 

ett verktyg som hjälper dem att ge ett bättre resultat imorgon.” 

(Martin Wiberg, personlig kommunikation, 17 september, 2010) 

 

4.5.3 Återrapportering 

 

Till viss del sker återrapportering fortfarande i form av PowerPoint presentationer och pdf-

dokument. Det blir allt vanligare att skapa webbplatser eller intranät där företaget kan logga in 

och ta del av rapporterna.  

 

”Webben är ett instrument som används mer och mer och oftast är det där som allt till slut 

hamnar.” 

(Martin Wiberg, personlig kommunikation, 17 september, 2010) 

 

På intranätet kan företaget gå in och se hur de ligger till i sina kundnöjdhetsmätningar. 

Cheferna kan gå in och se hur det går för företaget på både regional och lokalnivå.  

 

Mätinstrumentet kan även anpassas för att mäta variabler på individuell nivå. Som exempel 

kan en säljare hos Bilia gå in på deras intranät och se hur deras prestation sett under dagen 

och vad han/hon kan förbättra. Saker som de kan få detaljerad information om är kundens 

tankar kring säljarens:  

 

� Bemötande och behandling 

� Kunskap om produkter 

� Professionalism 

� Service 
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Hos Bilia används även systemet för deras verkstad och då är variabler mer inriktad på 

processen. Hur smidigt var för kunden att lämna in bilen, hur snabbt fick de tillbaka den, 

kontakten med serviceteknikerna m.m.  

 

Utifrån kundernas svar skapar Scandinfo en ”prioplan” till företagen. ”Prioplanen” är central 

för hela processen och den är helt enkelt en plan för vad företaget behöver prioritera för att 

förbättra servicen. Vilka egenskaper som företaget behöver jobba med i första hand för att nå 

en högre nöjdhet totalt sätt.  

 

”Prioplanen” kan ses som en färd. Tänkt dig att du ska åka bil, då pekar ”prioplanen” ut 

målet och vägen hur du ska ta dig dit. Hur jag ska få nöjdare kunder. Du behöver även på 

vägen titta i backspegeln för att se var du har varit för att se hur du utvecklas över tid. För att 

se om vi når dit vi ska och om vi är på rätt väg. En tredjedel är att det är bra att ta stanna till 

och ta bilder på vägen på fina platser. Det bilderna kan vara att ta fram speciella möten som 

gått bra, för att motivera den anställda. De blir ett bra coachningsinstrument.” 

(Martin Wiberg, personlig kommunikation, 17 september 2010) 

 

”Prioplanen” tar förutom resultatet som presteras även upp korrelationen, hur väl de olika 

variablerna samvarierar med helhetsbedömningen. Den tar upp relevansen i frågorna. Till 

exempel om bara 50 % svarar på en viss fråga så väger den mindre än frågor där 90 – 100 % 

svarat.  

 

Hos Bilia har varje säljare har ett individuellt kort. För cheferna blir det ett bra verktyg då de 

kan se och jämföra resultaten och identifiera egenskaper hos den säljaren och sedan 

uppmuntra andra att ta efter det beteendet. I systemet kommer även en rankinglista så att 

personalen kan se vilka som har flest nöjda kunder. Martin poängterar att det är viktigt att 

företag är tydliga att rankingsystem inte ska ses som en tävling, utan ska vara ett verktyg för 

utveckla bättre service hos alla.  

 

”Det ska inte ses som en ranking, utan det ska vara en variant av ”ring-en-kompis”. Det ska 

vara ett stöd och hjälp, att kunna kontakta kompisar för att se hur de jobbar.” 

(Martin Wiberg, personlig kommunikation, 17 september, 2010) 
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Meningen med ”prioplanen” är att hitta den enklaste vägen till att öka kundnöjdheten. Det är 

även viktigt att rapporten ska vara enkel att förstå för företaget. Om rapporterna är för 

krångliga blir det svårt för personalen tolka feedbacken rätt. Alltså är enkelhet viktigt när 

Scandinfo skapar rapporter.  

 

4.5.4 Skräddarsydda mätningar 

 

Det är fullt möjligt att skräddar sy mätningar. Ett exempel är om ett företag satsar på 

utbildningar i kundbemötande kan de med hjälp av Nöjd Kund-systemet se hur väl den 

utbildningen påverkar kundernas nöjdhet när det kommer till bemötande. Ju längre ut i 

organisationer du kan mäta, desto större effekt får det.  

 

Styrkorna med Scandinfos system är att det utgår ifrån ”service profit-chain” och att systemet 

är ett bra stöttande verktyg för medarbetarna när det kommer till att utveckla service.  

 

”Nöjda kunder är inte bara bra för företagets ekonomi utan vi tror även att det i slutändan 

leder till nöjda kundorienterade medarbetare.” 

(Martin Wiberg, personlig kommunikation, 17 september, 2010) 

 

 

4.6 Åke Svensson, Platschef på Affärsverken  

 

4.6.1 Hur används intern marknadsföring inom Affärsverken? 

 

Åke Svensson berättar att Affärsverkens interna marknadsföring är nära knuten till deras 

värdeord: närhet, omtanke och kvalitet. Värdeorden är något som de vill ska spegla alla 

anställda inom företaget. Det är viktigt att de anställda känner till och arbetar utifrån 

värdeorden. Både när de möter externa kunder och när de samarbetar inom organisationen. 

Det är viktigt att behandla interna relationer lika väl som externa relationer hanteras. Den 

interna marknadsföringen ska även sprida information om företaget. Ju mer information som 

delges till personalen, desto bättre kan de utföra sitt arbete. Åke berättar att de arbetar mycket 

med att skapa ökad förståelse för Affärsverkens värderingar i alla led inom företaget. 
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4.6.2 Kundundersökningar 

 

Hos Affärsverken jobbar de mycket med projekt som löper över längre tid. Internt så sker 

uppföljning av de anställdas prestationer månadsvis. När Affärsverken startar ett projekt sker 

en genomgång av kundens förväntningar i början och de följs upp av en mätning i mitten samt 

slutet av projektet. De lägger mest fokus på kundens upplevelse efter projektet. Efter varje 

projekt sätter de sig ner och diskuterar igenom med kunden hur de ser på Affärsverkens 

prestation. Då diskuteras flera variabler. Vilka variabler varierar beroende på vad för sorts 

projekt de arbetat med. En standard variabel är hur de anställda har skött sig. Utifrån kundens 

svar kan de se om de anställda jobbat efter värdeorden och de får även feedback av kunden på 

vad som kan förbättras i framtiden. Feedback gör att de ständigt kan utveckla verksamheten. 

 

Informationen bearbetas sedan och vidarebefordras till projektdeltagarna så att de får 

feedback på deras prestation och om de levt upp till Affärsverkens värdeord. Värdeorden är 

återkommande genom alla projekt.  

 

4.6.3 Anställa rätt personal 

 

När Affärsverken söker ny personal är det viktigt att de har rätt kompetens, meriter och 

engagemang. Det finns inga preferenser om ålder eller liknande.  

 

”Det finns ingen direkt mall när vi söker folk, men personlighet viktigt. De måste kunna 

fungera i en socialmiljö.” 

(Åke Svensson, personlig kommunikation, 25 September, 2010) 

 

För att säkerställa att personalen trivs i företaget så genomförs en obligatorisk uppföljning 

efter sex månaders anställning. I uppföljningen görs även en utvärdering av utbildningsplanen 

för att se hur personen utvecklas. De följer även upp hur personalen följer värdeorden både i 

internt och externt. Det läggs stor vikt på att personalen jobbar efter värdeorden.   

 

4.6.4 Behålla personal 
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Affärsverken har ett stort antal anställda och företaget arbetar fokuserat för att hålla nere 

personalomsättningen.  

”Vi arbetar mycket med trivsel.” 

(Åke Svensson, personlig kommunikation, 25 September, 2010) 

 

Det är viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga. För att följa upp personalens åsikter 

om arbetet genomförs det en medarbetarundersökning varje halvår. I undersökningen tar de 

upp övergripande ämnen som hur de anställda trivs på jobbet, om de känner att de har 

tillräckligt med utbildning, om de känner till värdeorden osv. Medarbetarundersökningen ska 

hjälpa till att ge en helhetsbild av personalens attityder. Åke tycker att det ger en bra bild hur 

personalen känner inför arbetet.  

 

För att se över trivseln hos medarbetarna på en mer individuell nivå genomförs även 

personliga utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen är till för att följa upp hur personalen trivs 

på arbetsplatsen och hur de känner att de utvecklas. Affärsverken får en även en möjlighet att 

följa upp om personalen arbetar efter värdeorden. I utvecklingssamtalen diskuteras även hur 

den anställde ligger till i utvecklingsplanen och han/hennes utvecklingsmöjligheter. Utifrån 

utvecklingssamtal kan de skicka medarbetare på utbildningar, kurser osv. för att på så sätt 

utveckla och höja kompetensnivån inom företaget. 

 

I utvecklingssamtalen får personalen en möjlighet att komma med förslag på kurser och 

utbildningar som de anser skulle öka deras kompetensnivå. Genom att erbjuda personalen 

utbildning och karriärmöjligheter hoppas Åke att de anställda stannar inom företaget.  

 

Åke berättar att han som platschef vill ha mer personliga relationer med sina anställda. Det är 

svårt i stora företag, men de försöker ”svetsa” samman personalen genom olika 

”happenings”. Exempel på sådana händelser är personalfester och fika. Vidare berättar Åke 

att han försöker ha en ”mycket” öppen dialog med sina medarbetare. Genom regelbunden 

dialog så vet Åke ofta vad som kommer att dyka upp i medarbetarundersökningarna. 

 

Medarbetarundersökningarna sparas inom Affärsverken. Det gör att de kan gå tillbaka och 

jämföra med tidigare resultat. Det är viktigt att följa upp för att se om det skett en förbättring 

jämfört med föregående undersökning. Medarbetarundersökningar sammanställs och 

informationen delges till arbetsgrupperna. Undersökningarna skickas även till Affärsverkens 
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interna marknadsavdelning. Det görs för att de ska kunna arbeta för att förbättra 

organisationen genom t.ex. utbildning, attitydspåverkan m.m.  

 

4.6.5 Informationsspridning 

 

Intern information sprids genom veckomöten och e-mail. Det är varje arbetsledares uppgift att 

ta hand om veckomötena och delge information som är relevant för deras arbetslag. På mötet 

går de igenom veckans mål och vilka olika delmoment som ska vara klara. Genom att delge 

sådan information kan varje anställd svara på frågor från kunder och leverantörer.   

 

Övrig information sprids via e-mail mellan de olika avdelningarna. E-mailen innehåller 

uppdateringar om hur avdelningarnas vecka ser ut och vilka delmål som de förväntas att nå. 

E-mailen ger de anställda en möjlighet att se vad som pågår inom organisationen. Vilka 

uppdrag de har och hur det går för företaget. 

 

4.6.6 Kompetens 

 

Det diskuteras mycket utbildningar och kurser i organisationen vilket leder till att många 

moment kan effektiviseras. Genom att diskutera utbildningar och kurser med arbetsgruppen 

kan de se till att kunskapen sprids och att personalen kan dra nytta av varandras erfarenheter. 

Åke kommer gärna med tips och idéer om t.ex. utbildningar och kurser som han anser 

lämpliga för de anställda att anmäla sig till. Det är viktigt att ge anställda möjlighet att 

utvecklas. Utbildning ska ge personalen utökad kompetens inom de områden som 

Affärsverken verkar. De anställda är företagets viktigaste resurs menar Åke.  

 

För att säkerställa grundkunskap hos personalen använder de personliga utvecklingssamtal för 

att se om personalen uppfyller de krav som Affärsverken ställer. Utifrån utvecklingssamtalen 

kan de jobba för att öka den individuella kompetensen hos personalen, vilket stärker företaget 

som helhet. Ytterliggare en gång poängterar Åke att det är även viktigt att personalen jobbar 

efter de värdeord som Affärsverken har. De ska inte bara vara tekniskt kompetenta utan även 

kunna jobba interagera med både interna och externa kunder.  
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5. ANALYS 

I detta kapitel analyserar vi våra respondenters svar. Vi jämför vårt empiriska material vi fått 

in från Affärsverken, Bilia Väst, Stadium och Scandinfo för att se om det finns likheter och 

skillnader sinsemellan och om det finns kopplingar till vår teoretiska referensram. 

 

5.1 Intern marknadsföring 

 

Det finns flera olika definitioner av vad intern marknadsföring är. Enligt Arnerup-Cooper och 

Edvardsson (1998) är intern marknadsföring är ett samlingsnamn för de aktiviteter som kan 

genomföras för att skapa motivation till engagerande kundmöten. Inom området finns det två 

olika synsätt menar Ahmed och Rafiq (2000). De kommer från de framstående författarna 

Leonard L. Berry och Christian Grönroos. Författarna har olika synsätt på intern 

marknadsföring där det ena handlar om att den anställde ska behandlas som en kund och det 

andra har fokus på att skapa en kundorientering och säljintresse.  

 

Hos Stadium används intern marknadsföring på taktiskt nivå i form av informationsspridning, 

kunskapsutveckling och motivering. Disa berättar att den interna marknadsföringen ska sprida 

information och kunskap så att personalen ska känna sig motiverade för att kunna tillfredställa 

kunderna. Enligt Cahill (1996) är det slutgiltiga målet med intern marknadsföring att göra de 

externa kunderna nöjda och få dem att komma tillbaka. Grönroos (2002) belyser även att 

genom att förse personalen med information om verksamheten kan det leda till att personalen 

börjar känna större samhörighet med företaget. Det kan leda till större intresse att utföra bra 

servicearbete.  

 

Disa och Marianne har större fokus på säljinriktade tävlingar i sin interna marknadsföring 

jämfört med de andra respondenterna. Tävlingarna är ett bra verktyg för att ytterligare 

motivera de anställda. Mats-Johan, Åke och Stojan lägger mer fokus på informationsspridning 

till de anställda. Interna marknadsföringsaktiviteter ska leda till att personalen ska känna sig 

mer motiverade att utföra bättre servicearbete (Grönroos, 2002; Zeithaml & Bitner, 2002; 

Berry & Parasuraman, 1991). Mats-Johan använder intern marknadsföring för att motivera sin 

frontlinjepersonal. Mats-Johan poängterar i sin intervju vikten av kunderna får ett bra 

personligt säljsamtal och ett trevligt bemötande. Det är den interna marknadsföringens uppgift 

att förse personalen med sådan kunskap som gör att de kan leverera bra service. Stojan 
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berättar att man även på Bilia Väst jobbar mycket för att möta de servicekrav som kunderna 

har. Målet med Bilias interna marknadsföring är att sprida information och 

kompetensutveckla i syfte att skapa hög servicekvalitet. Det är precis vad Kotler et al. (2007) 

och Zeithaml och Bitner (2002) beskriver som den interna marknadsföringens uppgift. Intern 

marknadsföring har en viktig roll i servicetriangeln: Att skapa de förutsättningar som krävs 

för ett bra servicearbete. Med hjälp av informationsspridning kan Marianne förbereda hennes 

anställda på bästa sätt. Det är viktigt att personalen är förberedd så att det kan hantera 

kundrelaterade arbetssituationer (Berry & Parasuraman, 1991). Genom att ge personal 

kunskap kan det skapas motivation att arbeta självständigt mot företagets mål (Zeithaml & 

Bitner 2002).  

 

Åke berättar att deras interna marknadsföring har som syfte att sprida kunskap om 

Affärsverkens arbetssätt. Arbete hos Affärsverken ska utföras efter deras tre värdeord: Närhet, 

omtanke och kvalitet. Åka poängterar att det även är viktigt att interna relationer hanteras 

likaväl som externa relationer. Att deras anställda ska behandlas lika väl som deras externa 

kunder går i linje med vad Berrys (1981) definition av intern marknadsföring. Värdeorden är 

återkommande i Affärsverkens verksamhet och det ska genomsyra deras organisation. 

Grönroos (1996) beskriver intern marknadsföring som ett verktyg för att påverka attityder 

inom företaget. Genom att ständigt påminna och diskutera värden med sina anställda kan 

Affärsverken påverka hur de anställdas arbetssätt och bemötande av interna samt externa 

kunder genomförs.   

 

5.2 Rekrytering 

 

Berry och Parasuraman (1991) betonar vikten av att anställa rätt personal som passar in i 

företags profil. Genom att lägga ner tid och resurser på att hitta rätt personal kan företag 

förhindra framtida problem (ibid.). Genom att hitta rätt personal kan företag förhindra hög 

personalomsättning (Berry, 1995). Hög personalomsättning kan påverka företagets 

servicekvalitet eftersom företag måste lägga tid och resurser på att utbilda och utveckla ny 

personal. 

 

Hos Stadiums butik i Halmstad berättar Disa att de vid rekrytering ser till tittar mycket noga 

på vissa karaktärsdrag. De vill anställa personal som har hög motivationsnivå och en bra 

personlighet. Utöver det är det ett plus om de har en grundläggande kunskap om företagets 
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produkter, men det är inte det viktigaste eftersom den kunskapen kan erhållas genom 

utbildning. Även Mats-Johan i Kungsbacka nämner personlighet och motivation som två 

karaktärsdrag som prioriteras högre de andra. Mats-Johan påpekar att det är viktigt att 

personen passar in både i butiken samt företaget. Marianne i Uddevalla berättar att det 

viktigaste är att personen som ska anställas passar in i deras arbetslag. Egenskaper som 

värderas högt av Marianne är vänlighet samt och en stor egen drivkraft.  

 

Personlighet är något som alla tre butikschefer lägger stor vikt på. De lägger störts vikt på 

motivation och personlighet. Berry och Parasuraman (1991) menar att det är viktigt att lägga 

ner tid vid rekryteringsprocessen. Stadium är ett företag som jobbar mycket med försäljning 

och de egenskaper som butikscheferna hos Stadium prioriterar vid rekrytering kan förklaras 

av två av Doyle och Sterns (2006) karaktärsdrag: Hög motivationsnivå och empatiska drag. 

Att de prioriterar motivation och personlighet kan också förklaras av branschen som Stadium 

verkar i. Stadium jobbar dagligen med försäljning och servicearbete. Losey, Meissinger och 

Ulrich (2005) menar att i serviceyrken är det viktigt att företag tar hänsyn till variabler som 

socialförmåga och viljan att arbeta för företaget.  

 

Både Marianne och Mats-Johan betonar vikten av att nyanställda passar in det nuvarande 

arbetslaget. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) menar att ett viktigt mål med intern 

marknadsföring är att skapa en bra arbetsmiljö, där alla känner glädje och samhörighet. 

Genom att redan vid rekrytering fundera över hur personen i fråga kommer att passa in i den 

nuvarande arbetsmiljön jobbar de båda butikscheferna proaktivt för att säkerställa att den 

interna arbetsmiljön inte försämras.   

 

Hos Bilia Väst berättar Stojan att det finns olika variabler som de tittar på. Bilia Väst har en 

stor spridning på verksamheten då de både säljer bilar, reservdelar och tillhandahåller 

verkstadstjänster. Det innebär att deras rekryteringsprocess skiljer sig mycket beroende vilken 

tjänst som ska tillsättas. Vid rekrytering till verkstadstjänster är utbildning en avgörande 

faktor. För att kunna genomföra service på bilar så krävs en viss nivå på utbildning hos 

personalen i verkstaden. För att kunna garantera den tekniska servicekvaliteten har de på Bilia 

Väst rätt utbildning som kriterie vid rekrytering av verkstadstjänster. Vid övrig anställning av 

personal är det precis som i Stadiums fall personlighet och motivation som prioriteras. 

Personlighet som de värdesätter hos Bilia Väst är serviceinriktning, affärsmässighet och 

positiv attityd.  
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Normann (1992) menar att det är viktigt att anställa personer vars värderingar passar in med 

företagets. Genom att söka säljare som är serviceinriktade, affärsmässiga och positiva så 

skapar de hos Bilia Väst en mall för hur deras verksamhet ska drivas. I likhet med Stadium så 

prioriteras motivation och personlighet vid rekrytering av personal till deras 

försäljningsavdelningar. Det är i linje med Doyle och Sterns (2006) två karaktärsdrag, hög 

motivationsnivå och empatiska drag. Vid anställning av verkstadspersonal är utbildning ett av 

de grundläggande kriterierna säger Stojan. Enligt Losey, Meissinger och Ulrich (2005) är 

arbetskicklighet en viktig faktor i vissa serviceyrken och det stämmer väl med vad Stojan 

berättar. Vid verkstadstjänster krävs det en hög kompetensnivå för att kunderna ska känna sig 

nöjda, därför måste Stojan ha kunskapskriterier för att kunna säkerställa kvaliteten.  

 

Åke på Affärsverken poängterar vikten av rätt kompetens, meriter och engagemang vid 

rekrytering av personal. Han tillägger även att personlighet spelar stor roll och att personen 

ska fungera bra i en social miljö. Även Åke poängterar vikten av egenskaper som 

personlighet, engagemang tillsammans med rätt kompetens och meriter, tre av de meriter som 

Losey, Meissinger och Ulrich (2005) anser ska prioriteras vid rekrytering av personal som ska 

jobba med service.  

 

5.3 Behållande personal och motivation 

 

Grönroos (1996) understryker att motivation är ett centralt begrepp inom intern 

marknadsföring. Det är viktigt att företag erbjuder motiverande arbetsmetoder, förse personal 

med information, feedback och klar styrning. 

 

5.3.1 Feedback och uppmuntring 

 

Disa menar att motivation hos personalen i hennes butik skapas främst genom uppmuntring. 

Att skapa en god stämning på arbetsplatsen och en vi-känsla är viktigt för Disa. Den goda 

stämningen och gemenskapen kommer att leda till att personalen inom butiken anstränger sig 

extra i sitt servicearbete. Lindblom (1996) håller med att motivation kan komma från 

arbetsglädje. Uppmuntring kan vara en form av positiv feedback som Doyle och Stern (2006) 

talar om. Vidare menar Berry och Parasuraman (1991) att små saker som en klapp på axeln 

vid en bra prestation kan vara mycket motiverande för anställda. Marianne är inne på samma 
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linje som Disa och beskriver att det är viktigt att engagera personalen på ett personligt plan 

och skapa engagemang. Doyle och Stern (2006) förklarar att genom att inspirerande och 

karismatiskt ledarskap kan arbetsledare motivera anställda till bättre arbetsprestationer. 

Marianne försöker utöva det genom att vara ett föredöme som ledare och arbeta nära 

personalen. På så sätt lär Marianne känna personalen på ett personligt plan.  

 

5.3.2 Tävlingar 

 

Inom Stadiums butiker så används det olika typer av tävlingar för att skapa motivation och 

samhörighetskänsla. Disa tror att sådana aktiviteter tar fram tävlingsinstinkten hos de 

anställda och att det leder till att de gör sitt yttersta i sitt arbete. Marianne tycker att 

tävlingsmomenten är utmärkt för hennes personal eftersom de flesta som jobbar i hennes butik 

har en bakgrund inom sport. Tävlingarna skapar stort engagemang hos personalen i Uddevalla 

vilket ger Stadium ett lyft. Även Mats-Johans butik deltar i många olika tävlingar. Han 

berättar att de i snudd på ”tävlar ihjäl sig”.  

 

Berry och Parasuraman (1991) förklarar att företag kan använda sig av olika interna tävlingar 

för att motivera sina anställda. Stadiums exempel ovan visar tydligt hur företag kan jobba med 

tävlingar för att motivera anställda. Mats-Johan i Kungsbacka berättar att de tävlar väldigt 

mycket i sin butik. Berry och Parasuraman (1991) menar att företag bör använda sig sparsamt 

av sådana aktiviteter. Om det används för mycket är det risk konceptet inte längre får den 

motiverande effekt som önskas.   

 

5.3.3 Gemensamma aktiviteter 

 

Hos Åke på Affärsverken och i Mariannes Stadiumbutik använder de sig av gemensamma 

aktiviteter för att ”svetsa” samman personalgruppen. Åke använder sig av vad han kallar för 

olika ”happenings” som kan vara personalfester och fikastunder. Åka gör det för att skapa en 

mer personlig relation till sina anställda. Åke upplever dock att det kan vara svårt i en stor 

organisation. Marianne berättar att hon försöker anordna olika personalaktiviteter som 

middagar, personalfester etc. Syftet med de aktiviteterna är att sammansvetsa personalen och 

ge ökad motivation och trivsel på arbetsplatsen. Gummesson (2000) menar att interaktiva 

personalaktiviteter kan vara bra sätt för företag att på ett avslappnat vis skapa 

samhörighetskänsla bland personalen. 



 

Sida | 67  
 

 

5.3.4 Motivation genom belöning 

 

Viss personal kommer alltid vara motiverade medan andra behöver hjälp av stimuli för att 

göra det lilla extra (Doyle & Stern, 2006; Lindblom, 1996). Hos både Bilia Väst och Stadium 

så används det olika belöningssystem för att motivera anställda till att utföra ett bra arbete. I 

butikerna i Halmstad och Kungsbacka använder Disa och Mats-Johan av olika 

försäljningstävlingar för att motivera de anställda. Exempel på belöningar som delas ut är 

biobiljetter, middagar, presentkort. Hos Bilia Väst berättar Stojan att de belönar personal 

främst genom ”bonusar”. Doyle och Stern (2006) beskriver sådana belöningar som finansiella 

belöningar. Sådana belöningar ska ses som bonus efter väl utfört arbete. Berry och 

Parasuraman (1991) menar att det viktigt att företag är tydliga med vilket beteende som ska ge 

belöning. Det visar vilket beteende som är önskvärt hos personalen. Hos Bilia Väst så baseras 

belöningarna främst på kundnöjdhetsmätningarna och ibland på försäljningsstatistik.  I 

Stadiumbutiken i Halmstad så sker belöningar genom försäljningstävlingar. Det kan t.ex. vara 

antal sålda artiklar av en vara som ger belöning. I Kungsbacka så baseras det på god service 

enligt Mats-Johan. 

 

Vad som belönas i företag skickar tydliga signaler till företagets anställda om vilka 

prestationer och vilket beteende som är önskvärt (Berry & Parasuraman, 1991). Hos Bilia 

Väst och Stadiumbutiken i Kungsbacka så baseras belöningar främst på nöjda kunder och god 

service. Det visar tydligt vilket beteende som är önskvärt inom företaget och sätter fokus på 

kunderna och det belyser vikten av goda interaktioner med kunderna. I Halmstad baseras den 

enligt Disa på försäljning. Att använda försäljningen som den belönande faktorn kan vara 

missvisande. Det är enklare att mäta en försäljningssiffra, men den säger ingenting om hur 

kunden har behandlats vid själva försäljningstillfället.   

 

5.3.5 Befordran 

 

Doyle och Stern (2006) berättar att företag kan använda sig av befordran för att motivera 

personal. Hos Stadium används inte direkta befordringar. Disa berättar att det kan uppfattas 

som favorisering och påverka personalens motivation negativt. Marianne håller med Disa och 

berättar att det inte vore rättvist med direkt befordran. Istället annonserar de ut platserna 

internt. På så sätt får alla medarbetare samma möjlighet att söka tjänsten. Det stämmer med 
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Arndt och Frimans (1991) resonemang att företag bör utannonsera platser internt. Arndt och 

Friman (1991) menar att företag bör rekrytera internt så de anställda ska känna motivation. 

Framtida arbetsuppgifter med större ansvar kan vara sporrande för personalen.  

 

Hos Bilia Väst har de tydliga riktlinjer om att bra och lojalt arbete under lång tid ska kunna 

belönas med avancemang inom organisationen. Det är bra för ambitiösa anställda menar 

Stojan. Behållande av kompetent personal är något som nämns som ett av målen med intern 

marknadsföring (Grönroos, 1996). Lindblom (1996) menar att personalen är en viktig resurs 

för företag och det inser Bilia. Befordringsmöjligheterna inom Bilias organisation kan 

användas som styrmedel för att motivera personalen mot bättre prestationsmöjligheter. 

Genom att tydligt visa på vilka resultat och arbete som kan leda till befordran kan Bilia 

påverka attityden hos personalen. Det är enligt Grönroos (1996) en av den interna 

marknadsföringens uppgifter att styra och påverka personalens attityder.   

 

5.4 Informationsspridning  

 

Det finns flera olika taktiska interna marknadsföringsaktiviteter som företag kan använda sig 

av. Taktiska interna marknadsföringsaktiviteter är enligt Tansuhaj, Randall och McCullogh 

(1991) och Payne (1995) informationsspridning, uppmuntrande av informell kommunikation, 

rekrytering och utbildning m.m. Respondenterna i vår studie från Affärsverken, Bilia Väst och 

Stadium arbetar alla på taktisk nivå. De använder sig av olika interna marknadsföringsverktyg 

för att nå ut till de anställda. Genom informationsspridning och kommunikation arbetar de för 

att bygga upp personalens intresse för företagets aktiviteter och kampanjer. Både Mats-Johan 

och Stojan diskuterar vikten av att personalen har aktuell och uppdaterad kunskap. Både 

Grönroos (1996) och Gummesson (2002) poängterar att informationsspridning inom företag 

är viktigt för att personalen ska kunna utföra ett tillfredställande servicearbete mot kunden.  

 

Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) är intern interaktiv kommunikation och intern 

masskommunikation två verktyg för informationsspridning. Inom Affärsverken, Bilia Väst 

och Stadium används intern masskommunikation flitigt. De forum som används för att sprida 

information är e-mail, reklamblad, veckobrev och uppdateringar på anslagstavlor. I den 

interna masskommunikationen sprids information som är viktig för personalen att känna till. 

Hos Bilia Väst och Stadium används även deras intranät för att sprida information. Genom 

intern masskommunikation kan Affärsverken, Bilia Väst och Stadium sprida information i 
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syfte att uppdatera personalen om aktuella händelser, kommande kampanjer m.m. Det går i 

linje med vad Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) och Grönroos (1996) beskriver. Att 

intern masskommunikation är ett effektivt verktyg för intern informationsspridning. Marianne 

vill extra noga poängtera att hennes anställda har som krav att aktivt söka information. 

 

Hos Affärsverken, Bilia Väst och Stadium hålls regelbundna morgonmöten, veckomöten samt 

personalmöten. Sådana möten klassas enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) som 

intern interaktiv kommunikation. Respondenterna från Stadium lägger stort fokus på att sprida 

information genom intern interaktiv kommunikation. Vid deras informationsmöten sprids 

information om kommande kampanjer, erbjudanden, budget och försäljningsmål som ska 

uppnås.  

 

Hos Stadium går de i början av dagen igenom de kampanjer och erbjudanden som Stadium 

har för tillfället. På så sätt ser de till att personalen har uppdaterad information och kunskap 

som krävs för att kunna erbjuda kunden hög service. Det är viktigt att personalen får rätt 

information och i rätt tid inför en kampanj. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) 

poängterar att det är viktigt att frontlinjepersonalen inte utelämnas från 

kommunikationscirkeln. Det är nödvändigt att personalen får reda på kommande kampanjer i 

god tid så att de är förberedda när de möter kunden (ibid.). Även Affärsverken och Bilia Väst 

använder sig av informationsmöten. Syftet med deras informationsmöten är att uppdatera de 

anställda om verksamheten. Hos Affärsverken genomförs mötena veckovis och då är det 

arbetsledarnas uppgift att se till att delge information som är relevant för de anställda.   

 

Stadium är mycket tydliga med att klargöra försäljningsmålen för dagen. Det ger personalen 

ett klart och tydligt mål att sträva efter. Berry och Parasuraman (1991) menar att företag kan 

motivera de anställda genom att ge personalen tydliga mål. Även Arndt och Friman (1991) 

påpekar vikten av att ha tydliga mål att sträva efter. Tydliga mål uppbackade med rätt 

förutsättningar kan leda till ökad motivation och servicekvalitet. 

  

Enligt Grönroos (1996) är interaktiv kommunikation ett bra verktyg för att påverka attityder 

hos personalen. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) beskriver intern interaktiv 

kommunikationen som en öppen tvåvägskommunikation mellan chef/arbetsledare och 

medarbetarna. Fördelen med den interaktiva kommunikationen är att den ger utrymme för 

personalen att ställa frågor och direkt få svar. På så sätt minskar risken för missförstånd. 
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Marianne ger personalen i sin butik möjlighet varje morgon att vädra sina tankar och 

funderingar kring dagen. Marianne uppmuntrar även till öppen kommunikation vilket kan 

stödja personalen då det kan vända sig direkt till arbetsledaren under dagen om de har frågor 

eller synpunkter. Bergman (1995) menar att chefen inte bara har ansvar att förmedla 

information utan även lyssna på sina anställda och utveckla en god kommunikation.  

 

5.5 Kompetensutveckling 

 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) menar att interna utbildningar är ett viktigt inslag i 

intern marknadsföring. Lindblom (1996) anser att personalen är företagets viktigaste resurs 

och därför är det viktigt att utveckla deras kompetens. Enligt Bergman (1995) ska 

personalutvecklingen vara ett hjälpmedel för både för företag samt anställda. Normann (1992) 

anser att kompetensutveckling är viktigt för företag eftersom det breddar kompetensen inom 

organisationen och fungerar som motivationsmedel för anställda.  

 

Disa, Stadium Halmstad, berättar att det varje år utförs flera olika interna utbildningar. Syftet 

är att utveckla kompetensen hos personalen. Utbildningarna är inriktade på försäljning, 

kundbemötande och produktkunskap. Utöver sådana utbildningar uppmuntrar även Disa de 

anställda att komma med önskemål om utbildningar som de anser skulle höja deras 

kompetensnivå. Det är viktigt att få personalen motiverad och engagerad i servicejobbet. 

Även Marianne på butiken i Uddevalla uppmuntrar de anställda att ge önskemål på olika 

utbildningar. Doyle och Stern (2006) menar att personlig utveckling kan fungera som en 

motiverande faktor för personal. 

 

Marianne och Åke har liknande tillvägagångssätt när det kommer till att sprida kunskap inom 

organisationen. För Åkes del är det viktigt att skapa en diskussion om utbildningar och 

erfarenheter när personal varit iväg på utbildning för att återkoppla och delge övrig personal. 

Marianne poängterar vikten av att skapa en öppen dialog i butiken. Personalen ska dela med 

sig av tips, idéer och erfarenheter i syfte att förbättra framtida kundkontakter. Grönroos 

(1996) anser att det viktigt att skapa forum där personalen kan dela med sig av sina 

erfarenheter. I Mariannes fall så hjälper det henne att sätta kundmöten i fokus. Losey, 

Meissinger och Ulrich (2005) menar att det är viktigt att sätta kundkontakten i fokus och hur 

anställda hanterar möten med kunden. Det gäller speciellt för frontlinjerpersonal menar 

Zeithaml och Bitner (2002).  
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Hos Stadium använder de sig av ett test för att certifiera personalen innan de får börja jobba 

ute i butikerna. Mats-Johan menar att det är till för att säkerställa en grundkunskap hos 

personalen. Testerna behandlar grundläggande kunskap om Stadium och deras produkter. 

Disa använder sig dessutom av personlig coachning. De första arbetsdagarna går Disa 

parallellt med den nyanställde. De roterar mellan de olika arbetsstationerna för att den 

nyanställde ska se hur hela kedjan fungerar samtidigt som Disa kan se hur personen tar till sig 

kunskapen. 

 

Utbildningar för att höja kompetensnivån är något som alla tre butikschefer på Stadium 

arbetar aktivt med. Interna utbildningar är enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) en 

viktig del i den interna marknadsföringen. Kompetensutveckling är inte bara en 

motivationsfaktor för anställda utan även till hjälp för företaget (Normann, 1992). Disa 

arbetar med personlig coachning. Berry och Parasuraman (1991) menar att det är bra att 

chefer på ”mellannivå” utbildar personalen eftersom personalen oftast har ett nära förhållande 

till den chefen. Disas personliga coachning med roterande arbetsstationer är även i linje med 

vad Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) anser öka kompetensen. Att rotera 

arbetsstationer kan leda till ökad förståelse för helheten (ibid.) 

 

Leif Svenheimer berättar att hos Bilia Väst genomförs det flera utbildningar per år. 

Bilbranschen är under ständig utveckling och det krävs hela tiden utbildningar inom olika 

områden för att säkerställa en hög kompetensnivå inom personalstyrkan. Det är ett flertal 

olika utbildningar som krävs för att täcka in samtliga arbetsområden inom Bilia Väst. 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998), Bergman (1995) och Lindblom (1996) belyser 

vikten av att använda sig av interna utbildningar för att höja kompetensen hos företagets 

anställda.  

 

Affärsverken använder sig av personliga utvecklingssamtal för att följa upp hur personalen 

ligger till i utbildningsplanen. Vid de utvecklingssamtalen så får personalen komma med 

förslag på utbildningar de vill gå. På sätt kan de både öka kompetensen inom företaget och 

motivera den anställda. Det ligger i linje med vad Lindblom (1996) beskriver. Enligt 

Lindblom (1996) är det viktigt att genomföra utvecklings- och planeringssamtal med de 

anställda för att kunna utveckla verksamheten.   
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5.6 Resultatmätning och uppföljning 

 

En viktig del i den interna marknadsföringsprocessen är mätning och uppföljning (Berry & 

Parasuraman, 1991). Det är viktigt att företag kan se effekter av den interna 

marknadsföringssatsningen i form av förändring i beteende eller finansiella resultat menar 

Gummesson (2000).  

 

5.6.1 Mätning av nöjda kunder 

 

Doyle och Stern (2006) menar att företag kan mäta ”output” genom tre olika faktorer: 

Försäljning, vinstgenerering och kundnöjdhet. Vårt empiriska material visar tydligt att 

Affärsverken, Bilia och Stadium alla tre har någon form av uppföljning av kundernas nöjdhet. 

Hos Stadium används även försäljningssiffror, som är hårda och entydiga mått enligt 

Normann (1992) och Zeithaml och Bitner (2002). Kundernas nöjdhet mäts genom mätning av 

deras åsikter om vissa servicevariabler. Normann (1992) menar att service är ett komplext 

beteende som inte kan mätas igenom hårda mått utan anser att det är viktigt att försöka mäta 

”mjuka” mått.  

 

I våra intervjuer med Bilia Väst och butikscheferna hos Stadium kom det fram att de på 

taktisk nivå använder intern marknadsföring för att sprida information, kompetensutveckla 

och motivera personalen. Det som Bilia Väst och Stadium vill ha ut av satsningen är en hög 

servicekvalitet mot externa kunder. Hos Bilia Väst och Stadium finns ett tydligt och klart 

fokus på kunderna. Om företag ska anses som kundorienterade krävs det enligt Berry och 

Parasuraman (1991) att företaget mäter och belönar god service och kundnöjdhet. 

Kundnöjdhetsmätningar bör utgå kundens upplevelser (Sörqvist, 2000).   

 

Både Bilia Väst och Stadium mäter kundens nöjdhet. Det gör det genom att använda sig av ett 

system som heter ”Nöjd Kund”. ”Nöjd Kund” är ett mätinstrument som tillhandahålls av 

företaget Scandinfo. I likhet med vad Sörqvist (2000) beskriver så mäter instrumentet kundens 

upplevelse vid köp av produkter eller tjänster från företaget. Martin på Scandinfo berättar att 

mätinstrumentet mäter kundens totala nöjdhet samt variabler som spelat in på kundens betyg. 

Enligt Sörqvist (2000) så kallas sådana variabler för kvalitetsparametrar och genom dem kan 

företag se vad i upplevelsen som gjorde kunden nöjd.  
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Det som Scandinfo mäter för Bilia och Stadium med avseende på personal är: 

 

- Bemötande och behandling 

- Kunskap om produkter 

- Professionalism 

- Service 

 

Martin menar att sådana mätningar kan vara mycket specifika. Till exempel, om företag har 

utbildat personal i kundbemötande kan de se om den utbildningen gett resultat i form av bättre 

resultat på punkten ”bemötande och behandling” i sina kundundersökningar. Måtten som 

Scandinfo använder är lika de mjuka mått som Normann (1992) anser att företag bör mäta:  

 

- Vänlighet 

- Hjälpsamhet 

- Servicekompetens 

- Interaktion 

 

Genom att kontinuerligt mäta sådana kvalitetsparametrar och återrapportera resultatet till 

frontlinjepersonalen kan företag styra och motivera personalen mot en mer kundorienterad 

inriktning menar Sörqvist (2000). Scandinfo sammanställer rapporter om kundernas nöjdhet 

till Bilia och Stadium, tillsammans med förslag om vad de bör arbeta med för att förbättra 

nöjdheten i framtiden. Scandinfo genomför sådana mätningar varje dag och de blir ett verktyg 

för Bilia och Stadium använda för att förbättra sin externa servicekvalitet. Berry och 

Parasuraman (1991) menar att ett bra mätinstrument bör kunna identifiera egenskaper som ska 

vara till grund för belöningar. Både Bilia Väst och Stadium använder sig av nöjda kunder som 

belönings kriterie. Normann (1992) menar att det kan hjälpa företaget att sätta kunderna i 

fokus. 

 

Hos Affärsverken genomförs kundundersökningar två gånger per projekt, mitten av projektet 

och slutet. Sådana mätningar är en återkommande process för att förbättra organisationen och 

servicekvaliteten. Genom undersökningarna kan även Affärsverken säkerställa att personalen 

jobbar efter Affärsverkens värdeord.  
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5.6.2 Mätning av försäljningsstatistik 

 
I Stadiumbutikerna använder de ett system som följer upp den dagliga försäljningen i 

butikerna. Doyle och Stern (2006) talar om att försäljningsstatistik är en ”output” som företag 

kan mäta.  Normann (1992) och Zeithaml och Bitner (2002) benämner mått som 

försäljningsstatistik som ”hårda” mått. Disa, Mats-Johan och Marianne menar att 

försäljningsstatistik hjälper dem att följa upp dagens prestation mot föregående dag eller 

samma dag från föregående år osv.    

 
5.6.3 Medarbetarundersökningar  

 
Payne (1995) menar att företag kan använda sig av medarbetarundersökningar för att mäta 

personalens attityder. Alla våra respondentföretag genomför medarbetarundersökningar för att 

ta reda på attityder hos personalen. Affärsverken och Bilia Väst genomför sådana 

medarbetarundersökningar en gång i halvåret medan Stadium genomför den en gång per år.  

 

Vid medarbetarundersökningarna hos Affärsverken tar de upp personalens åsikter om trivsel 

på arbetsplatsen, utbildning, information, kunskap om värdeord osv. Genom 

undersökningarna får de en helhetsbild av personalens attityder. Utifrån den informationen 

kan de arbeta för att utveckla organisationen. Bilias medarbetarundersökningar tar upp hur de 

anställda ser på Bilia Väst som arbetsplats, motivation hos personalen, om de känner till 

företagets målsättning etc. Hos Stadium så går de igenom följande:  

 

- Arbetet: Om personalen känner att det kunskap och kompetens föra att göra sitt jobb, 

om deras arbetsuppgifter är tydliga och stimulerande.  

- Framtiden: Utvecklingsmöjligheter  

- Information: Får du fortlöpande information och kunskap som krävs  

- Kultur: stämmer Stadiums kultur ihop med dina värderingar.  

 

Czarnecki (1998) menar att företag som mäter sina anställdas tillfredställelse, nöjdhet på 

jobbet är troligare att ha lägre personalomsättning. 

 

Affärsverken, Bilia Väst och Stadium genomför även personliga utvecklingssamtal där 

cheferna sätter sig ner med de anställda och går igenom den anställdes utveckling, personliga 

mål, utvecklingsmöjligheter osv. Affärsverken lägger stor vikt att se till att de anställda jobbar 



 

Sida | 75  
 

efter värdeorden. Stojan använder utvecklingssamtalen för att ge feedback, följa upp 

personalens personliga mål och återrapportera resultat från Nöjd Kund-undersökningarna. 

Arndt och Friman (1991) menar att det är viktigt att uppmuntra anställda till att sätta 

personliga mål och de gör Stojan. Vi utvecklingssamtalen diskuteras utvecklingsmöjligheter 

och de ser även till att den anställde får utbildning om det behövs. Hos Stadium genomförs 

utvecklingssamtal varje vecka. Hos Stadium går de igenom Nöjd Kund-resultaten för att 

sprida informationen och se till att alla får information om hur företagets resultat ser hur.  

 

Payne (1995) menar det är viktigt att de anställda förstår varför företaget genomför 

undersökningarna och är tydliga med syftet. Stojan berättar att syftet med deras 

undersökningar är att mäta attityder och åsikter så att det kan förbättra organisationen. Åke 

betonar att informationen från medarbetarundersökningarna skickas till den interna 

avdelningen, för att verksamheten ska kunna förbättras genom utbildningar och 

attitydpåverkan. Berry och Parasuraman (1991) menar att ett bra uppföljningssystem ska 

kunna identifiera de egenskaper och attityder som ska ändras inom ett företag.  

 

På Bilia Väst och Stadium baseras de anställdas mål med en blandning av personalens egna 

personliga mål samt de utvecklingsunderlag som de får via Scandinfos ”Nöjd Kund”-

undersökningar. Uppföljningen av resultaten av medarbetarundersökningarna blir 

beslutsunderlag för förbättringar inom organisationen i framtiden. Det går i linje med vad 

Berry och Parasuraman (1991) belyser att ett mätsystem ska identifiera bra egenskaper. 

Genom att identifiera bra egenskaper kan företag som Affärsverken, Bilia och Stadium 

använda den information och sträva efter att få ännu bättre resultat i framtiden. 

 

5.6.4 Uppföljning och återkoppling 

 

Boethius och Ehdin (1993) skriver att feedback är en viktig del i det interna 

marknadsföringsarbetet. Czarnecki (1998) menar att när all mätning har formaliserats ska den 

vidarebefordras ut till företaget på ett snabbt och effektivt sätt. Bland samtliga våra 

respondenter har vi har sett ett klart mönster hur de arbetar med feedback som en taktisk del i 

sitt arbete. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) menar att det är viktigt att resultat av 

mätningar sprids till de anställda i form av feedback så att det kan använda den för att 

utvecklas. Hos Bilia Väst och Stadium får deras säljare feedback på hur kunden upplever 

deras service i form av kunskap, bemötande m.m. Sådan feedback är viktig för Bilia Väst och 
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Stadium eftersom de använder den som motivation så att de anställda ska känna att det har 

tydliga mål att sträva efter. Enligt Czarnecki (1998) är det viktigt att vidarebefordra resultat så 

att förbättringsarbete kan ske. Vidare menar Boethius och Ehdin (1993) att det är viktigt att de 

anställda får återkoppling på de prestationer som de utför, både positiva och negativa 

prestationer så att det kan utvecklas. 

 

Affärsverken sammanställer feedbacken från kunderna och vidarebefordrar den till dem som 

arbetet med den kunden. De skickar även vidare informationen till deras interna avdelning så 

de har underlag att analysera så att de kan jobba med att utveckla verksamheten. Berry och 

Parasuraman (1991) poängterar vikten av feedback är bra som motiverande medel mot sina 

anställda. 

 

Stadiums feedback genomförs främst vid deras veckomöten, men även under det dagliga 

arbetet. Vid veckomötena går de på Stadium igenom Nöjd kund-rapporterna så att personalen 

får feedback på vad de gjort bra och de kan förbättra. De veckomötena kan liknas vid de 

kundseminarier som Grönroos (1996) beskriver. Grönroos (1996) menar att sådana seminarier 

kan hjälpa företaget att sätta kunderna i fokus. Bilia Väst tar upp Nöjd kund-rapporterna vid 

personalens utvecklingssamtal. Där går de igenom hur personalens serviceresultat sett ut i den 

aktuella månaden. Stojan feedback till den anställda om vad han/hon gör bra och vad han/hon 

kan jobba med för att bli ännu bättre i framtiden. Martin, Scandinfo, berättar vidare att hos 

Bilia har varje säljare en egen individuell rapport som skickas till deras e-mail där de kan få 

direkt feedback på hur deras ”Nöjd kund”- resultat se ut. Arnerup-Cooper & Edvardsson 

(1998) belyser att feedbacken ska vara saklig, konstruktiv och rättvis för att personal ska 

kunna använda den för att utvecklas inom sitt arbete.  

 

Efter utbildningar menar Lindblom (1996) att det är viktigt genomföra återkopplingar och 

uppföljning. Lindblom (1996) menar att om ingen återkoppling görs efter utbildningar så kan 

det leda till missnöje och en minskad effektivitet. Stadium återkopplar sina 

utbildningssatsningar genom att jämföra och se om det gett resultat i deras 

kundundersökningar. Detsamma gäller för Bilia Väst. Åke uppmuntrar till diskussion för att 

se till så att kunskapen sprids inom organisationen. 
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6. SLUTSATSER 

Detta kapitel innehåller en avslutande diskussion samt de slutsatser vi har dragit angående 

resultatmätning av intern marknadsföring mot personal med kundkontakt.    

 

6.1 Avslutande diskussion och slutsatser 

 

Vår problemformulering i denna uppsats är följande:  

 

Hur kan företag inom detaljhandeln mäta och följa upp resultatet av sin interna 

marknadsföring mot personal med kundkontakt? 

 

Syftet med uppsatsen var att, utifrån ett chefperspektiv, beskriva och förklara hur företag 

inom detaljhandeln på taktisk nivå kan arbeta för att mäta och följa upp resultaten av sin 

interna marknadsföring mot personal med kundkontakt. För att besvara vår 

problemformulering har vi valt att genomföra en kvalitativ studie med fem stycken 

semistrukturerade intervjuer med chefer på taktisknivå hos Affärsverken, Bilia Väst och 

Stadium. Vi genomförde även en kompletterande intervju med företaget Scandinfo som 

arbetar med mätinstrumentet ”Nöjd Kund” som både Bilia och Stadium använder. 

 

I vår studie har respondenterna på taktisk nivå främst använt intern marknadsföring för att 

utbilda, sprida information och motivera frontlinjepersonal i syfte (målet om ni vill) att 

förbättra den externa servicekvaliteten. Det har även nämnts att den interna marknadsföringen 

ska påverka personalens attityd och få dem att bli kundorienterade.  

 

För att mäta resultat av interna marknadsföringsaktiviteter kan företag inte bara använda sig 

av försäljningsstatistik. Försäljningsstatistik säger ingenting om hur väl interna 

marknadsföringsaktiviteter slår ut hos frontlinjepersonalen. Resultat av intern marknadsföring 

bör handla hur personalen tar till sig information och i vilken utsträckning som den kan 

bearbeta den informationen till att skapa värde för kunden och i slutändan företaget. Det kan 

inte direkt mätas igenom ”hårda” mått som försäljning, då det är svårt att kunna dra en 

korrelerande linje mellan ”input” i information och ”output” i försäljning. Försäljningsstatistik 

har för många olika faktorer som spelar in och det blir inte ett rättvist mått på den interna 

marknadsföringen.  
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Istället bör företag försöka mäta ”mjuka” mått som baseras på individers upplevelser, kundens 

och personalens, för att få mått på hur den interna marknadsföringen ger resultat hos 

frontlinjepersonalen. Ett exempel som tagits upp i denna uppsats är mätning av kundernas 

upplevelse av servicekvaliteten. 

 

Den externa servicekvaliteten kan mätas genom att noggrant utforma ett 

kundmätningsinstrument. Servicekvalitet bör mätas utifrån kundernas upplevelser eftersom 

deras subjektiva bedömning bestämmer vad som är bra service. Servicekvalitet är ett 

komplext begrepp som är beroende av flera olika variabler som t.ex. miljö, smidighet, 

personal etc. Kundnöjdhetsmätningarna bör utformas så noga att individuella 

kvalitetsparametrar kan urskiljas. Till exempel bör kundundersökningen ge kunderna 

möjlighet att ge sina åsikter angående frontlinjepersonalens: 

 

- Service 

- Bemötande 

- Professionalism 

- Kunskap 

 

Utifrån resultaten från sådana undersökningar kan företag se hur deras ”input” i form av 

interna utbildningar och informationsspridning till frontlinjepersonalen ger ”output” i form av 

fler nöjda kunder. Genom att mäta hur olika kvalitetsparametrar spelar in på det totala 

nöjdhetsbetyget kan företag få information om hur kunderna ser på personalens bemötande, 

kunskap om produkter etc. Det ger chefer på taktisk nivå ett mått på hur väl personalen tagit 

till sig av utbildningar och information som delgetts. Det är viktigt att sådana mätningar sker 

regelbundet så att företag kan se hur deras resultat påverkas över tid. Mätning av kundernas 

nöjdhet ska inte ses som en engångsföreteelse utan en kontinuerlig förbättringsprocess.  

 

För att mäta personalen attityder inom företaget kan företag använda sig av 

medarbetarundersökningar. Medarbetarundersökningarna bör täcka in flera variabler som; 

personalens kunskap om organisationen (t.ex. mål, värdeord), om de känner att det har 

tillräckligt med utbildning och kompetens, om de är motiverade m.m. Med hjälp av att mäta 

medarbetarna syn på sådana variabler kan företag se hur personalens kunskap om 

organisationen, deras syn på sina arbetsuppgifter och personalens attityder gentemot företaget. 

Genom att får svar på sådana mått kan företag se om de lyckats med sina utbildningar, 
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motivationsarbete och informationsspridning. De får även bra bas för deras fortsatta 

förbättringsarbete.  

 

Personliga utvecklingssamtal är ett annat verktyg som företag kan använda sig av. Genom 

personliga utvecklingssamtal kan företag skapa ett forum för tvåvägskommunikation där de 

kan få feedback från den anställda om hur de ser på organisationen, hur motiverade de är och 

deras synpunkter på organisationens aktiviteter. På så sätt kan de återkoppla och förbättra 

organisationen. Det är viktigt att företag är lyhörda gentemot sin personal, speciellt emot 

frontlinjepersonal. De möter varje dag kunden och besitter kunskap om kunden som är viktig 

att sprida uppåt i organisationen.   

 

Utvecklingssamtal, kund och medarbetarundersökningar är alltså tre verktyg som företag 

inom detaljhandel kan använda sig av för att mäta och följa upp hur resultatet av intern 

marknadsföring mot personal med kundkontakt.   

 

Vi anser att vi har besvarat vår problemformulering. Hur kan företag inom detaljhandeln 

mäta resultatet av sin interna marknadsföring mot personal med kundkontakt? Vi har sett hur 

företag på taktisk nivå mäter och följer upp sina olika interna marknadsföringsaktiviteter mot 

personal med kundkontakt genom att mäta olika ”mjuka” mått som utgår från kundens 

upplevelse om personalens kunskap, bemötande, servicekvalitet osv. Attityder kan mätas 

genom medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal.  

 

6.3 Våra synpunkter 

 

Vi anser att en styrka med vår uppsats är vår empiri. Affärsverken, Bilia och Stadium är alla 

tre stora företag som varje dag med de frågor som vi tittat på. Vi har även haft stor nytta av 

informationen ifrån Scandinfo. Scandinfo har stor kunskap kring frågor om 

kundundersökningar och de har stora kunder som kunder som Volvo, Stena Line, Bjurfors, 

Stadium och Bilia. Utifrån vår studie har vi insett att Stadium, Bilia Väst och Affärsverken 

prioriterar deras personal högt och som en väldigt viktig resurs till företaget. Flera av de 

interna marknadsföringsaktiviteterna är att skapa rätt förutsättningar för att deras personal ska 

lyckas med den externa servicen samt att personalen ska utvecklas. 
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6.4 Förslag till framtida forskning 

 
Som förslag till framtida forskning anser vi att det skulle vara mycket intressant att se en 

undersökning av fenomenet resultatmätning av intern marknadsföring på strategisk nivå. Hur 

informationen samlas in och hur den bearbetas för att förbättra verksamheten. Det var från 

början vårt mål med uppsatsen att få till en sådan studie. Tyvärr fick vi inte den möjligheten.  

 

En annan intressant infallsvinkel vore att angripa ämnet utifrån ett annat perspektiv än chef 

och ledarperspektiv, t.ex. frontlinjepersonalens. Hur de uppfattar intern marknadsföring och 

om de motiveras av information.  

 

6.5 Kritik 

 

Vår undersökning har genomförts på tre företag inom detaljhandeln. Det är inte tillräckligt för 

att kunna göra ett generaliserbart resultat, men det kan fortfarande ge idéer om hur företag kan 

arbeta för att mäta resultat av intern marknadsföring på frontlinjepersonal. För att få en mer 

generaliserbar bild av fenomenet bör en bredare undersökning genomföras med fler 

respondenter från olika typer av service branscher.  
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Bilagor 
 
Frågeformulär 1 : Affärsverken Karlskrona AB, Bilia Väst och Stadium 
 
Övergripande 
 
1. Finns det en strategi för intern marknadsföring inom Er organisation?  

 

Om ja: Hur ser den ut och vad är målet med Intern marknadsföring inom Er organisation? 

 

2. Hur arbetar Ni för att mäta resultat av Er interna marknadsföring?  

 

3. Vad mäter Ni inom Er organisation?   

 

Anställning och behållande av personal 
 

4. Vad anser Ni är meriterande när Ni anställer ny personal?  

 

5. Sker någon form av uppföljning av hur ni anställer personal?  

 

Om ja: Hur ser den uppföljningen ut? 

 

6. Hur mäter Ni att era anställda är nöjda med sitt arbete? 

 
Informationsdelgivning 
 

7. Hur sprids information inom Er organisation? Vad för sorts kanaler använder ni för att 

informera Era anställda?  

 

8. Följer ni upp kunskapen hos Era anställda? Exempelvis om de har tillräckligt med kunskap 

om erbjudanden och annan information om företaget? 

 

Om ja: Hur sker denna uppföljning?  

 
Motivation 
 
9. Vilka metoder använder Ni för att motivera Era anställda? Får gärna välja flera alternativ 

 

10. Vad baseras belöningar på inom Er organisation?  

 

11. Hur följer Ni upp motivationen hos Era anställda? 

 

12. Använder Ni er av t.ex. tävlingar mot andra butiker inom ert företag om vem som säljer 

mest eller liknande för att motivera och skapa ”VI-känsla” hos Era anställda?  

 

Om ja: Har ni något bra exempel? Hur mäter ni resultatet av det hela, effekten av sådana 

tävlingar? 
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Servicemötet 
 

13. Har Ni utbildning i kundbemötande för Era anställda?  

 

Om ja: Hur mäter ni resultat av era utbildningar?  

 

Finns det någonting som Ni anser att vi har helt missat att ta upp i den här undersökningen 

eller något annat av vikt som är bra att känna till när det kommer till frågor om 

marknadsföring av organisation internt?  

 
 
Frågeformulär 2 / Scandinfo 
 

1. Hur arbetar ni när ni mäter kundnöjdhet? 

 

2. Vilka variabler tittar ni på? 

 

3. Hur ofta genomförs sådana undersökningar? 

 

4. Hur sker återrapportering till klienter? I vilka former rapporteras det tillbaka i? 

 

5. Kan mätningar skräddarsys för att mäta vissa förhållanden? t.ex. Hur väl en intern 

utbildningar slår ut?  
  

 
 


