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Abstract 

The purpose of this thesis was to study how service producing organizations handle 

their internal marketing. It was decided to conduct a case study on Sweden’s leading 

white-collar union, Sif. The case study is based on a personal interview with their 

regional representative who is specialized in salary, pension and other benefits. The 

study showed that the union was using internal marketing on a daily basis. Some 

examples of internal marketing activities being used are responsibility, participation 

and training of the staff. The union Sif is constantly striving for an open dialogue 

within Sif as well as with their members. 
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1 INLEDNING 
I problemområdet kommer en övergripande bild av marknadsföring att ges, för att sedan gå 
in på vissa av områdets olika beståndsdelar. Detta mynnar ut i en problemdiskussion kring 
marknadsföringsområdet intern marknadsföring och personalmotivation. I problemdiskus-
sionskapitlet kommer jag kortfattat att sammanfatta de teorier som tas upp i teorikapitlet. 
Slutligen kommer problemdiskussionen att mynna ut i forskningens syfte och forsknings-
frågor.  

1.1 PROBLEMOMRÅDE 
Grönroos (1996) skriver att marknadsföring i litteraturen traditionellt beskrivs som en 
aktivitet som utförs mellan produktion och konsumtion. Vidare förklarar han att det är en 
riktig bild av verkligheten när det gäller konsumentvaror men att en helt annan situation råder 
vid tjänsteproduktion. Eftersom tjänster är immateriella där produktion och konsumtion 
sammanfaller möter man på marknadsföringsproblem av flera slag. Den traditionella 
marknadsföringsfunktionen brukar i litteraturen sammanfattas i den så kallade 4P-modellen 
med pris, produkt, påverkan och plats som den mest betydande länken mellan produktion och 
konsumtion. I tjänsteproduktionen där kunden vanligtvis i hög grad är involverad i 
tjänsteutformningen blir den traditionella marknadsföringen enligt författaren inte den enda 
eller kanske inte ens den mest betydande länken mellan produktion och konsumtion. 
 
Även Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2005, s 546) förklarar att framgångsrika 
tjänsteföretag ser det samband som råder mellan kund- och personaltillfredsställelse och 
företagets resultat. Han skildrar detta i den så kallade ”service-profit chain” (service-
vinstkedjan) som består av fem länkar vilken genom samverkan leder till framgång, de är 
enligt följande: 
 
 Överlägsen tjänsteprestation - vilket är ett resultat av 
 tillfredsställda och lojala kunder - vilket är ett resultat av 
 större tjänstevärde - vilket är ett resultat av 
 tillfredsställd och produktiv personal - vilket är ett resultat av 
 intern tjänstekvalitet - vilket uppnås genom överlägsen rekrytering och utbildning av 

personal, bra arbetsmiljö samt stark support till dem som möter kunderna.  
 
Detta leder enligt författarna till att marknadsföring av tjänster behöver mer än bara den 
traditionella, externa, marknadsföringen med de fyra P:na. Tjänstemarknadsföring kräver 
förutom den traditionella marknadsföringen även interaktiv och intern marknadsföring. Kotler 
et al (2005, s 546) har grafiskt skildrat sambandet i figur 1:1. 
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Figur 1:1. Det grafiska sambandet mellan tre typer av marknadsföring inom tjänsteföretag 
enligt Kotler et al (2005, s 546). 
 
Med interaktiv marknadsföring menas enligt Kotler et al (2005, s 546) att den upplevda 
tjänstekvaliteten är starkt beroende av kundens och personalens interaktion. Kunden bedömer 
inte en tjänst bara utifrån dess tekniska kvalitet, utan även utifrån dess funktionella kvalitet. 
Bateson & Hoffman (2002, s 10) anser att kunder bedömer tjänstens kvalitet utifrån den 
fysiska miljön, personalen den möter, tjänsten i sig och andra kunder. Författarna förklarar 
dock att även det stöd, rutiner och system som ligger bakom ”synlighetslinjen” påverkar 
kundens upplevelse av tjänsten. 
 
Företag får enligt Varey (2000, s 28) allt mer formen av interna marknadsplatser. Genom 
decentralisering har företagen gått från internt planerade ekonomier till interna 
marknadsekonomier. I dagens företag köper och säljer de olika avdelningarna i företaget 
tjänster av varandra, samt konkurrerar med varandra på ett marknadsmässigt sätt. Ofta inrättas 
eget självständigt resultatansvar inom de olika affärsområdena, divisionerna eller 
avdelningarna i företaget. Dessa idéer med resultatansvar på respektive område eller 
avdelning växte fram under 1960-talet i tillverkningsindustrin och har idag utvecklats till att 
även tillämpas inom den privata och offentliga tjänstesektorn.  
 
Arnett, Laverie och McLane (2002) anser att intern marknadsföring fyller både en intern och 
extern funktion. Intern fokusering handlar om att motivera, mobilisera och leda de anställda. 
Den externa fokuseringen syftar till att förbättra det sätt som företaget tjänar sina kunder. 
Författarna förklarar att intern marknadsföring erbjuder ett sätt att uppmuntra de anställda att 
kontinuerligt förbättra det sätt, på vilket de tjänar sina kunder och varandra. Vidare förklarar 
Arnett et al att framgångsrik intern marknadsföringsstrategi förbättrar de anställdas 
arbetstillfredsställelse och stolthet över att arbeta i organisationen. Stolthet och 
arbetstillfredsställelse leder i sin tur till ett positivt beteende i form av att de anställda 
levererar god service, samarbetar bra med andra anställda och känner ansvar gentemot 
organisationen. 
 
Piercy (1995) skriver om förhållandet mellan den interna och externa marknaden. Han menar 
att frågor på den interna och externa marknaden speglar och direkt påverkar varandra. Kort 
sagt är den externa kundens tillfredsställelse beroende av bidragsgivare till den interna 
kundtillfredsställelsen. Piercy visar på sidan 30 i sin artikel grafiskt sambandet, se fig. 1:2.  

Intern 
marknadsföring 

Traditionell 
marknadsföring 

Interaktiv 
marknadsföring

Personal 

Företag 

Kund 
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Genom illustrationen, fig. 1:2, vill författaren visa att om man uppnår hög tillfredställelse för 
både interna och externa kunder kommer relationen att leda till positiv synergi. Å andra sidan 
leder låg tillfredsställelse internt och externt till motsatt effekt, det vill säga främlingskap.  
Situationen där hög intern tillfredsställelse råder men den externa tillfredsställelsen är låg 
leder till intern eufori. Författaren förklarar att detta kan uppstå när personalen är så internt 
socialiserad, arbetslag är så sammanhållande och motivationen är så hög att personalen 
glömmer bort de externa kunderna. Personalen är med andra ord så lycklig att de glömmer 
bort att fokusera på kunderna. I situationen där låg intern tillfredsställelse råder medan den 
externa tillfredsställelsen är hög resulterar i en tvångssituation för personalen. Förhållandet 
mellan graden av tillfredsställelse i de två marknadstyperna som författaren berört visat att det 
finns potential för att bygga starka band till sina kunder, men att det även finns avsevärda 
risker.    
 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 219) skriver att intern marknadsföring är en minst 
lika viktig del som den traditionella och interaktiva marknadsföringen i dagens 
tjänstesamhälle. På sidan 221 definierar författarna intern marknadsföring enligt följande: 
 

Intern marknadsföring är alla aktiviteter som kan genomföras för att skapa de villkor 
som motiverar medarbetarna till att göra en engagerad och effektiv insats såväl internt 
som vid kundkontakter. 

 
I problemområdet har jag tittat på marknadsföring utifrån ett holistiskt synsätt. Diskussionen 
har visat att det finns starka samband mellan intern marknadsföring och det resultat som 
uppnås på den externa marknaden. Utifrån detta resonemang finner jag det intressant att titta 
närmare på området intern marknadsföring. 
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Enligt Grönroos (1998, s 77) har människan i dag fått en allt mer central roll i 
tjänsteföretagets marknadsföringsfunktion. Det handlar då inte enbart om personalen på 
marknadsavdelningen, utan all personal inom företaget. Främst i personalintensiva företag 
som har många kundkontakter och långsiktiga relationer är det av stor vikt. Även Kotler, 
Armstrong, Saunders och Wong (2005, s 547) anser att all personal inom företagets 
organisation får en allt viktigare roll i tjänsteföretagens marknadsföring. Detta fenomen kallas 

Låg Hög 
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Tvångs-
situation 

Främlings-
skap 

Intern 
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Extern kundtillfredsställe 

Intern 
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Fig 1:2. Intern och extern kundtillfredsställelse enligt Piercy (1995, s 30) 
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inom företagsekonomin för ”intern marknadsföring”. Grönroos (2002, s 235) menar att 
förutsättningen för en framgångsrik extern marknadsföring börjar med en väl fungerande 
intern marknadsföring. Det innebär att intern marknadsföring tillkommer som en tredje 
marknadsföringsfunktion till extern och interaktiv marknadsföring. Grönroos (1989) beskriver 
extern marknadsföring som kommunikationen mellan företag och konsumenter. Interaktiv 
marknadsföring beskriver han som relationen mellan de anställda och konsumenterna. 
Grönroos (1998, s 81) definierar begreppet ”intern marknadsföring” enligt följande:  
 

Organisationens interna marknad av medarbetare kan bäst påverkas och därigenom 
motiveras för kundintresse och marknadsföringsinriktat arbete genom ett aktivt, 
marknadsföringsmässigt angreppssätt internt, med användning av marknadsförings-
mässiga åtgärder. Härigenom tillgodoses medarbetarnas behov av attraktiva och 
motiverande arbetsplatser bäst.  

 
Cahill (1996, s 5) anser dock att det finns risker med definitioner på intern marknadsföring av 
denna typ, eftersom den endast inriktar sig på att tillgodose medarbetarnas behov. Han menar 
att om företagen ser de anställda som de viktigaste kunderna, finns det risk att de glömmer 
bort de ”verkliga” kunderna och deras behov. Varey och Lewis (1999) har i sin artikel 
uttryckt intern marknadsföring som en metafor: Organisationens arbetsuppgifter och 
arbetsmiljö är ”produkter” som i första hand måste marknadsföras av ledningen till de 
anställda på ett liknande sätt som marknadsföringen till konsumenter, relationen mellan 
ledningen och de anställda är då mera en kundrelation än som förhållandet arbetsgivare – 
anställd. Kotler et al (2005, s 547) menar att intern marknadsföring innebär att tjänsteföretag 
måste använda stora resurser till att få kompetent personal. De måste effektivt motivera och 
utbilda sin personal till att arbeta som ett team för att uppnå hög kundtillfredsställelse. För att 
leverera hög servicekvalitet måste all personal vara kundorienterad. Ahmed och Rafiq (2000) 
har efter studier av litteratur om intern marknadsföring kommit fram till att ämnet kan delas 
upp i fem punkter: 

1. Personalens motivation och tillfredsställelse. 

2. Kundinriktning och kundtillfredsställelse. 

3. Mellanfunktionell samordning och integration. 

4. Marknadsmässigt genomförande av ovanstående punkter. 

5. Införande av specifika företags- och funktionsstrategier    

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 221) menar att den interna marknadsföringens 
centrala uppgift är att motivera människor, bland annat genom att påverka attityder och 
värderingar. Personalens motivation och tillfredställelse utgör enligt Grönroos (1998, s 80) 
den centrala uppgiften för intern marknadsföring. Han menar att det gäller att motivera och 
styra sina medarbetare så att dessa blir kundintresserade, marknadsförings- och 
försäljningsinriktade. Detta skall i sin tur leda till en effektiv interaktiv marknadsföring. En 
informerad och motiverad personal utgör grunden för tillfredställda kunder. Detta samband är 
enligt Sargeant och Asif (1998) den interna marknadsföringens mest relevanta område. 
Bruzelius och Skärvad (2004, s 286) förklarar begreppet motivation som en drivkraft till 
handling i en viss riktning. De menar att en person är motiverad till en viss handling när 
behovet eller önskemålet är tillräckligt starkt. Motivationen har med andra ord skapats eller 
uppstått då behoven eller önskemålen varit så uttalade att dom i sin tur lett till handling. De 
beskriver de klassiska motivationsteorierna, Maslows behovspyramid, Herzbergs motivations-
hygienteori och McClellands behovsteori som samtliga försöker förklara människans drivkraft 
till handling.  
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Tietjen och Myers (1998) säger att det alltid varit ett bekymmer för ledare att hitta metoder att 
skapa motivation och tillfredställelse för sina anställda, de menar att varje medarbetare har en 
unik ”motivationsprofil”. Vidare skriver skribenterna att i motivationssammanhang är en 
grundläggande regel att man inte kan förändra medarbetarnas personligheter, eller styra deras 
handlingar. Osteraker (1999) beskriver vad som påverkar människans motivation som en 
triangel (the dynamic triangle of motivation) innehållande de tre behoven sociala, fysiska och 
mentala som en individ vill uppnå. Alla människor har behov av dessa i någon form, men hur 
viktigt vart och ett är varierar från individ till individ. Svensson (2001, s 9) skriver att ett sätt 
att öka motivationen bland de anställda är att införa belöningssystem. Belöning definieras som 
den ersättning någon erhåller som uppskattning för utförd prestation. Förmåner av olika slag 
kan enligt författaren användas som strategiskt styrmedel för att locka till sig nya medarbetare 
och behålla de gamla.  
 
Sammanfattningsvis har ovanstående problemdiskussion belyst vikten av intern 
marknadsföring i tjänsteföretag. Då den mest betydelsefulla delen inom området är att 
motivera sin personal, är det viktigt att finna och utveckla lämpliga metoder för att uppnå 
detta. Vid intern marknadsföring har min teoristudie visat att belöningar kan användas vid 
motivering av personal. 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur tjänsteproducerande organisationer arbetar med 
intern marknadsföring. Tjänsteföretagets framgångar är starkt relaterade till hur väl 
fungerande den interna marknadsföringen är. Jag anser därför att det måste vara intressant att 
studera hur ett tjänsteföretag sköter sin interna marknadsföring och även i vad mån man 
använder belöningar eller andra motivationshöjare. Jag valde att studera fackförbundet Sif 
eftersom detta rimligen borde föregå med gott exempel gällande fokuseringen på intern 
marknadsföring samt bruk av en eller annan form av belöningssystem. Utifrån detta 
resonemang ser jag det som intressant att finna svar på följande forskningsfrågor: 
 
• Varför är en facklig organisation angelägen om att använda intern marknadsföring? 

 
• Hur motiverar en facklig organisation sina anställda? 
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2 TEORI 
I detta avsnitt kommer jag att behandla olika teorier inom området intern marknadsföring. 
Utifrån ett ledningsperspektiv kommer jag att titta på hur den interna marknadsföringen kan 
användas som en ledningsstrategi. Eftersom problemdiskussionen har visat att belöningar i 
olika former har en motivationshöjande funktion så kommer jag även gå djupare på det 
området. 

2.1 INTERN MARKNADSFÖRING 
Intern marknadsföring växte enligt Gummesson (2002, s 238-239) fram ur tjänste-
marknadsföringen, framförallt för att få personal i frontlinjen som har interaktiva relationer 
med kunder att hantera servicemötet bättre och mer självständigt. Speciellt i tjänsteföretag där 
kontakten med kunden är särskilt stor och intensiv är det enligt författaren väsentligt att 
kontaktpersonerna är väl informerade om vad företaget kan erbjuda. Det är även viktigt att 
dessa personer har kunskap om företagets affärsidé, strategier, förändringar i organisationen, 
resultatutveckling etc. Enligt Gummesson är detta en förutsättning för att de ska kunna 
representera företaget på ett tillfredsställande sätt och framgångsrikt hantera de kontakter som 
uppstår i interaktionen med kunder. Vidare skriver han att för att internkundrelationerna inte 
ska skadas är det lika viktigt att även stödpersonal och företagsledningen är välinformerade. 
Intern marknadsföring syftar enligt författaren till att skapa relationer mellan ledning och 
anställda samt mellan olika funktioner inom företaget. Därmed blir den interna 
marknadsföringen ett indirekt stöd till personalens relation med externkunderna. Personalen i 
företaget kan ses som en intern marknad och man måste sträva efter att effektivt nå denna 
marknad för att förbereda personalen för externa kontakter. Kunskaper från extern 
marknadsföring kan med fördel tillämpas även på den interna marknaden enligt författaren. 
Den interna marknadsföringen kan bygga på personliga och interaktiva relationer likaväl som 
på massmarknadsföring (ibid). 
 
Enligt Varey och Lewis (1999) finns det ett antal aktuella ledarskapssynsätt vilka behöver 
strategisk behandling. Detta kan göras genom en breddning av begreppet intern 
marknadsföring. Författarna menar att intern marknadsföring syftar till: 
 
 att behålla kunnig personal inom organisationen, genom att motverka sjunkande 

ledarskapsstandard samt erbjuda tydliga företags- och persondirektiv. 
 

 att bygga en relation med ledningsgruppen vilka delar målsättning, erfarenhet och 
kunnande att bygga upp, frigöra och mobilisera individuell motivation för ekonomisk 
återhämtning. 
 

 att skapa den korrekta förståelsen samt behovet av kvalitet för en konkurrenskraftig 
serviceleverans i en föränderlig ekonomisk, social, politisk, och teknologisk omgivning. 
 

 att bygga upp ett varumärke vilket tilltalar såväl kunder som den egna organisationens 
medlemmar. 
 

 att skapa kommunikationsledarskap med en tydlig strategi baserad på forskning och 
utveckling, samt utveckling av personlig färdighet och ansvarstagande. 
 

 att produktivitet genom deltagande kräver ledarskap, processer och engagemang från 
samtliga inblandade. 
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Vidare skriver Varey och Lewis i sin artikel att intern marknadsföring är en viktig aktivitet 
vid utvecklandet av en kundfokuserad organisation. Det grundläggande syftet med intern 
marknadsföring är enligt författarna att utveckla intern och extern kundmedvetenhet samt att 
ta bort funktionella hinder mot organisationseffektivisering. Även Arnett et al (2002) anser att 
intern marknadsföring ger många fördelar. Dels gör den att personalen stannar kvar inom 
företaget, tjänstekvaliteten ökar, personalen blir tillfredsställd och intern marknadsföring 
underlättar genomförandet av förändringar i organisationen skriver författarna. Fördelen med 
att personalen stannar inom organisationen är att kostnader för utbildning och rekrytering 
minskar. Arnett et al förklarar att dessa kostnadsbesparingar istället kan användas för att 
förbättra den befintliga personalens kompetens och därmed höja tjänstekvaliteten. Ökad 
personaltillfredsställelse leder enligt författarna till att personalen motiveras till att engagera 
sig i sina kunder och därmed förbättras kundtillfredsställelsen och följaktligen företagets 
vinster. Ytterligare en funktion som intern marknadsföring fyller är att den underlättar 
utvecklingen av en företagskultur där personalen förstår och accepterar behovet av föränd-
ringar i organisationen (ibid). 
 
Normann (2000, s 60) skriver att det är viktigt att ta tillvara på de kompetenser och resurser 
som finns inom företaget. För att lyckas med det är det av stor vikt att ledningen kan se 
personalens funktion i serviceleveranssystemet. Författaren förklarar att serviceleveranssys-
temet är motsvarigheten till den tillverkande organisationens distributionssystem. Det handlar 
om att ledningen i tjänsteföretag strategiskt måste beakta individuella skillnader och finna 
kreativa och rigorösa sätt att utveckla och fokusera mänskliga resurser. Stevens (2002, s 27) 
skriver i sin bok att sambandet mellan nöjda anställda, lojala kunder och hög lönsamhet 
tydligt visas av service-vinstkedjan som har följande länkar: 
 
 Ett företags vinst och tillväxt beror framförallt på att det har lojala kunder. 
 Kundernas lojalitet följer av hur nöjda de är. 
 Hur nöjda kunderna är beror till stor del på hur de värderar kundservicen. 
 Kundservicens värde avgörs av hur tillfredsställda, lojala och produktiva de anställda är. 
 Hur tillfredsställda de anställda är hänger på vilket stöd de får och på att företaget har en 

policy som gör det möjligt för dem att betjäna kunderna väl, det vill säga låter dem fatta 
egna beslut och motiverar dem att lösa problem.  

  
Vidare skriver Stevens (2002) att om de anställda är tillfredsställda stannar de längre, blir mer 
engagerade i företaget, föreslår hur företagets produkter kan förbättras och arbetar hårdare för 
att kunderna ska bli nöjda. Nöjda kunder ger företaget i sin tur fyra värdefulla fördelar, de 
stannar längre, de fördjupar sina relationer med företaget, de blir mindre priskänsliga och de 
rekommenderar företagets produkter till andra. En viktig del vid strategisk planering i 
tjänsteföretag är enligt Greene, Walls och Schrest (1994) att tillvarata kärnkompetensen i 
företaget på ett bra sätt. Rätt hanterad kärnkompetens kan leda till konkurrensfördelar, ökad 
marknadsandel eller ökade vinster. Ett sätt att vinna konkurrensfördel är att erbjuda kunderna 
god service och därigenom få lojala och återkommande kunder. Vidare skriver författarna att 
intern marknadsföring är nyckeln till en överlägsen tjänst och resultatet av lyckad intern 
marknadsföring är framgångsrik extern marknadsföring. Skribenterna definierar intern 
marknadsföring som, ”att sälja in företaget och dess produkt eller produktsystem till 
företagets anställda”. Intern marknadsföring måste utvecklas av företagets ledning och 
vidareförmedlas ner till botten av företagets organisation. Att förstå sina kunders 
förväntningar är enligt Greene et al nödvändigt för att kunna leverera en överlägsen tjänst. 
Kunder jämför den levererade tjänsten med vad de hade förväntat sig innan köpet. Författarna 
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förklarar att intern marknadsföring handlar om att se de anställda som interna kunder, att se 
arbeten som interna produkter, och att utforma dessa produkter så att de möter (de interna) 
kundernas behov på bästa sätt. Även Ahmed och Rafiq (2003) skriver att dessa teorier om 
intern marknadsföring som bygger på att tillfredställd personal ger förbättrade chanser att 
uppnå extern tillfredsställelse och lojalitet på den externa marknaden troligtvis är riktiga. De 
menar dock att det finns få empiriska bevis på att detta samband verkligen råder och efterlyser 
fler studier inom området.  Författarna skriver att framgång i dagens företag uppnås genom att 
man integrerar de olika funktionerna i företaget så att alla arbetar mot ett gemensamt mål. Det 
gäller alla funktioner från produktion, försäljning och distribution, annonsering, produkt-
planering samt marknadsundersökningar. Ahmed och Rafiq förklarar vidare att kommuni-
kationen inte bara går från ledningen och ner i organisationen utan även mellan de olika 
funktionerna i organisationen. Att man ser varandra som interna kunder är av minst lika stor 
vikt för framgång skriver författarna. Intern marknadsföring handlar enligt författarna om att 
få alla i organisationen att se kopplingen mellan vad han/hon gör och den påverkan man har 
på nästa kund i kedjan.  
 
Vidare förklarar Ahmed och Rafiq (2003) att ledningens roll i första hand är att utveckla 
system som främjar kommunikationen mellan de olika avdelningarna i företaget. Det handlar 
om att bygga upp starka relationer mellan avdelningarna och man förklarar att många av 
teorierna inom relationsmarknadsföring är applicerbara vid intern marknadsföring. Från 
ledningens sida handlar det om att bygga upp, utveckla och underhålla framgångsrika 
förhållanden inom organisationen. Detta uppnås genom att man hela tiden strävar efter att 
bygga upp förståelse, tillit och åtagande. Författarna anser att intern marknadsföring inte 
fungerar utan dessa tre nyckelingredienser. Personalen måste ha tillit till ledarskapet, till 
processer och system, och av särskilt vikt är att man har tillit till ”spelets regler” inom 
organisationen. Som exempel på detta är det viktigt att personalen vågar dela med sig av sina 
kunskaper till arbetskamrater utan att riskera att man själv blir överflödig. Skribenterna menar 
att intern marknadsföring är grundad på tillit. När personalen kan lita på organisationens 
handlande uppmuntrar det till beteenden som höjer kvaliteten i hela leveranssystemet. Det 
handlar enligt författarna om ett ömsesidigt förtroende mellan företaget och dess anställda.  
  
Grönroos (1996) säger att attityden och beteendet hos de personer som företräder de olika 
resurserna och aktiviteterna i företaget har stor betydelse för om relationerna mellan kund och 
företag påverkas positivt eller inte. Vidare förklarar Grönroos att dessa stödfunktioner i 
många fall kan vara mer viktigt för att företaget långsiktigt ska vara lyckosamt än den 
påverkan marknadsföringsavdelningen i sig själv har. Marknadsföringsfunktionen inkluderar 
med andra ord fler än bara de som arbetar på marknadsföringsavdelningen. Gummesson 
(2002, s 82) menar att alla personer i företaget påverkar kundrelationer, kundnöjdhet samt 
kundupplevd kvalitet och intäkt. De personer som inte arbetar på marknadsförings- eller 
försäljningsavdelningen är till skillnad från ”heltidsmarknadsförarna” enligt Gummesson 
”marknadsförare på deltid”. Heltidsmarknadsförarna är de som är anställda eller på annat sätt 
engagerade för att arbeta med företagets marknadsföring och försäljning. De övriga i företaget 
och dess omvärld som påverkar företagets marknadsföring och försäljning är marknadsförare 
på deltid. Gummesson (2002, s 82) har grafiskt illustrerat sambanden enligt fig. 2:1. 
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Fig.2: 1 Egna och externa resursers roll som marknadsförare enligt Gummesson (2002, s 82) 
 
Matrisen visar ett exempel på uppdelning av egna och externa marknadsförare på heltid och 
deltid. Gummesson förklarar att alla medarbetare påverkar kundrelationerna. Allt från 
växeltelefonister och receptionister som ger kunder ett avgörande första intryck av företaget 
till de professionella kontaktpersoner som bygger relationer och är marknadsförare på heltid. 
Vidare skriver författaren att företag som misslyckas med marknadsföringen ofta inte har 
problemet på marknadsföringsavdelningen utan marknadsföringsfunktionen som helhet och 
dess integrering med andra funktioner. Gummesson (2002, s 88) förklarar att hela nätverket 
av kontakter inom ett företag – de formella och de informella, de professionella och de sociala 
- blir en del av marknadsfunktionen. Den slutsats som författaren drar är att: ”Alla är mark-
nadsförare antingen på heltid eller deltid. Den som överhuvudtaget inte påverkar 
kundrelationerna direkt eller indirekt är överflödig i företaget.” (op cit, s 88). 
 
Enligt Gummesson (2002, s 242) är det mest centrala i intern marknadsföring att 
medarbetarna bäst motiveras att visa serviceanda och göra kundinriktade insatser om de är 
välinformerade. Detta uppnås genom ett aktivt marknadsföringsmässigt angreppssätt som 
förutsätter både en aktiv attitydspåverkan och kunskapsutveckling. Författaren menar att den 
interna marknadsföringen fungerar som ett sätt att bryta ner murar mellan avdelningar. Detta 
sker genom att medarbetarnas kunskaper kan kombineras, så att nya kunskapsgenererande 
processer bildas och utmanar de interna aktiviteter som behöver ändras. För att den interaktiva 
marknadsföringen ska vara lyckosam krävs enligt Grönroos (1997) att företagets alla olika 
delar som är inblandade i att ta hand om företagets kunder kan samarbeta och stödja varandra. 
Företaget måste förbereda sina ”deltidsmarknadsförare” för sin uppgift som marknadsförare. 
För att försäkra sig om att alla är medvetna om sin betydelse och uppgift i organisationen 
måste man aktivt arbeta med ”intern marknadsföring”. Vidare förklarar Grönroos att perso-
nalen måste vara förberedd, informerad och motiverad att agera som marknadsförare åt 
företaget. Han säger att en grundlig och pågående intern marknadsförings-process är en 
förutsättning för att ett företag ska lyckas med sin relationsorienterade marknadsföringsstra-
tegi.  
 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 235) säger att intern marknadsföring är en långvarig 
process som kan ta månader och ibland år att genomföra. Detta bör uppfattas som en 
försäkran till personalen om kommande framsteg. När man inrättar en kontinuerlig intern 
marknadsföring så förväntar man sig att en ledningsgrupp utses och den bör då innehålla 
personal från olika nivåer inom företaget. Författarna anser att processen bör vara kontinuerlig 
och situationsanpassad med regelbundna aktiviteter där aktiviteterna skall anpassas till 
företagets övergripande mål och affärsidé. 
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Grönroos (1998, s 82-83) visar att den interna marknadsföringsprocessen kan delas upp i två 
olika nivåer, den strategiska samt den taktiska nivån. Målsättningen med den taktiska nivån är 
att sälja in tjänster, stödtjänster, kampanjer och enskilda marknadsföringsinsatser mot de 
anställda inom företaget, det ställer i sin tur krav på de interna informationskanalerna. Vidare 
förklarar Grönroos att målsättningen med den strategiska nivån är att underlätta för den 
interna miljön, öka kundmedvetenheten samt att öka arbetsmotivationen bland de anställda.  

2.2 MOTIVATIONSTEORIER 
Jacobsen och Thorsvik (2002, s 293) förklarar att Maslows behovshierarki går ut på att de 
grundläggande behoven ska vara tillfredsställda innan man kan tillgodose behoven högre upp 
i hierarkin. Längst ner är de fysiologiska behoven – det vill säga de grundläggande, i 
arbetslivet: lönevillkor, arbetsmiljövillkor. Steg två är trygghetsbehoven, vilka i arbetslivet 
betyder en grundläggande trygghet i den fysiska arbetsmiljön, anställningstrygghet. Nästa 
nivå är de sociala behoven – den tredje och högsta nivån av de s.k. bristmotiven, i arbetslivet 
bestående av behovet av goda vänner och kollegor, samarbetsförhållanden. Det fjärde steget 
är uppskattning - överskotts- eller utvecklingsmotiv, inriktade på individens möjligheter till 
personligt växande, utvecklande av bra självrespekt, vinnande av andras uppskattning, att 
prestera, vinna prestige, ha framgång. Det femte och sista steget är självförverkligande – att 
frigöra kapacitet för att kunna utveckla de anlag, förmågor och egenskaper man besitter. 
Författarna skriver att genom att ge människor möjlighet att realisera sin kapacitet i arbetet 
kan man utlösa starkt motiverande krafter (ibid). Robbins (2005, s 171) har grafiskt illustrerat 
Maslow´s behovshierarki enligt figur 2:2.  
 

 
Robbins (2005, s 175) gör i sin bok en förklaring att Alderfers ERG-teori är en vidareutveck-
ling av Maslows motivationsteori, i enlighet med senare forskningsrön. Enligt författaren 
består Aldefers teori av de tre grundläggande behoven; Existensbehov, relationsbehov samt 
utvecklingsbehov. Existensbehov handlar enligt författaren om de grundläggande fysiologiska 
behoven samt trygghetsbehov. Relationsbehov handlar om människans önskan om sociala och 
statusbehov. För att få dessa tillfredsställda måste människan interagera med andra. Det sista 
av de grundläggande behoven är enligt författaren utvecklingsbehov. Robbins förklarar att det 
rör sig om människans inneboende önskan till personlig utveckling. Vidare skriver han att 
utvecklingsbehovet i ERG-teorin handlar om uppskattning och självförverkligande. Det är 
möjligt att röra sig både uppåt och nedåt mellan de olika typerna av behov. Bruzelius och 

Självförverkligande 

Uppskattning 

Sociala behov 

Trygghetsbehov 

Fysiologiska behov 

Fig. 2:2 Maslow´s hierarki av mänskliga behov enligt Robbins (2005, s 171) 
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Skärvad (2004, s 292) skriver i sin bok att McClellands behovsteori utvecklats för att svara på 
vad som driver en entreprenör. De förklarar att det enligt teorin i huvudsak är tre motiv som 
driver människor att företa sig något. Dessa är: Prestationsbehov, kontaktbehov samt 
maktbehov. Det område McClelland intresserat sig för är prestationsmotivet vilket han anser 
dominerar hos en entreprenör. Det handlar om lust att ta sig an utmanande uppgifter med en 
stark önskan att lyckas och ha framgång. Enligt författarna är entreprenören inte heller rädd 
för att misslyckas och det mest utmärkande för dessa jämfört med andra människor är att de är 
handlingsorienterade. Författarna ser även en tydlig länk mellan McClellands och Herzbergs 
teorier. Man menar att prestationsinriktade individer är mer intresserade av arbetet i sig än 
arbetets yttre förutsättningar. Deras ambitioner tenderar att vara höga och de vill ha feedback 
på hur väl de presterar snarare än feedback på om de är omtyckta. 
 
Jacobsen och Thorsvik (2002, s 295) har funnit att det finns flera likheter mellan Maslow, 
Alderfer och McClellands teorier. De förklarar att den främsta likheten är deras sätt att 
gruppera de mänskliga behoven i olika nivåer. Skillnaden är främst enligt författarna att 
Maslows teori endast tillåter att man kan komma till en högre behovsnivå när en lägre nivå är 
illfredsställd. Alderfer däremot menar att det är fullt möjligt att klättra i trappans båda 
riktningar. Författarna har även uppmärksammat att både Alderfer och McClelland funnit att 
behoven påverkas av varje individs kulturella miljö och är starkt knutna till inlärning. Vidare 
menar de att det är just detta som förklarar varför det kan variera mycket mellan personer i 
olika kulturer och samhällsskick.  
 
Robbins (2005, s 172) beskriver i sin litteratur McGregors teori som handlar om synen på 
mänskligt beteende. McGregor delar in ledare i två grupper beroende på deras syn på 
människor. Han menar att ledarens syn på människor formar dennes beteende mot de 
anställda. McGregor beskriver de olika ledartyperna för teori X och teori Y. Vidare förklarar 
författaren att teori X -ledare anser att personalen: 
 
 Inte tycker om att arbeta och de kommer så snart tillfälle ges försöka undvika det. 
 Eftersom personalen inte tycker om att arbeta måste de kontrolleras eller hotas med 

bestraffningar för att ledningens mål ska uppnås. 
 Personalen kommer att försöka smita undan ansvar och eftersträvar formella riktlinjer. 
 De flesta anställda har låga ambitioner och placerar säkerhet framför alla andra faktorer 

associerade med arbete. 
  
Till skillnad från teori X-ledare anser teori Y-ledare att personalen: 
 Ser arbetet lika naturligt som att vila eller leka. 
 En person som känner till målen kommer själv att styra mot dessa utan att behöva 

kontrolleras av ledningen.  
 Personalen kan lära sig att acceptera, eller till och med eftersträva ansvar. 
 Kreativitet, dvs. förmågan att fatta bra beslut är utspridd över stora delar av populationen 

och inte endast egenskaper som ledare har.   
 
Vidare förklarar Robbins att teori X-ledare ser den lägre nivån av behov i Maslows hierarki 
som dominerande hos individer. Teori Y-ledare ser däremot de högre nivåerna i 
behovshierarkin som dominerande. Vidare förklarar han att McGregor själv ansåg att teori Y 
var den som med största sannolikhet speglade verkligheten bäst. Av den anledningen 
förespråkade McGregor att deltagande i beslut, utmanande arbeten med ansvar och goda 
grupprelationer skulle maximera arbetsmotivationen. 
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Tietjen och Myers (1998) förklarar i sin artikel att Herzbergs motivationsteori går ut på att 
man delar in motivationsbegreppet i två grupper, ”Hygienfaktorer” och ”Motivatorer”. 
Hygienfaktorerna handlar om människans ”animala behov”, till exempel fysiska 
arbetsförhållanden, lön, administrativa rutiner förmåner mm. Motivatorerna handlar om unika 
mänskliga behov, som till exempel personalig utveckling, ansvar, erkännande, prestation, 
laganda mm. Vidare skriver författarna att enligt Herzberg är motsatsen till 
arbetstillfredsställelse inte otillfredsställelse utan snarare en mindre grad av tillfredsställelse. 
På samma sätt är inte motsatsen till otillfredsställelse tillfredsställelse utan snarare avsaknad 
av otillfredsställelse. Som exempel tar man upp hygienfaktorn arbetsförhållande, om 
luftkonditioneringen går sönder mitt på dagen en varm sommardag kommer det att resultera i 
mycket otillfredsställd personal. Om däremot luftkonditioneringen fungerar som förväntat 
hela dagen kommer personalen inte för den skull bli speciellt tillfredsställd och tacksam 
(ibid). I sin artikel har skribenterna kompletterat Herzbergs teorier med Lockes idéer att 
attityder och värderingar påverkar uppsatta arbetsmål och sedermera även arbetstillfreds-
ställelsen. Till dessa teorier har man i artikeln knutit situationsteorin om ledarskap som syftar 
till att hjälpa ledare att balansera mellan arbetsuppgift och förhållande till de anställda.  
 
Slutsatsen som Tietjen och Myers (1998) drar av sin studie är att ledare måste uppmärksamma 
betydelsen av attityder och värderingar för den anställdes prestation. Vidare skriver de att 
medan värderingar har utvecklats under individens hela livscykel och är svåra att förändra kan 
attityder lättare påverkas. Både Herzberg och Locke menar att det är själva arbetet som har 
störst potential att skapa tillfredsställelse. Det väsentligaste är inte hur arbetsmiljön ser ut i 
form av möbler eller hur temperaturen är på arbetsplatsen, utan det handlar istället om själva 
arbetsuppgiften och alla de inneboende känslor som skapar positiva attityder till 
arbetsuppgiften. Man menar att även om aspekter i den anställdes personliga liv påverkar 
beteenden och slutligen även arbetstillfredsställelse så är det arbetet i sig själv som 
tillfredsställer behoven och fungerar som en drivkraft till en högre nivå i Maslows pyramid. 
Författarna skriver att ledningens uppgift är att skapa arbetsuppgifter som tillfredsställer den 
anställdes behov. Efter studier av flera motivationsteorier har Robbins (2005, s 228) kommit 
fram till att ledningen i företag bör beakta följande när de eftersträvar att uppnå hög 
personalmotivation: 
 
 Lägg märke till individuella skillnader 
 Matcha människor och jobb 
 Använd målstyrning 
 Se till att målen är möjliga att uppnå 
 Individualisera belöningar 
 Koppla belöningar till prestationer 
 Kontrollera att systemet är rättvist 

 
Robbins (2005, s 228) menar att man måste ha detta i åtanke när man applicerar teorierna på 
arbetsplatsen. Efter empiriska studier har författaren kommit fram till att teorierna kan knytas 
till många av de program som praktiskt används av företag. Jacobsen och Thorsvik (2002, s 
34) förklarar att utmärkande för tjänsteproduktion är att kvaliteten på tjänsten är direkt 
beroende av de anställdas prestationer, beteende och initiativ samt hur de socialt interagerar 
med sina kunder. Detta gör att tjänsteproduktion ställer särskilda krav på individuell 
motivation. Kopplar man samman detta med att tjänsteproduktion blir mer och mer 
betydelsefull så verkar det enligt författarna sannolikt att motivation blir ett allt viktigare 
ämne för ledare. Arnett et al (2002) definierar arbetstillfredsställelse som den anställdes 
grundläggande värdering av hans eller hennes arbete. Att uppnå hög arbetstillfredsställelse är 
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enligt författarna fundamentalt eftersom det försäkrar att de anställda behandlar kunderna med 
yttersta respekt. Enligt författarna är tjänsteföretag starkt beroende av lojala kunder och av 
den anledningen är det av stor vikt att tjänstepersonalen som möter kunderna kan utveckla 
goda relationer. Arnett et al förklarar att man kan se tydliga kopplingar mellan personalens 
arbetstillfredsställelse och kundernas tillfredsställelse. När sådan symbios uppstår ökar även 
den upplevda tjänstekvaliteten. Arnett et al (2002) har kommit fram till tre faktorer som är av 
stor betydelse när man vill uppnå hög arbetstillfredsställelse bland sina anställda. Det handlar 
om hur den anställde upplever: 
 
 sin roll i företaget 
 arbetsmiljön  
 samt hur de värderar ledningens kompetens. 

 
Arnett et al (2002) beskriver att deras undersökning visade ett klart positivt samband mellan 
hur den anställde upplevde sin roll i företaget och dennes arbetstillfredsställelse. De förklarar 
att anställda som har klart för sig vad som krävs för att utföra sitt arbete också mer sannolikt 
är tillfredsställd med sitt arbete. Undersökningen visade även att personal som är nöjd med sin 
arbetsmiljö upplever en större arbetstillfredsställelse. Avslutningsvis visar författarnas 
undersökning att den enskilt viktigaste faktorn för arbetstillfredsställelse är hur personalen 
värderar ledningens prestationer. Sargeant och Asif (1998) anser att den interna marknads-
föringens mest relevanta område är att se till att ha en informerad och motiverad personal, och 
att detta utgör grunden för att kunna få tillfredställda kunder. 
  
Belöningar syftar enligt Svensson (2001, 17) till att tillfredsställa vårt behov av att synas, att 
bli uppmärksammade och att känna att vi betyder något. Författaren refererar till en 
undersökning som visade att företag som ägnar stor omsorg om sin personal och haft en 
frekvens av belöningar, fester och andra tillställningar som översteg genomsnittet bland 
företag också nådde större framgång. Man fann att omtanken, omsorgen och gesten är väl så 
viktig som det materiella innehållet. Jacobsen och Thorsvik (2002, 303) förklarar i sin bok att 
det som kallas socialt positivt beteende handlar om både arbetstillfredsställelse, prestation och 
organisationstillhörighet eftersom det gäller beteende som varken blir belönat eller som 
tvingas fram. Denna typ av beteende kan indelas i tre grupper. Den första kännetecknas av att 
den anställde, utan att tjäna på det själv, uppträder på ett sätt som är positivt för kollegor och 
företag. Den andra typen innebär att man skapar en positiv uppmärksamhet kring 
organisationen. Den tredje beteendetypen handlar om att vara punktlig och med låg frånvaro. 
Författarna förklarar vidare att organisationen allmänt ser den första gruppen som mest 
önskvärd att uppnå. Problemet för arbetsgivarna är att det är svårt att få in denna faktor i ett 
eventuellt belöningssystem eller formell struktur (ibid). 
 
Svensson (2001, s 25) förklarar att det grundläggande syftet med belöningar är att styra de 
anställda mot företagets strategi och mål. Belöningssystemet ska utformas så att företaget 
motiverar sina anställda att arbeta mer effektivt samt underlätta för företaget att behålla sin 
personal. Alla företag har enligt författaren någon form av belöningssystem. Det kan vara i 
form av ökade ansvarsområden, en klapp på axeln eller befordringar. Vidare förklarar 
Svensson att belöningssystem kan vara av materiell eller immateriell, omedelbar eller 
långsiktig samt av individuell eller kollektiv karaktär. De olika arrangemang som finns för 
belöning och straff brukar enligt Jacobsen och Thorsvik (2002, s 303) ofta kallas 
incitamentsystem. Författarna förklarar att syftet är att motivera de anställda att utföra sina 
arbetsuppgifter på ett sådant sätt som organisationen är nöjd med. Det ska alltså löna sig för 
den anställde att uppträda på ett sådant sätt (ibid). Även Svensson (2001, s 17) anser att 
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belöningarnas funktion är som förstärkning av motivationen och därmed även en ökad 
effektivitet. Han förklarar att den som känner stor tillfredsställelse i sitt arbete blir motiverad 
att göra ett ännu bättre arbete. Författaren skriver vidare att ett bra belöningssystem leder till 
ett positivt samband medan ett dåligt belöningssystem leder till ett negativt samband mellan 
nämnda faktorer. Jacobsen och Thorsvik (2002, s 303) säger att belöningar brukar delas upp i 
individuella, grupp samt systembelöningar. Individuella belöningar baserat på individuella 
prestationer, gruppbelöningar tillfaller en grupp medarbetare utifrån en gemensam prestation 
och systembelöningar tillfaller alla medlemmar i organisationen. Vidare säger författarna att 
belöningar kan vara antingen reella eller symboliska. Reella belöningarna brukar kallas 
manifesta nyttigheter, de vanligaste exemplen är lön av olika slag, fri bil och så vidare. De 
symboliska belöningarna är lika viktiga som de reella. De kan bestå i att chefen berömmer en 
anställd i samband med en större personalsammankomst. Skribenterna menar att avancemang 
innebär att båda belöningssystemen blir inblandade, ger högre status och högre lön. Vidare 
anser de att belöningar kan vara i form av en beteendebelöning eller genom att belöna 
resultatet av det arbete som har utförts. Den vanligaste belöningstypen är enligt författarna 
under senare tid ett blandsystem, med båda typerna i olika proportioner. 
 
Eftersom tanken bakom ett belöningssystem är att sporra människor att prestera så måste man 
enligt Jacobsen och Thorsvik även beakta det som kallas förväntansteori. Där antas att hög 
prestation uppstår när en person ser att det är möjligt att uppnå något som denne önskat sig. 
Enligt författarna måste man alltså kunna se en koppling till belöningen som man vill ha, att 
man måste nå ett visst resultat och att man måste tro att en ökad insats faktiskt leder till den 
eftertraktade belöningen. Skribenterna förklarar att för det första måste belöningen vara något 
som man önskar sig starkt. För det andra måste personen vara övertygad om att det finns ett 
samband mellan den insats man gör och att man faktiskt når det resultat som leder till 
belöning. För det tredje måste personen tro att detta att uppnå ett visst resultat faktiskt även 
leder till den önskade belöningen. Även Svensson (2001, s 17) anser att det måste finnas ett 
tidsmässigt och rumsligt samband mellan den arbetsprestation som belönas och själva 
belöningen. Den som får belöningen måste uppfatta den som en belöning och den som delar 
ut belöningen ska kunna bedöma att personen i fråga gjort sig förtjänt av den. Latham och 
Locke (1979) (refererad i Jacobsen och Thorsvik, 2002, s 324) skriver i en artikel med titeln 
”Målsättning – en motivationsteknik som fungerar” där man behandlat sambandet mellan mål 
och motivation i organisationer. I artikeln hävdar författarna att: 
 tydliga och konkreta mål är mer motiverande än otydliga mål. 
 mål med klara tidsgränser är mer motiverande än mål utan ”deadline”. 
 mål som av individen uppfattas som en utmaning – och samtidigt är realistiska – är mer 

motiverande än mål som är lätta att nå. 
 
Artikelförfattarna kommer fram till att man måste arbeta enligt följande modell: 
 Anpassa mål till individer och grupper. 
 Skapa uppslutning kring mål och övervinna motstånd. 
 Skapa stödelement, t ex i form av en verksamhetsplan. 

Modellens praktiska användning har enligt artikelförfattarna ofta att göra med målstyrning, 
där man å ena sidan betonar att målen ska verka styrande på de anställda, medan man å andra 
sidan förutsätter att målen ska motivera. Svensson (2001, s 16-17) skriver att ett fungerande 
belöningssystem är grundat på ärlighet. Ett belöningssystem är enligt författaren 
självsanerande i den meningen att det upphör att fungera om det missbrukas. För ledningen 
handlar det om att aktivt verka för skapandet av normbildning som främjar företagets 
utveckling. Belöningssystemet ska enligt Svensson vila på normer som är allmänt omfattade 
på arbetsplatsen. Vidare skriver han att ett brott mot normerna i företaget gör att belönings-
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systemets trovärdighet sätts ur spel. Den chef som ger belöningen måste vara ärlig och 
uppfattas som trovärdig, det är enligt författarna detta som skapar förtroende mellan personal 
och chef.  
 
Jacobsen och Thorsvik (2002, s 299) förklarar att utmärkande för tjänsteproduktion är att 
kvaliteten på tjänsten är direkt beroende av de anställdas prestationer, beteende och initiativ 
samt hur de socialt interagerar med sina kunder. Detta gör att tjänsteproduktion ställer 
särskilda krav på individuell motivation. Kopplar man samman detta med att 
tjänsteproduktion blir mer och mer betydelsefull så verkar det enligt författarna sannolikt att 
motivation blir ett allt viktigare ämne för ledare. Arnett et al (2002) skriver att den anställdes 
upplevelse av organisationens belöningar är starkt knuten till dennes motivation och 
prestation. För att belöningssystemet ska fungera effektivt måste det enligt författarna stödja 
organisationens mål, uppmuntra till samarbete, vara rättvist, ha positiv påverkan på 
prestationer och fokuseras mot att tjäna kunderna. Vidare måste belöningen upplevas som 
värdefull av den anställde. Författarna förklarar att ett effektivt belöningssystem underlättar 
för de anställda att förstå vilken nivå av service de förväntas leverera. Belöningssystemet 
fungerar även som ett mått på hur högt företaget värderar den anställdes insats. 
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3 METOD 
I detta kapitel beskriver jag hur jag gått till väga för att genomföra undersökningen. Här 
motiveras valet av forskningsstrategi och fallstudieobjekt samt hur litteraturstudie och 
datainsamling gjorts. Jag redovisar även de metodproblem jag stött på. 
 

3.1 FORSKNINGSSTRATEGI 
Denscombe (2000, s 41) skriver att fallstudier inriktar sig på en (eller några få) undersök-
ningsenheter i syfte att erhålla en djupgående redogörelse för händelser, relationer, 
erfarenheter eller processer som uppträder i denna speciella undersökningsenhet. Eftersom 
syftet med min uppsats är att undersöka hur tjänsteproducerande organisationer arbetar med 
intern marknadsföring så beslutade jag mig för att göra en fallstudie.  
 

3.2 URVALSFÖRFARANDE 
Efter att jag beslutat mig för val av forskningsstrategi funderade jag över lämpligt företag 
eller organisation för den empiriska undersökningen. Jag tyckte det skulle vara intressant att 
undersöka en bransch där de anställdas kompetens och sociala förmåga är av yttersta 
betydelse för företagets, eller i mitt fall organisationens, framgång - med andra ord en sektor 
där konkurrensmedlet ”personal” är viktigt. Eftersom fackförbunden ser som en central del av 
sin roll att skapa goda förutsättningar för sina medlemmar så tyckte jag att det borde vara 
extra intressant att studera något av dessa, och då helst ett som är verksamt inom 
tjänstemannasektorn. Jag är intresserad att se hur en organisation som rimligen borde föregå 
med gott exempel själva sköter den interna marknadsföringen, samt eventuellt bruk av 
belöningssystem. Valet föll på det största av samtliga svenska tjänstemannafackförbund, Sif. 
Att de dessutom geografiskt har sitt regionkontor i Skellefteå gjorde valet ännu enklare. 
 

3.3 DATAINSAMLING 
Enligt Denscombe (2000, s 133) erbjuder intervjuer ett sånt informationsdjup att man får bäst 
”valuta för pengarna”, förutsatt att informanterna är beredda och kapabla att ge sådan 
information som andra saknar. Fördelen med en intervju är att det är möjligt att ta ny kontakt 
om man upptäcker att man missat något. Då forskningsfrågorna var av kvalitativ karaktär 
ansåg jag att en semistrukturerad intervju var passande. Anledningen är att denna metod ger 
respondenten möjlighet att besvara frågorna med egna ord. För att underlätta den senare 
analysen ville jag ha en viss struktur och hade därför utformat en intervjuguide, se bilaga 1. 
Denna skickades via e-post till respondenten i förväg. 
 
Valet av intervjuad person gick till enligt följande: Jag började med att kontakta regionchefen 
för Sif Nord, Hans-Eric Holmström, och presenterade mitt ärende. Han sade sig inte själv vara 
den mest lämpade för detta utan föreslog att jag skulle kontakta Olle Heimersson. Jag gjorde 
så, och vi bokade en tid för träff – torsdagen den 12 maj på Sifkontoret i Skellefteå. Olle 
Heimersson bor själv i Umeå och har sin arbetsplats där, men erbjöd sig att samordna 
intervjun med andra besök i Skellefteå. Innan intervjun inleddes frågade jag om det gick bra 
att jag spelade in allt som sades, och det var inga problem med det.  
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3.4 ANALYSMETOD  
Genast efter att intervjun med Olle Heimersson var genomförd så sammanställde jag 
materialet, grupperat i samma struktur som i teorikapitlet. Jag analyserade intervjusvaren – 
avsnitt för avsnitt - mot de teorier som tagits upp i teorikapitlet. Jag försökte att titta efter 
likheter och skillnader mellan teorin och den undersökta organisationen Sif. Jag gjorde även 
en korsreflektion mot det resultat Nyman och Warg (2005) funnit i sin forskning. 
Avslutningsvis försökte jag, utifrån analysen, ge svar på mina forskningsfrågor. 
 

3.5 METODPROBLEM 

3.5.1 RELIABILITET 
Med reliabilitet avser Bell (2000, s 89) att varje gång som en mätning sker ska samma resultat 
kunna uppnås. Metoden bör alltså vara oberoende av undersökare och tidpunkt för att kunna 
anses ha hög reliabilitet. För att min reliabilitet skulle bli så hög som möjligt så har jag tagit 
fram en intervjuguide. Frågorna hade skickats i förväg via mail så att respondenten skulle ha 
möjlighet att fundera igenom frågorna och därigenom undvika förhastade svar under själva 
intervjun. För att undvika missförstånd fick jag, med respondentens godkännande, spela in 
hela intervjun. Direkt efter intervjun sammanställdes svaren. 

3.5.2 VALIDITET 
Bell (2000, s 89) definierar validitet som att mäta det som verkligen ska mätas. För att se till 
att så skulle bli fallet har jag därför gjort vissa korrigeringar i intervjuguiden efter den 
feedback jag fått från kurskamrater och handledaren. Ett metodproblem kunde vara att 
respondenten inte förstod mina frågor eller kände sig obekväm i intervjusituationen. Efter 
intervjun kan jag konstatera att inget av de befarade metodproblemen uppstod, intervjun flöt 
med andra ord på som avsett och i den mån oklarheter uppstod kring syftet med de olika 
frågorna så rätades dessa ut efter hand. Ett validitetsproblem är att empirin bygger på en enda 
intervju.  
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4 EMPIRI 
Jag har gjort en personlig intervju med ombudsman Olle Heimersson, Sif Umeå. I det här 
kapitlet redogörs vad som framkommit vid intervjun. 
 
Sif är en facklig organisation som grundades redan 1920, namnet Sveriges Industritjänste-
mannaförening antog man 1932. Från början var man endast inriktade mot tjänstemän inom 
den tillverkande industrin. Man ville själva ta bort den begränsande direkta kopplingen till 
ordet industri, industrisektorn finns inte med samma begränsningar som förr. Sedan 2000 står 
därför inte Sif för det som det gjort utan är ett varumärke i sig självt. I dag är man det tredje 
största fackförbundet i Sverige, kommunal är störst - därefter metall, sedan Sif. Bland 
tjänstemannaförbunden är man störst, idag konkurrerar man bland annat med Ledarna och 
Saco-förbunden. Inom handelsområdet så är det HTF som står för ”konkurrensen”. Sif är ett 
vertikalt förbund, med det menar man att man kan ha medlemmar på alla nivåer inom ett 
företags tjänstemannasektion. Sif är en organisation som bygger på gemensamma värderingar 
som är oberoende av partipolitiska och ekonomiska särintressen. Sifs värderingar vilar på tre 
grundpelare, för det första respekt för individens integritet och lika värde, för det andra 
humanism, solidaritet och respekt för allas möjlighet att växa och utvecklas. Slutligen, för det 
tredje; demokrati och samspel mellan individer, grupper och uppfattningar. Det handlings-
program som Sifs kongress antog 2004 säger att man ska prioritera arbetet för en bra 
arbetsmiljö, kompetens och karriär samt lön, pensioner och andra ersättningar. 
 
Olle Heimersson anställdes vid Sif för cirka tio år sedan. Sin akademiska utbildning gjorde 
han på den så kallade P-linjen på universitetet, linjen hette då linjen för personal och 
arbetslivsfrågor. Han är anställd som ombudsman med stationeringsort Umeå. Det 
geografiska arbetsområdet täcker Västerbotten. Totalt är man 10-12 personer anställda, därav 
9 heltidstjänster. Västerbotten och Norrbotten utgör i sin tur tillsammans Sif Nord och delar 
chef, regionchef Hans-Eric Holmström, som är placerad i Skellefteå. Ombudsmannens 
yrkesroll innebär att han jobbar med förhandlingsärenden inom de småföretag där det inte 
finns Sifklubb. Ombudsmannarollen innebär att man har mandat att själv sköta förhandlingar, 
utan inblandning av överordnade. Förutom rådgivning så är han även konsult åt de Sifklubbar 
där man av olika skäl inte kan, eller vill, sköta förhandlingen själv. Andra planerade delar i 
jobbet består av facklig utveckling, dvs. att stötta och utbilda medlemmar och förtroendevalda 
i deras utveckling. Det egna specialitetsområdet för Olle Heimersson är lön, pension och 
andra ersättningar. Varje ombudsman har ett antal företag där man står som huvudansvarig, 
man försöker i möjligaste mån att styra så att man har ett geografiskt arbetssätt. I ombuds-
mannarollen ingår även att vara informatör och marknadsförare av förbundet. 
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4.1 INTERN MARKNADSFÖRING 
Som arbetsgivare är man inom Sif givetvis mycket väl medveten om att man står i fokus i 
denna typ av frågor. Detta innebär att man även måste vara en föregångare för sina 
medlemsföretag. Man anstränger sig verkligen för att vara en bra och attraktiv arbetsgivare 
och jobbar hårt med arbetsberikning och utveckling. Medelåldern är relativt hög och många 
inom personalen har gått den långa vägen genom olika interna program och därmed klättrat i 
karriärstegen. Då Heimersson själv anställdes var ledningens tanke att man ville höja utbild-
ningsnivån bland personalen och samtidigt nå en föryngring. Idag är många av dem som 
anställs utifrån akademiker med olika inriktningar. Numera anställs även en del jurister. 
 
Ett av Sifs huvudområden är utbildning, utveckling och arbetsberikning. Omfattningen ökar 
hela tiden eftersom man ser att kraven på den egna personalen ökar hela tiden – jobbet blir 
mer komplext och därför måste man även öka på med mer och mer resurser på just detta 
område. Inom Sif jobbar man med individuella utvecklingssamtal, där chefen sitter ned med 
sina anställda och på tu man hand går igenom hur respektive individ ser på sin situation och 
vad just han vill med sin situation. Dessa samtal hålls normalt minst en gång varje år. Som 
underlag vid dessa samtal har man även en individuell utvecklingsplan. Den interna 
kompetensen inom Sif är stor, de flesta utbildningarna sker därför i egen regi, men där så 
behövs plockar man även in externa utbildare. Ibland sköts den interna utbildningen av såväl 
interna som externa resurser. Någon exakt kvantifiering av de resurser som satsas på varje 
anställd i form av utbildning finns inte tillgänglig, men satsningen är kraftfull och 
målmedveten. I sin egenskap som ombudsman så ser Heimersson en stor spridning bland 
medlemsföretagen då det gäller sådana saker som utbildning, utveckling och arbetsberikning, 
ofta blir han själv bara inblandad i dessa ärenden då nåt gått snett. Han noterar vidare att 
medlemmarna ofta trivs väl så bra inom de små företagen, även om det så gott som alltid 
saknas formella personliga utvecklingsprogram. Ofta är det de stora företagen som, trots stora 
resurser, har problem med den psykosociala ohälsan. Man anstränger sig ofta väldigt mycket, 
men det är ofta påfallande svårt att hantera. Chefer och hur dom hanterar denna typ av frågor, 
dvs. utbildning, utveckling och arbetsberikning, är ofta nyckeln till hur personalen trivs och 
mår. Fungerar den närmaste chefen bra så trivs personalen. Heimersson ser ett mönster i att 
många Sifanställda anser att de individuella utvecklingsplaner och liknande som revideras 
årligen inte är så viktiga, utan mer ser dom som ett nödvändigt ont.  
 
En hög grad av delegerat ansvar till de anställda är bland annat en av anledningarna till att 
Heimersson trivs så bra; just friheten i jobbet – att han har sitt eget fögderi med fritt spelrum 
och samtidigt tryggheten i anställning hos en stor och trygg arbetsgivare. Informationsflödet 
har ökat drastiskt under de tio år som han varit anställd vid Sif. Internt är man på god väg mot 
det pappersfria samhället och det egna, interna, intranätet blir gradvis bättre och bättre. En 
stor fördel mot tidigare är att all information som finns är samlad på ett och samma ställe, och 
det leder till att alla vet att det som finns samtidigt är det aktuellaste. Med ett öppet internt 
flöde av information skapas samtidigt goda möjligheter för de anställda att hela tiden 
kommunicera med sina överordnade, på ett sätt som inte var möjligt före datorernas och 
Internets intåg på skrivborden. Samma sak med informationen till medlemmarna, den externa 
informationen, där finns en helt annan öppenhet och därmed tillgänglighet för medlemmarna 
till uppdaterad information, trycksaker, olika blanketter osv. Detta sparar i sin tur tid och 
därmed även pengar för förbundet. Mängden papper som konsumeras kanske ändå inte har 
minskat så mycket som man kan tro, eftersom man som ombudsman ofta skriver ut all 
relevant information när man ska ut och träffa medlemmar på fältet. Generellt kan sägas att 
man överlag blir mer och mer beroende av tekniken samtidigt som tillförlitligheten i de 
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interna systemen ökar, anser Heimersson. Nackdelen med stora informationsflöden är att 
dessa flöden bidrar till att folk känner sig pressade och till slut blir utbrända. 
 
I grund och botten så är Sif en hierarkisk organisation, liksom många större företag i Sverige. 
Sif har sedan en tid en före detta yrkesmilitär som kanslichef och som en följd av detta så har 
det anställts fler med samma yrkesbakgrund. Detta har i sin tur lett till en intern stärkning av 
hierarkin, till skillnad mot samhället i övrigt. Ute på företagen så är den demokratiska 
tradition starkt förankrad, jämfört med vårt närområde, dvs. norra Europa, så ligger Sverige 
långt framme i arbetet med att minska antalet nivåer och delegera. Även det egna ansvaret för 
individen är betydligt större i Sverige, det får dock inte bli för stort för då blir pressen för stor 
på individen vilket i sin tur ofta resulterar i överansträngning. Totalt sett satsas det stora 
resurser inom Sif på intern marknadsföring, allt för att bygga på de anställdas positiva 
inställning till sitt företag. Ofta ifrågasätter dock personalen själv nyttan med att satsa så pass 
mycket på just detta område. Detsamma gäller även ofta ute bland medlemsföretagen, 
företagsledningarna har ofta misslyckats i sin information kring vad syfte och mål med de 
olika aktiviteterna är. Problemet är att man ofta svänger sig under resan och därmed tappar i 
trovärdighet, har man väl tappat spåret så är det ofta svårt att räta upp vagnen på vägen. 
 
Det finns gott om olika chefsutvecklingsprogram inom Sif, det finns en hel del kurser i olika 
former och med olika längd och inriktning. Själv räknas inte Heimersson som chef och 
omfattas därför inte av dessa program. Han anser själv att man inte kan lära sig att bli chef 
utan chef är en egenskap, en egenhet, som vi alla har i varierande grad och vilken i sin tur kan 
utvecklas och olika sidor kan plockas fram. Kurserna i sig ”skapar” inga chefer, utan hjälper 
hellre cheferna i sitt agerande att bli en så bra chef som möjligt inom givna 
personlighetsramar. Inom militära kretsar så har man sina tankar om hur en chef ska se ut. 
Eftersom man nu inom Sif fått ett inflöde av militärt ”tänk” så har givetvis detta även fått en 
inverkan på hur man internt ser på chefsrollen, rätt eller fel. Man tror på de olika 
traineeprogram som man har och tiden får utvisa hur pass bra chefer traineeprogrammet 
skapar. Det viktiga, enligt Heimersson, när det gäller bra ledarskap är att du som chef inte 
måste kunna mest och bäst utan din roll är att du ska förstå vad dina anställda håller på med 
och vad dom pratar om. Chef ska alltså inte nödvändigtvis den duktigaste vara – med 
duktigaste menas här den som kan mest – utan den som har den naturliga fallenheten 
(talangen) att leda och fördela arbetet på ett trovärdigt sätt och med bibehållen legitimitet. När 
man som anställd går till sin chef så vill man veta att denne har nog kunskap för att det ska 
vara motiverat att över huvud taget vända sig till honom med sina egna tankar och 
funderingar. När det gäller faktiska resurser som avsatts för cheferna inom Sif att använda till 
personalen så menar Heimersson att dom är väl tilltagna, men han tycker att det borde finnas 
ännu mer att hämta ur de givna resurserna. På det lokala planet, inom Sif Nord, så fungerar 
det bra men den planering som görs centralt skulle troligen kunna bli ännu bättre. En allmän 
reflektion är att det viktiga är att cheferna själva föregår med gott exempel. Prioriterar inte 
chefen sin egen utvecklingsplan och själv ibland far iväg på kurser så skickar han samtidigt 
signaler till sin personal att han själv inte tycker att detta är så speciellt viktigt. För den som 
har ambitioner åt det hållet så finns det goda karriärmöjligheter inom Sif. Liksom för de flesta 
andra företag och organisationer så innebär det i allmänhet att man som individ måste vara 
beredd att flytta söderut, företrädelsevis till Stockholm. Det går inte att se något generellt 
mönster mellan tillsatta chefer och vilken bakgrund dom har. Vad man däremot kan se är att 
de regionala cheferna överlag tillsätts genom intern rekrytering. Ett av de viktigaste 
urvalskriterierna är de ledaregenskaper som respektive sökande har. 



- EMPIRI - 

 21

4.2 MOTIVATION 
Allmänt sett så måste det finnas en koppling mellan företagets planer och de individuella 
planer som tas fram för personalen. Detta i sin tur ska sedan kopplas ihop med lönesystemet. 
Heimersson tycker att man som företag överlag, trots stora nedlagda resurser, får ut 
oroväckande lite, det fungerar med andra ord dåligt. System saknas i princip alltid för hur man 
sätter lönerna, det sker förvånansvärt ofta rätt godtyckligt. Jobbar man med utveckling, och 
belöningssystem i olika former vilka i sin tur stöttar utvecklingen, så anser han att detta är det 
som sammantaget ger den bästa effekten, eller ”schwungen” som han själv uttryckte saken. 
Personal i allmänhet ser sällan den direkta kopplingen mellan den egna ansträngningen och 
resultatet i lönekuvertet. Enligt Heimersson finns det mycket övrigt att önska och därmed en 
stor utvecklingspotential när det gäller företagens prioriteringar gällande utvecklings- och 
motivationssystemen och dess kopplingar till belöningen. De företag som vill kan förbättra 
sina system för lönesättning och därmed få nöjdare medarbetare. Många av de större 
företagen har egna mer eller mindre utvecklade system för detta, men har ändå mycket kvar 
att göra på detta område. Som en del i sina försök att utvärdera hur motiverad personalen är så 
använder sig Sif av en ”Arbetsmiljöbarometer”. Som namnet antyder så väger man in många 
faktorer och arbetsmiljön anses vara en av de som väger tyngst, allt i enlighet med det 
handlingsprogram som Sifs kongress antog 2004. En viktig del i motivationen är det egna 
spelrummet, inte de differentierade lönejusteringarna. På Sif är det i stort sett bra villkor för 
alla vilket betyder att de minst framgångsrika vinner på det, i enlighet med det kollektiva 
systemets dynamik. Det ligger ingen vinst i sig att vara akademiker inom Sif, Heimersson 
anser att man knappt får ett erkännande att man har en akademisk utbildning, den har därför 
inget värde ur en löneförhöjande synvinkel. Det borde, anser han vidare, annars kunna vara en 
positiv faktor vid lönesättning. Man jobbar inom Sif generellt väldigt kollektivt och 
gruppinriktat när man tänker på den interna motivationen, man tar alltså ingen direkt hänsyn 
till individuella skillnader bland de anställda.  
 
För arbetsgivaren är det viktigt att personalen är motiverad. Annars skulle det lätt kunna bli så 
att om man ändå inte ser någon koppling till hur mycket eller lite som man anstränger sig och 
sin personliga löneutveckling så skulle det i sin tur leda till att man ”backar av” och gör det 
man ska utan att direkt överanstränga sig. Det skulle ändå gå att göra ett bra jobb, på ren rutin, 
och istället satsa mer på det egna välbefinnandet. I längden är givetvis inte det tänkandet så 
motivationshöjande. För att undvika att en liknande situation skulle uppstå för egen del så 
pratar Heimersson med sin chef omkring detta och hur man ska gå vidare i utvecklingen av 
det egna jobbet. Själv uppger han att han trivs väldigt bra med sitt jobb och sina varierande 
arbetsuppgifter, men att det ändå kanske skulle gå att prestera ännu lite mer, med rätt 
blandning av motivation och belöning. Mer stimulans från ledningen, inte nödvändigtvis bara 
pengar, utan kanske karriärmässigt på något sätt, skulle kunna lyfta motivationsnivån till nya 
höjder. Det går dock inte att komma ifrån att en hög lön kan kompensera för väldigt mycket. 
Ombudsmannarollen i Sif är enligt honom i många stycken ett ”drömjobb”. Ett intressant och 
varierat jobb som dessutom är bra betalt och med stor personlig frihet. Eftersom 
belöningssystem saknas blir det andra saker som lockar, själv skulle han vilja ha nya 
svårigheter att bita i, kanske på den centrala förhandlingsavdelningen i Stockholm. Nackdelen 
är att man då måste vara beredd på att flytta, det verkar inte fungera så bra med distansarbete 
eftersom det ofta sker en betydande dialog i det dagliga småpratet. Man anstränger sig dock 
från centralt håll för att få in nya åsikter och vinklingar utifrån landet i olika projekt, just för 
att få in ”nytt blod”. 
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Bland medlemsföretagen ser Heimersson att man försöker att motivera sin personal på olika 
sätt, problemet som tyvärr ofta uppstår är den avundsjuka som skapas då olika personer får 
olika saker. Det är de som känner sig förfördelade som kontaktar Sif, man ska som bekant inte 
sticka av, vi är tillbaka till den omtalade Jantelagen igen. Den motivationsfaktor som står i en 
klass för sig är lönen, den är givetvis väldigt viktig, det absolut främsta motivationshöjande 
instrumentet av alla. Tittar man däremot på andra, till exempel kommunerna, så vill dom prata 
om allt annat än just lönen som motivationsfaktor. En allmän reflektion som Heimersson gör 
är att betalar man bara nog bra så kan folk i princip ställa upp på det mesta. För att skapa 
motiverad personal vill företagen vara så generösa de kan genom så liberala anställnings-
villkor som möjligt. Fler och fler arbetsgivare börjar därför ge den anställde en totalkostnads-
ram, där den anställde sedan själv inom givna ramar får välja hur han vill fördela kostnaderna. 
Detta förmånspaket kan innehålla en mängd olika variabler, några exempel kan vara 
barnpassning, städhjälp, snabbare vård osv. Från Sifs sida vill man om möjligt undvika att 
folk gör bort sig genom felaktiga val, deras roll skulle i en sådan utveckling bli rådgivarens - 
att föreslå vad respektive individ bör välja. I en tid då rena belöningar inte räcker som 
motivator så kan en flexibilitet i det individuella förmånspaketet vara den faktor som kan 
locka den attraktivaste arbetskraften till sig. 
 
Inom Sif finns inget vinstandelssystem, samtliga i personalen har sin fasta lön och därtill olika 
löneförmåner. Själv ser Heimersson ingen tydlig koppling mellan sina egna ansträngningar 
och eventuell extra löneutveckling av typen extrabonusutbetalning eller liknande. Lönerna 
sätts individuellt men i övrigt så är det mesta ”grupporienterat”, med det menas att det 
egentligen saknas utrymme för några större avvikelser. Omvänt så blir det så att eventuella 
underpresterare kan åka snålskjuts på sina kollegor, systemet motiverar med andra ord inte till 
att försöka att göra något extraordinärt. Inom Sif så har man alltså med andra ord inga extra 
möjligheter till belöningar i form av lön t ex. Problemet är att det är väldigt svårt att mäta och 
utifrån mätresultat kunna belöna personal som jobbar inom ett fackförbund. Det är inget 
vinstdrivande företag, och därför försvinner flera av de parametrar som normalt används som 
styrparametrar inom olika belöningssystem. I sin yrkesroll så upplever Heimersson att vid de 
mindre företagen så sker lönehöjningar ofta utan några direkta kopplingar till utförd 
prestation, med andra ord upplever han att lönejusteringar ofta sker ganska godtyckligt vid de 
mindre medlemsföretagen. Uppfinningsrikedomen är dock överlag stor och de 
egenutvecklade lönesättningssystemen kan ha en eller flera mer eller mindre ”suspekta” 
faktorer inlagda. De större företagen däremot har sina, mer eller mindre egenutvecklade 
system, som fungerar mer eller mindre bra. De som inte ser någon extra tilldelad lön har 
givetvis svårt att se logiken mellan varför kollegan fick nåt extra men inte en själv. Större 
företag försöker i möjligaste mån undvika denna typ av upplevda orättvisor. Arbetsgivarna 
jobbar av hävd med att hemlighålla lönerna bland tjänstemännen. Detta grundar sig i att man 
vill kunna fördela lönekorrigeringar enligt eget huvud, dvs. efter hur man själva anser att 
personalen har gjort rätt för nåt extra, lön efter prestation med andra ord. Frågar man folk så 
får man ofta bara höra det negativa – inte de positiva bitarna, med andra ord – det är bara de 
som är missnöjda med sin löneutveckling som klagar. De som är nöjda skriker sällan ut sin 
lycka utan de gläds i det tysta, ingen vill sticka ut och därmed reta någon kollega. Den slutsats 
man drar från Sifs sida är dock att detta hemlighetsmakeri egentligen fungerar tvärtemot 
arbetsgivarnas syfte, dvs. personalen tror en massa saker – ofta tvärtemot hur det är i 
verkligheten.  
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5 DISKUSSION AV FALLET 
I det här kapitlet gör jag en jämförelse mellan teorierna i teorikapitlet och resultatet från 
intervjun, det vill säga det som återfinns i empirikapitlet. Jag kommer att belysa de likheter 
och skillnader som finns mellan teorierna och hur Sif arbetar med den interna 
marknadsföringen. Avslutningsvis kommer jag att svara på forskningsfrågorna. 
 

5.1 INTERN MARKNADSFÖRING 
Intern marknadsföring syftar enligt Gummesson (2002, s 82) till att skapa relationer mellan 
ledning och anställda samt mellan olika funktioner inom företaget. Därmed blir den interna 
marknadsföringen ett indirekt stöd till personalens relation med externkunderna. Eftersom Sif 
är ett fackförbund har dom inga kunder, deras ”kunder” är alla medlemmarna som ska servas i 
en eller annan form. Varey & Lewis (1999) skriver att intern marknadsföring är en viktig 
aktivitet vid utvecklandet av en kundfokuserad organisation. Det grundläggande syftet med 
intern marknadsföring är enligt författarna att utveckla intern och extern kundmedvetenhet. 
Sif försöker som teorin förespråkar att skapa en arbetsmiljö som motiverar personalen och 
därmed bidrar till en ökad kundmedvetenhet. Gummesson (2002, s 82) förklarar vidare att alla 
personer i ett företag påverkar kundrelationerna på ett eller annat sätt. Han skriver att en 
förutsättning för en bra extern marknadsföring är att det finns en fungerande intern 
marknadsföring. Även denna del stämmer in på Sif. Man är medvetna om att all personal har 
omvärldens ögon på sig, det är med andra ord viktigt att personalen hela tiden är motiverad 
eftersom det är ”upp till bevis” varje dag på jobbet. Ahmed och Rafiq (2003) anser att det är 
viktigt med en fungerande intern kommunikation inom företaget och då inte bara vertikalt 
utan även horisontellt i organisationen. Enligt Gummesson (2002, s 82) handlar det om att 
förbereda personalen så bra det går inför deras externa kontakter. Inom Sif har man en öppen 
dialog internt, det interna intranätet ger en öppenhet gällande informationen som inte var 
möjlig tidigare. Normann (2000, s 60) skriver att det är viktigt att ta tillvara på den kompetens 
och de resurser som finns inom företaget, det handlar om att ledningen måste beakta 
individuella skillnader samt finna kreativa sätt att utveckla och fokusera mänskliga resurser. 
Detta stämmer med Sif där man är aktiva i sin fokusering på personalen och anpassar sig efter 
respektive individs behov av utbildning och annan kompetensutveckling. Det går att vinna 
konkurrensfördelar genom att erbjuda en god service skriver Greene et al (1994). De 
utvecklar sitt resonemang genom att säga att den interna marknadsföringen är nyckeln till 
lojala och återkommande kunder. Inom Sif är man på det klara över att det viktigaste för 
personalen är att vara medlemmarna till lags. Detta gör att teorin stämmer väl överens med Sif 
och deras sätt att agera. 

5.2 MOTIVATION 
Jacobsen och Thorsvik (2002, s 293) beskriver Maslows behovstrappa, i fackförbundet Sifs 
fall är det de tre översta nivåerna som är inblandade. Det tredje trappsteget, som i arbetslivet 
består av behovet av bra kollegor, goda samarbetsmöjligheter. Det fjärde steget är 
uppskattning, inriktad på individens möjligheter till personligt växande, utvecklande av bra 
självrespekt, vinna prestige, ha framgång. Det femte och sista steget är självförverkligande – 
att kunna utveckla de anlag, förmågor och egenskaper man besitter. Genom att ge människor 
möjlighet att realisera sin kapacitet i arbetet kan man utlösa starkt motiverande krafter. I Sifs 
fall så stämmer teorin med verkligheten, man ger personalen friheten att själv skapa svängrum 
för att kunna sträva framåt, uppåt i behovstrappan. McGregor delade in ledare i två grupper 
beroende på deras syn på människor, X-ledare respektive Y-ledare, där de senare ser de högre 
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nivåerna i behovshierarkin som dominerande. Själv ansåg McGregor att teori Y var den som 
med största sannolikhet speglade verkligheten bäst. Av den anledningen förespråkade 
McGregor att deltagande i beslut, utmanande arbeten med ansvar och goda grupprelationer 
skulle maximera arbetsmotivationen. McGregors teori om Y-ledare stämmer väl överens med 
den syn på ledarskap Sif använder såväl internt som externt, mot sina medlemsföretag. Det är 
viktigt att ledningen inom företag och organisationer skapar arbetsuppgifter som 
tillfredsställer den anställdes behov menar Tietjen och Myers (1998). De skriver vidare att det 
i alla tider varit ett bekymmer för ledare i företag att skapa motivation för sina anställda. 
Anledningen till detta ligger bland annat i att varje människa har en unik motivationsprofil. 
Författarna förklarar vidare att ledaren måste ta hänsyn till individuella skillnader hos 
personalen när han lägger upp hur han ska motivera sina anställda. Inom Sif jobbar man med 
individuella utvecklingssamtal, där chefen sitter ned med sina anställda och på tu man hand 
går igenom hur respektive individ ser på sin situation och vad just han vill med sin situation. 
Dessa samtal hålls normalt minst en gång varje år. Enligt Grönroos (1998) är den centrala 
uppgiften för intern marknadsföring att motivera och tillfredställa personalen.  Han menar att 
det gäller att få personalen kundintresserade, samt marknadsförings- och försäljningsinriktade. 
Sargeant och Asif (1998) anser att den interna marknadsföringens mest relevanta område är 
att se till att ha en informerad och motiverad personal, detta utgör grunden för tillfredställda 
kunder. Inom Sif stämmer mycket väl mellan teori och verklighet inom detta område. Det 
satsas stora resurser på att information sprids snabbt och effektivt samt att se till att 
personalen är motiverad. När företag vill uppnå hög personalmotivation måste man enligt 
Robbins (2005, s 228) bland annat tänka på att det är viktigt att personalen har möjlighet till 
personlig utveckling på arbetsplatsen. Detta är något som Sif tagit fasta på, det finns överlag 
mycket goda möjligheter till personlig utveckling, varför teorin stämmer väl med verkligheten 
inom Sif.  
 
De olika arrangemang som finns för belöning och straff brukar enligt Jacobsen och Thorsvik 
(2002, s 302) ofta kallas incitamentsystem, syftet är att motivera de anställda att utföra sina 
arbetsuppgifter så att arbetsgivaren är nöjd. Det ska alltså löna sig för den anställde att 
uppträda på ett sådant sätt (ibid). Inom Sif finns inget belöningssystem över huvud taget för 
personalen. En av anledningarna till att man inte har något belöningssystem är problemet med 
att det är svårt att mäta och utifrån mätresultat kunna belöna personal som jobbar inom ett 
fackförbund. Ett fackförbund är inte vinstdrivande och därigenom försvinner flera av de 
parametrar som man normalt använder sig av som styrparametrar inom olika 
belöningssystem. Svensson (2001, s 16) anser att belöningarnas funktion är som förstärkning 
av motivationen och därmed även en ökad effektivitet. Han menar att den som känner stor 
tillfredsställelse i sitt arbete blir motiverad att göra ett ännu bättre arbete. Han förklarar vidare 
att det grundläggande syftet med belöningar är att styra de anställda mot företagets strategi 
och mål. Författaren förklarar att det handlar om att hitta belöningar som motiverar 
personalen att sträva mot dessa mål. Dessa kan enligt Svensson vara materiella/immateriella, 
omedelbara/långsiktiga samt av individuell eller kollektiv karaktär. Inom Sif använder man 
andra metoder än belöningar för att motivera och uppmuntra sin personal. Några exempel på 
alternativ till belöningar är att det finns goda utbildningsmöjligheter, stor frihet att utforma sitt 
arbete efter eget huvud, samt att de anställda ges ansvarsfrihet i sitt arbete. Jacobsen och 
Thorsvik (2002, s 324) anser att det är viktigt med tydliga mål och förklarar att belöningar 
brukar delas upp i individuella och kollektiva. Vidare tycker författarna att det är viktigt med 
en tydlig koppling mellan prestation och belöning. De säger vidare att det är viktigt att den 
anställde ser en rimlighet i det uppsatta målet, och att den förväntade belöningen fungerar som 
en drivkraft för just honom. Inom Sif anser man att det befintliga systemet fungerar. 
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5.3 SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGORNA 
 
• Varför är en facklig organisation angelägen om att använda intern marknadsföring? 
 
Inom fackförbundet Sif arbetas det dagligen med interna marknadsföringsaktiviteter i olika 
former. De vanligaste formerna man använder sig av är till exempel delaktighet och ansvar, 
utbildning och utveckling, information samt att man arbetar fokuserat för att försöka skapa en 
så trivsam arbetsmiljö som möjligt. Fokus ligger på att få en så motiverad personal som 
möjligt, vilket i sin tur leder till att medlemmarna (deras ”kunder”) känner förtroende för 
personalen. 
 
•  Hur motiverar en facklig organisation sina anställda? 
 
Det finns inom Sif inget belöningssystem för personalen, ej heller något vinstandelssystem av 
någon typ. Huvudanledningen till detta är att man inte är ett vinstdrivande företag och därför 
inte kan koppla personalens ansträngningar till en ökande eller minskande avans. För Sif 
gäller det alltså att hålla motivationen uppe på andra sätt. Det man strävar efter är att, som 
nämnts ovan, att skapa engagemang och delaktighet samt att ge goda möjligheter till 
vidareutbildning samt personlig utveckling. Vad man däremot har problem med är internt 
avancemang. Liksom många andra stora företag och organisationer sitter staber och andra 
centrala funktioner i Stockholm. Den som inte kan tänka sig att flytta blir samtidigt utanför 
när det gäller möjligheten till intern befordran.  
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6 SLUTDISKUSSION 
I det här kapitlet kommer jag att svara på syftet med mitt arbete samt dra slutsatser av det 
material jag skrivit om i de tidigare kapitlen. Jag kommer även att utvärdera resultatet i 
jämförelse med de resultat som framkommit av den uppsats som skrivits av Niclas Warg och 
Robert Nyman. Slutligen kommer jag att ge förslag till ytterligare forskning.  
 

6.1  ÅTERKOPPLING TILL SYFTET  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tjänsteproducerande organisationer, i mitt fall 
Sif, arbetar med intern marknadsföring. Eftersom mitt arbete enbart grundar sig på empiriskt 
material från ett enda fackförbund, kommer mina slutsatser att passa bäst för just Sif. Jag tror 
dock att samtliga fackförbund och liknande organisationer kan ha viss nytta av mitt arbete. 
Fackförbundet Sif använder sig mycket målmedvetet av intern marknadsföring för att 
motivera de anställda. Målet med den interna marknadsföringen är att få nöjda och kreativa 
medarbetare som därigenom gör ett bra jobb. Inom Sif pratar man inte i termer som intern 
marknadsföring utan väljer istället mer vardagliga, informella, uttryckssätt som att kalla det 
personalpolitik, trivsel och personalpolicy. Den interna marknadsföringen är med andra ord 
ständigt närvarande inom Sif, om än inte i de termer som vi använder här. Jag anser att trots 
de olika uttryckssätten så stämmer Sifs innebörd väl överens med teorin. Inom Sif använder 
man sig inte av vare sig belöningssystem eller vinstandelssystem. Grundanledningen till detta 
är att man inte är en affärsdrivande verksamhet. Eftersom inget vinstsyfte ligger i botten så 
anser man inte att det finns någon anledning att ha några sådana system heller. Motivation och 
engagemang skapas på andra sätt. Inom Sif är man mycket väl medveten om att personalen är 
den viktigaste resursen för ett tjänsteföretag i organisationens situation. Man satsar därför 
målmedvetet på att utveckla sin personal och har format sin organisation utifrån dessa 
premisser. 
 

6.2  TEORETISKT OCH PRAKTISKT BIDRAG 
Det finns inte mycket skrivet om fackförbund inom området intern marknadsföring. Jag har 
trots detta kunnat se att det som gäller tjänsteföretag i allmänhet till största delarna även gäller 
ett fackförbund som Sif. Teorierna kring intern marknadsföring stämmer alltså väl överens 
med fackförbundet arbetar med detta. Det jag lärt mig om Sif under arbetet med den här 
uppsatsen är att man inom Sif lever som man lär, det vill säga att man inte bara rent teoretiskt 
pratar om vad som ska göras ute bland de egna medlemsföretagen, utan även implementerar 
de olika teorierna internt. Detta gör Sif till ett i mina ögon mycket trovärdigt fackförbund som 
skulle tåla en genomlysning utan att därvid riskera att olika obehagligheter skulle komma i 
dagen. Vad man inte använder sig av på Sif är belöningar eller vinstandelssystem, men det har 
som nämnts ovan sin naturliga förklaring.  
 
Utifrån min fallstudie vill jag rekommendera tjänsteföretag att planera och följa upp sina 
interna marknadsföringsaktiviteter, man skulle därigenom nyttja personalens feedback till att 
framgent kunna fokusera på det som verkligen behövs och verkligen motiverar personalen. 
Detta skulle i sin tur leda till en personal som trivs än mer på sin arbetsplats. Personal som 
trivs skulle i slutänden skapa bättre relationer med kunderna, en positiv cirkel har uppstått. 
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6.3  KORSREFLEKTION  
Parallellt med min studie av Sif har Nicklas Warg och Robert Nyman (2005) gjort en studie 
av Malmia hotell AB. De två första kapitlen i detta arbete har utformats i samarbete med 
Warg och Nyman. Vi ansåg att det skulle vara intressant att jämföra resultatet av de olika 
empiriska studierna. Vi kommer här att göra en reflexion över skillnader och likheter mellan 
så skilda organisationer som Sif och Malmia hotell AB är.  
 
Våra respektive studier visar att det finns tydliga likheter mellan deras interna 
marknadsföringsarbete. Ett exempel på det är att båda ser personalen som en viktig tillgång. 
Eftersom Sif är en så stor organisation har de också betydande resurser att satsa på intern 
marknadsföring. Detta till skillnad från Malmia hotell som har mer begränsade resurser. I 
Malmias fall består resursbristen i huvudsak av tidsbrist, detta till skillnad från Sif som har 
större möjligheter att avsätta tid för dessa frågor.  Gemensamt för de båda organisationerna är 
att de tycker intern marknadsföring är en viktig del i deras verksamhet. Båda organisationerna 
använder intern marknadsföring som ett verktyg för att styra de anställda mot respektive 
verksamhets mål. Ingen av organisationerna använder finansiella belöningar i någon större 
utsträckning. För Sifs del är skälet till detta främst ideologiskt, medan det i Malmias fall till 
stor del beror på att man i företaget har begränsade resurser att avsätta. Båda organisationerna 
försöker istället att skapa en stimulerande arbetsmiljö för sina anställda, vilket i sin tur ger 
möjlighet till personlig utveckling. Detta är ett område som organisationerna prioriterar högt.  
 
Sammanfattningsvis har vår forskning visat att likheterna mellan Sif och Malmia är större än 
skillnaderna. Detta trots att de jämförda organisationerna är så olika, både till storlek och till 
verksamhet. Vår slutsats är att intern marknadsföring verkar vara applicerbar på de flesta 
typer av organisationer. 

6.4  FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Då min undersökning endast grundar sig på information från fackförbundet Sif skulle det vara 
intressant att jämföra hur andra fackförbund jobbar med intern marknadsföring. Det skulle 
även vara intressant att försöka utvärdera möjligheten att införa någon form av 
incitamentssystem, samt att i förlängningen få utvärdera resultatet därav. 
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BILAGA 1: Intervjuguide 
 
Intervju med Olle Heimersson, Sif Västerbotten 2005-05-12  kl 10.00 
 
 
Organisationen 
 

1. Berätta vem du är och din roll i organisationen. 
2. Beskriv bransch och organisationsstruktur, antal anställda och kategorier. 
3. Beskriv organisationens affärsidé, visioner och målsättning. 

 
 
Organisationens interna marknadsföring 

 
1. Arbetar organisationen med utbildning, utveckling och arbetsberikning? 

Om ja, i vilken omfattning? 
Vilka resurser avsätts till detta ändamål? 
Använder ni er av interna eller externa utbildningar, eller en kombination? 
 
 

2. Varför använder organisationen intern marknadsföring och vad är målet med det? 
 
 
3. Delegeras ansvar till medarbetare från ledningshåll? 

Har medarbetarna stort eller litet eget ansvar? 
 
 
4. På vilket sätt sprider ni information internt? 

Hur mycket information får de anställda ta del av? 
Hur ser organisationen på kommunikationen mellan de anställda och ledningen? 

 
 
Den egna organisationens struktur för att underlätta för den interna marknadsföringen: 

 
1. Ingår intern marknadsföring i er chefsutbildning? 
2. Finns resurser avsatta för cheferna att använda till personalen? 
3. Vilka kriterier anses som prioriterade vid tillsättning av chefer? 
4. Arbetar ni aktivt med att påverka attityder och beteenden hos de anställda? (Exempel) 
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Motivation 
 

1. Vet organisationen vilka faktorer som motiverar de anställda? 
 
2. Hur har man kommit fram till detta? 

 
3. Finns det några metoder ni använder er av för att motivera personalen? I så fall vilka? 

 
4. Ser ni motivation som en viktig del i er interna marknadsföring? 

 
5. Tar ni hänsyn till individuella skillnader bland anställda när ni motiverar personalen? 

 
6. När ni motiverar er personal sätter ni upp rimliga mål? 

 
7. Hur viktig är lönen som motivationsfaktor? 

 
8. Försöker ni att matcha rätt personal vid rätt jobb för att på så sätt öka motivationen? 

 
 
Belöningar 
 

1. Använder ni er av belöningar i organisationen? 
 

2. Vilka typer av belöningar använder ni er av i så fall?  
 

3. Anser ni att de anställda blir motiverade av belöningar? 
 

4. Vad ser ni som syfte med att ge sin personal belöningar? 
 

5. Skulle du helst vilja ha individuella eller kollektiva belöningar? 
 

6. Kan det finnas problem med att bara ha individuella belöningar inom organisationen? 
(Motivera) 

 
7. Skulle det gå att kombinera dessa två olika belöningssystem (individuella och 

kollektiva) för att få en bättre arbetande organisation? (Motivera). 
 

8. Vilka beteenden försöker ni lyfta fram med ert belöningssystem? 
 

9. Vad grundar ni era belöningar på? Varför grundar ni belöningarna på just detta? 
 

10. Tror du att belöningars funktion är som en förstärkning av motivationen som då leder 
till en bättre effektivitet.  




