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FÖRORD

Följande uppsats om intern marknadsföring i imaginära organisationer skrevs
vid Luleå tekniska universitet under vårterminen 1997, och var ett delmoment
på C-nivån i ekonomprogrammet, där det ingår att man under 10 veckor på ett
självständigt sätt löser ett problem av ostrukturerad natur. Detta gör man genom
att tillämpa förvärvade kunskaper i företagsekonomi. Arbetet ska utföras med
vetenskaplig metod och anknyta till för problemområdet relevant företagseko-
nomisk teori.

Jag vill tacka alla som bidragit till att denna uppsats kommit till, framförallt
mina studiekamrater och vänner som kommit med värdefulla tips och idéer. Jag
vill rikta ett speciellt tack till Hanna Göth som är marknadsansvarig på Pyramid
Sportswear AB, som ställt upp och medverkat i den empiriska undersökningen.

Juni 1997, Luleå

Joakim Wallenklint

Någonting tänkvärt:

”Pro captu lectoris habent sua fata libelli.”

Terentus Maurus



SAMMANFATTNING

Syftet med denna undersökning var att se hur den interna marknadsföringen ser
ut i en imaginär organisation. Intern marknadsföring i ett nätverk eller en ima-
ginär organisation är komplicerad då det inte bara är den egna personalen som
skall nås utan också andra aktörer i nätverket. GANT har i litteraturen blivit ut-
pekad som ett typexempel på en imaginär organisation, varför jag valde att
genomföra min undersökning hos ledarföretaget för GANT som är Pyramid
Sportswear AB. Slutsatsen av den analys jag gjorde är att det inte finns ett med-
vetet internt marknadsförings program för hela GANT, och inte heller för den
varuproducerande delen. Den interna marknadsföring som sker finns att finna i
den tjänsteproducerande delen av GANT, och mest synligt är detta i det svenska
återförsäljarnätet.



ABSTRACT

The purpose of this essay was to examine the shape the internal marketing takes
in a imaginary organisation. Internal marketing in a network or a imaginary or-
ganisation is complex, because it is not only your own staff that you have to
reach, but also other personnel and actors in the network. GANT has been de-
scribed in the literature as a typical example of an imaginary organisation, and
that is the reason why I made my study at the leading company Pyramid
Sportswear AB. The conclusions I made of my analysis is that if you look at
this imaginary organisation, you can see that there is not a conscious internal
marketing program for the whole of GANT, and also not for the part of GANT
that is involved in manufacturing. The internal marketing that exist in GANT is
the part that is involved in service production, and this is most visible in the ac-
tivities that is aimed at the Swedish retail dealers.
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1 INLEDNING

Under detta kapitel kommer jag att belysa mitt problemområde för att sedan
föra en diskussion om  uppsatsens innehåll och syfte.

1.1   Problemområde

Företagsledare och forskare har sedan länge insett att viktiga aspekter av företa-
gandet faller utanför ett traditionellt företagsbegrepp, det vill säga att det finns
viktiga osynliga tillgångar, osynliga bindningar och gränsöverskridande verk-
samheter som är svåra att inordna i detta begrepp.

Detta gör att det idag bland annat pågår en forskning inriktad på utvecklingen
av allt mer lösa organisationsformer som går under benämningen imaginära or-
ganisationer.

En imaginär organisation är ett system där för företaget avgörande värden, pro-
cesser och aktörer också existerar och hanteras utanför företagets juridiska en-
het, redovisningar och organisatoriska beskrivningsspråk. (Hedberg, 1994)

Genom att ett företag samarbetar med andra företag, knyter man till sig olika
former av resurser, och blir på detta sätt betydligt resursrikare än vad man nor-
malt kan redovisa. Genom att etablera ett varumärke och sedan engagera andra
för att producera och distribuera avsedda varor eller tjänster, så skapar man sig
en gemensam front mot marknaden. Detta innebär att man funktionellt är större
än vad man egentligen är.

I litteraturen (Hedberg, 1994) framställs GANT som ett typexempel på en ima-
ginär organisation som har etablerat ett varumärke och engagerat andra. Detta
gjorde att mitt intresse fokuserades på ledarföretaget för GANT som finns i
Stockholm och heter Pyramid Sportswear AB med 8 anställda. Företaget är
motorn i det framgångsrika GANT som finns representerade på 24 marknader i
22 länder och omsätter totalt ca 1,3 miljarder kronor (1995).

Intern marknadsföring är ett paraplybegrepp för en rad interna aktiviteter, där
syftet är att motivera företagets personal och närgrupper till ett aktivt och ef-
fektivt marknadsorienterat agerande. Intern marknadsföring i ett nätverk eller en
imaginär organisation är komplicerad då det inte bara är den egna personalen
som skall nås utan också andra aktörer i nätverket.
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1.2  Problemdiskussion

Imaginära organisationer består av samverkande företag som delar ett gemen-
samt mål. Ledarföretaget i den imaginära organisationen innehåller en eller fle-
ra personer som formulerar en affärsidé, bygger upp en kundkrets, ett nätverk
för produktion och distribution. De hålls huvudsakligen samman av andra at-
traktionskrafter än de som används i konventionella företag, så som kapital, la-
gar och avtal. (Hedberg, 1994)

Intern marknadsföring sätts oftast i samband med den typ av informationssprid-
ning som sker inom konventionella företag. Men om man väljer att bygga upp
en organisation genom att knyta till sig partnerföretag, innebär detta att man
måste föra ut information om övergripande mål, strategier och arbetsidéer inte
bara till den egna personalen, utan även också till andra aktörer i nätverket. Det
vill säga att man måste sprida information och påverka andra företag i en orga-
nisation som sträcker sig över hela världen, och som man i de flesta fall inte har
några andra bindningar till än en attraktiv affärsidé.

För att kunna se hur intern marknadsföring ser ut i en imaginär organisation så
finns det vissa frågeställningar som är intressanta att undersöka.

Det är vilken typ av information som går ut till partnerföretagen och där går det
att göra en indelning i mjuk och hård information (Häckner, 1985). Med hård
information menas sådan information som kan uttryckas i siffror, till exempel
olika former av kalkyler. Den mjuka informationen, i motsats till den hårda, är
kvalitativ och kan till exempel vara information om ett företags visioner, af-
färsidé, föreställningar och värderingar.

Det är även intressant att se vilka olika former av aktiviteter som ligger till
grund för informationsspridningen. Dessa aktiviteter kan vara utbildning, led-
ningsstöd, intern masskommunikation, personaladministration samt extern
masskommunikation.

Får alla samverkande företag tillgång till samma information och sprids denna
information på samma sätt till de berörda. Detta är intressant för att se ifall det
finns ett internt marknadsföringsprogram som riktar sig mot alla berörda eller
om det bara sker inom vissa delar av den imaginära organisationen.

Utifrån dessa frågeställningar har jag formulerat uppsatsens syfte som är en pre-
cisering av ovanstående frågor.
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1.3   Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den interna marknadsföringen ser ut i en
imaginär organisation.

Mer exakt är syftet:

- att belysa en imaginär organisation

- att se på vilken information som sprids, vilka som informeras och på vilket
sätt informationsspridningen sker i en imaginär organisation.

1.4  Avgränsning

Av tids- och kostnadsskäl har jag valt att genomföra min undersökning endast i
ett ledarföretag i en imaginär organisation. Detta är också anledningen till att
jag väljer ett ledningsperspektiv på min uppsats.
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2 TEORI

I detta kapitel kommer jag att beskriva två teorier som är relevanta för mitt fort-
satta arbete. Jag börjar med att beskriva och definiera imaginära organisationer
för att sedan fortsätta med intern marknadsföring.

2.1  Imaginära organisationer

Enligt Hedberg (1994) är imaginära organisationer ett samlingsnamn på det nya
företagande, som utnyttjar informationsteknologi, nätverk och allianser för att
driva och hålla samman verksamheter. Dessa verksamheter sträcker sig utanför
organisationens gränser och bygger på medverkan och synergier från externa
aktörer. Ledarföretaget knyter olika partnerföretag i nätverk som drivs och hålls
samman av ledarföretaget. Hedberg har skrivit en bok om detta ämne, Imaginä-
ra organisationer, som jag till stor del kommer att referera till i min uppsats.

2.1.1  Definitioner av nyckelbegreppen

Nedan följer definitioner av olika  begrepp som Hedberg (1994) använder sig av
för att beskriva imaginära organisationer. Dessa kommer även jag att använda
mig av vid mina beskrivningar och analyser av den imaginära organisationen.

• Imaginära organisationer
Det är system där för företag avgörande värden, processer och aktörer existe-
rar och hanteras utanför företagets juridiska enhet, redovisningar och organi-
satoriska beskrivningsspråk.

• Imaginatör
Det kan vara en man eller kvinna, en individ eller en mindre grupp. Från
imaginatören utgår imaginationen. Imaginatören vill åstadkomma någonting.
Han har en strategisk karta över hur affären skall kunna byggas upp. Imagi-
natören har även en uppfattning om den egna enhetens kärnkompetens. Den-
na kompetens kompletteras senare med tillskott från partner och partnerföre-
tag som samverkar kring affären.
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• Anställda
Endast de personer som är anställda i ledarföretaget kallas för anställda.

• Engagerade
Alla de medverkande i den imaginära organisation kallas för engagerade,
även de anställda i ledarföretaget.

• Ledarföretag
Ledarföretaget innehåller den ursprunglige imaginatören (en eller flera) som
formulerar en affärsidé, bygger en kundkrets ofta nätverk för produktion och
distribution och ibland också betalningsförmedling. Ledarföretagets uppgift
är att bygga på en gemensam vision, utveckla nödvändiga gemensamma ar-
betsformer för att tillförsäkra kompetensutveckling, kundvärde, med mera
och skapa attraktiva relationer.

• Kärnkompetens
Kompetens handlar om att handla ändamålsenligt. Faktakunskaper, färdig-
heter, erfarenheter, värderingar och attityder är exempel på vad som kan for-
ma kompetensen. Kompetens är även förmågan att utveckla lockelse i varu-
märke, överlägsenhet i design, affärsläge, marknadsposition och i att utnyttja
realkapitalet som lokaler, råvaror och utrustning.

• Partnerbas/företag
Det är en bas med företag som knyts till ledarföretaget. Detta gör man för att
få tillgång till kompetens och resurser.

• Produktionssamordningssystem
Produktionssamordningssystem innebär olika former av aktiviteter för att
samordna produktionen mellan de olika enheterna i den imaginära organisa-
tionen.

• Kundbas
Kundbas är de kunder som är företagets målgrupp och som kan knytas till fö-
retaget via till exempel bonuskort och kontokort. En stark och bra kundbas
går ut på att skapa mervärden, eller att erbjuda flera tjänster till befintliga
kunder. Till kundbasen knyts betalsystem, ett eller flera leveranssystem och
metoder för kundkommunikation.
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2.1.2  Mönster på en imaginär organisation

Alla former av en imaginär organisation kan beskrivas i formen spindeln i nätet.
Spindeln i nätet är ett mönster där det drivande företaget (ledarföretaget) bygger
en imaginär organisation genom att engagera, avtala med eller inspirera andra
företag och aktörer att samverka för en viss uppgift mot en viss marknad. (Hed-
berg, 1994, sid 40)

Komponenterna kring ledarföretaget är en kundbas, en partnerbas, en egen
kompetens och ett eller flera system för att samordna försäljning, inbördes ko-
ordination och produktion (figur 2.1). (ibid)

       

KÄRN-
KOMPETENS

KUNDBAS

LEDAR-
FÖRETAG

MED
IMAGINATÖR

Betalsystem

Kundkommunikation

PARTNER-
BAS

Leveranssystem

Figur 2.1: Det imaginära systemet, ”spindeln i nätet”(Hedberg, 1994, sid 41)

Enligt Hedberg (1994) kan spindeln i nätet ha ganska olika karaktärer. En vari-
ant skulle kunna betecknas som öar med samband och ett annat som en front
mot marknaden.

2.1.2.1  Öar med samband

Öar med samband är ett mönster där ett eller flera företag söker sina likar för att
tillsammans kunna nå skalfördelar, geografisk täckning, kunna etablera en
kraftfull infrastruktur etc, så att helheten blir större än summan av delarna (figur
2.2). Kedjeföretag eller samverkande resebyråer kan vara några exempel.
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LEDAR-
FTG

Partnerföretag med delad
infrastruktur t ex

datakommunikation

Figur 2.2: Öar med samband (Hedberg, 1994, sid 42)

2.1.2.2  Front mot marknaden

Front mot marknaden är ett spindelmönster där ett företag etablerar ett varu-
märke, ett koncept, en kundbas eller dylikt och sedan engagerar andra i samar-
beten eller via upphandling, för att producera och distribuera avsedda varor el-
ler tjänster (Figur 2.3). Moderna konfektionärer som GANT, In-Wear, Martini-
que och Lapidus hör hemma här.

                     

LEDARFÖRETAG

Partnerföretag

Kunder

Figur 2.3: Front mot marknaden (Hedberg, 1994, sid 43)
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2.1.3  Sammanhållande krafter och bindningar

Enligt Hedberg (1994) hålls imaginära organisationer huvudsakligen samman
av andra attraktionskrafter än de som används i konventionella företag, så som
kapital, lagar och avtal, bruk och tradition.

Exempel på krafter som håller imaginära organisationer samman:

• Synergier utgör en viktig grupp av sammanbindare. Synergierna kan gälla
kundbas, marknadskommunikation, leveranssystem, produktionssystem, in-
köp eller insatsvaror.

 

• Informationsteknologi utgör en andra viktig grupp av sammanbindare. Infor-
mationsteknologi kan möjliggöra en ytmässig samordning som annars inte
vore ekonomiskt eller praktiskt möjlig. Informationsteknologi kan reducera
transaktionskostnaderna så att en traditionell hierarki blir överspelad. Infor-
mationsteknologi kan även erbjuda skalfördelar i en kraftfull infrastruktur
som annars inte vore möjlig för det enstaka företaget att etablera.

• Olika former av avtal som ger ömsesidiga incitament av sammanbindare.
Royaltyavtalet är det klassiska bindemedlet i förlagssystemen, men en hel rad
andra former finns och är tänkbara.

• Attraktionen i en suverän affärsidé eller av en vision, håller också samman en
imaginär organisation.

 

• En stark och hotande konkurrent som tvingar samman ett antal självständig-
hetssträvande företag i mer eller mindre fasta allianser.

Enligt Hedberg (1994) drar en imaginär organisation nytta av ett imaginärt sy-
stem så att den funktionellt:

• är större än den är
• är resursrikare än vad den normalt kan redovisa
• klarar att gå samman, men stöter på stora problem att skiljas
• utvecklar en imaginär kultur med andra aktörer i det imaginära systemet
• det finns klara gemensamma mål
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2.1.4  Skillnader och likheter mot andra former och strukturer

Det som skiljer imaginära organisationer från andra former av system eller
strukturer kan ibland vara svårt att avgöra, därför pekar Hedberg (1994) på oli-
ka skillnader och likheter som sammanfattas i detta avsnitt.

Det går att identifiera tre kriterier som skiljer imaginära organisationer från löst
sammanfogade system i allmänhet.

1. Imaginära organisationer består av ett antal komponenter som är sammanfo-
gade i ett mönster och där relationerna mellan komponenterna kan handla om
köp/sälj relationer, delad fysisk eller informationsmässig infrastruktur, idéat-
traktion eller mindre ofta avtal.

 

2. Den imaginära organisationen har formats med en avsikt av en eller flera
imaginatörer som byggt upp helheten från en ursprunglig kärnkompetens och
marknadsidé.

 

3. Samordnade kärnkompetenser hos ledarföretaget och hos partnerföretagen är
en viktig förutsättning för den imaginära organisationens konkurrenskraft och
överlevnad.

2.1.4.1  Strategiska allianser och tillfälliga projekt

Hur kan man skilja imaginära organisationer ifrån strategiska allianser, eller
samarbete i tillfälliga projekt? Gränsen är ofta svår att se. Kanske är testet på
vad som är en imaginär organisation att fråga om imaginatören medvetet eller
omedvetet följer en strategi av samarbete och kompetensutveckling.

Hur påverkar man företag och personer utanför det egna formella företaget i sitt
sätt att agera? När ett företag börjar upprätta datalänkar till leverantörer eller
distributörer, utbilda deras personal, förmedla lärorika ytterligare affärer till
dem med baktanke att öka deras kompetens - då är det uppenbart att de inte bara
ses som separata leverantörer. Snarare ser vi då en imaginatör som arbetar för
att styra och ställa med sina engagerade, för att öka slagkraften hos hela den
imaginära organisationen.
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2.1.4.2  Franchisingkonceptet

Imaginära organisationer kan byggas upp kring ett franchisingkoncept. Om af-
färskonceptet och varumärket är mera distinkt och uttalat, talar vi om ett fran-
chisingsystem. Ägaren av franchisingkonceptet tillhandahåller detta till ett antal
franchiseföretagare mot ersättning och avtal om en hög grad av följsamhet.
MacDonalds är väl det mest kända exemplet på framgångsrik världsomspän-
nande franchising. (Hedberg, 1994, sid 29)

Att enbart ”klona” ett framgångsrikt företag till spridda kopior skapar knappast
grund för ett imaginärt system. Att sprida ett affärskoncept, arrangera ett nät-
verk av partners och etablera en gemensam logistik, gör det dock definitivt.
Gränsdragningen är svår och skulle behöva preciseras. (ibid)

2.1.4.3  Koncernstrukturer

Hedberg (1994) säger även att släktskapen mellan koncernstrukturer och imagi-
nära organisationer kan vara markant. Speciellt när det gäller att utveckla be-
fintliga företag mot en imaginär arkitektur och strategi kan säkert imaginära sy-
stem rymmas inom ramen för koncernstrukturer, som exempelvis ABB.

2.1.5  Att odla de engagerade

Hedberg (1994) anser att det i en imaginär organisation inte går att leda och en-
gagera med hjälp av formella kontrakt och anställningsavtal. Det krävs ett
osynligt kontrakt som grundas på en medveten och unik idé om hur medarbeta-
re och övriga engagerade rekryteras, motiveras, utvecklas och avvecklas. Det
krävs en väl genomtänkt och formulerad personalidé. Det minsta man idag kan
begära är att ledarföretaget har en idé om vilka medarbetare och övriga engage-
rade som behövs och om vad som krävs för att få, behålla och utveckla dessa.
Detta skulle även kunna kallas för intern marknadsföring.
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2.2  Intern marknadsföring

Enligt Grönroos (1990) kan man dela upp marknadsföring av tjänster in i tre
kategorier: traditionell, interaktiv och intern marknadsföring. Två av dessa är
inriktade mot den externa marknaden: den traditionella och den interaktiva
marknadsföringen. Den tredje är inriktad mot den interna marknaden: den inter-
na marknadsföringen (figur 2.4).

       

TRADITIONELL
MARKNADSFÖRING

PRODUKTION

MARKNAD
KÖP OCH KONSUMTION

INTERN
MARKNADS-

FÖRING

INTERAKTIV MARKNADSFÖRING
(köpar- säljarrelationer)

Figur 2.4: Tjänsteföretags tre marknadsföringsfunktioner (Grönroos, 1990)

Nedan följer en kort sammanfattning av hur Grönroos definierar dessa begrepp.

Den traditionella marknadsföringen går ut på att undersöka behov och intresse
på marknaden genom traditionella konkurrensmedel som reklam, masskommu-
nikation, fältförsäljning, säljstöd och priserbjudanden.

Den interaktiva marknadsföringen är en köpar- säljarinteraktion som går ut på
att göra kunden tillfredsställd, åstadkomma merförsäljning och skapa en lång-
siktig och bestående kundrelation.

Den interna marknadsföringen är minst lika viktig som den externa. Det är av
största vikt för företag att skapa förståelse för och engagemang kring företagets
affärsidé, mål och strategier hos den egna personalen.
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2.2.1  Övergripande mål för intern marknadsföring

Nedan följer två olika definitioner på övergripande mål för den interna mark-
nadsföringen.

Enligt Lund (1984) är det övergripande målet för intern marknadsföring att
uppnå förståelse och engagemang kring fyra huvudområden. Dessa fyra områ-
den är:

• förståelse för verksamhetens strategiska situation och utvecklingsriktning.
• utveckla och hålla kvar ändringsbenägenheten i verksamhetsstrukturen.
• utveckla, hålla och dra till sig de rätta medarbetarna.
• göra hela organisationen service- och kvalitetsorienterad.

Enligt Grönroos (1990) är det övergripande målet för intern marknadsföring att
företaget ska kunna:

• attrahera lämpliga medarbetare, chefer och förmän
• hålla kvar bra medarbetare
• styra och motivera medarbetarna så att dessa blir kundinriktade och mark-

nadsförings- och försäljningsorienterade och därigenom gör en så bra insats
som möjligt i den interaktiva marknadsföringen.

Grönroos (1990) säger även att den interna marknadsföringen är ett paraplybe-
grepp för en rad interna aktiviteter, vars syfte är att utveckla service- och kund-
inriktning samt intresse för deltidsmarknadsföringsbeteende bland personalen.
Det är i första hand en ledningsfilosofi och i andra hand en uppsättning instru-
ment/aktiviteter.

Innebörden i intern marknadsföring är att skapa engagemang och motivation för
ett sätt att arbeta och förhålla sig till saker och ting, samt att skapa förståelse för
olika frågor.

I den resterande delen av kapitlet kommer jag att titta på intern marknadsföring
som ledningsfilosofi, olika typer av information samt vilken uppsättning in-
strument/aktiviteter som finns till hands för att föra ut den interna marknadsfö-
ringen i organisationen.
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2.2.2  Intern marknadsföring som ledningsfilosofi

Rosenlew (1985) anser att intern marknadsföring är en praktisk ledningsfilosofi
som utgår från företagets affärsidé och övergripande strategiska mål. Genom
tillämpandet av långsiktiga, kontinuerliga och målinriktade interna handlings-
program ska företaget skapa ett internt klimat, som motiverar företagets perso-
nal och närgrupper till ett aktivt och effektivt marknadsorienterat agerande.
Detta skapar förutsättningar för ett framgångsrikt agerande på den externa
marknaden.

Om ledningsfilosofin är att bygga på decentraliserat ansvar, innebär detta att
man måste föra ut information om övergripande mål, strategier och arbetsidéer
snarare än detaljinstruktioner. Behovet av regler, förordningar, handböcker av
instruktiv natur elimineras eller minskas. Behovet av intern information, mark-
nadsföring och utbildning i enlighet med ledningsfilosofin ökar. (Arndt & Fri-
man, 1983, sid 101)

En företagsledning bör se lika seriöst på sin interna marknadsföring som på sin
externa för att bli framgångsrik. Företagsledningen måste vara sofistikerad och
slagkraftig i sin förmåga att nå den egna personalen i minst lika hög grad som i
sin förmåga att nå den externa marknaden. Företagsledningen måste alltså på
sin interna marknad marknadsföra och sälja företagets, affärsidé, mål och stra-
tegier, organisation och produktutbud/produktfilosofi. (ibid)

2.2.3   Olika typer av information

Information delas av olika forskare in i olika kategorier. Grunderna för hur in-
formationen indelas kan vara hur informationen uttrycks utifrån hur ofta den tas
fram, för vilka den är tillgänglig och utifrån informationens ursprung. Häckner
(1985) delar upp informationen i två kategorier (figur 2.5), hård och mjuk.

                        

   HÅRD INFORMATION
   -  Kvantitativ
   -  Analytiska metoder
   -  Siffror

       Ex. kalkyler

   MJUK INFORMATION
   -  Kvalitativ
   -  Kognitiva strukturer
   -  Föreställningar
   -  Värderingar
        Ex. affärsidé

Figur 2.5: Sammanfattning hård/mjuk information (Häckner, 1985)
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Med hård information menar författaren sådan information som vanligen ut-
trycks i siffror. Denna information är kvantifierbar och passar för bearbetning
med analytiska metoder. Exempel på hård information är bland annat den in-
formation som genereras i ett företags ekonomisystem, redovisning, budget och
olika sorters kalkyler. (Häckner 1985, s 50)

Den mjuka informationen är, i motsats till den hårda , kvalitativ. Mjuk informa-
tion påverkas av aktörers olika historiska bakgrund och deras erfarenheter.
Denna mjuka information har samband med de olika aktörernas kognitiva
strukturer och förstås bäst i muntlig eller bildmässig framställning. Ett bra ex-
empel på mjuk information är ett företags visioner, affärsidé, föreställningar och
värderingar. Den mjuka informationen är personanknuten och subjektiv och blir
särskilt betydelsefull när den kommuniceras till andra eller medverkar till insikt
eller inlärning. (ibid)

Intern marknadsföring är det som görs i en organisation för att få alla slags in-
formationer och kunskaper överförda via olika former av interna marknadsfö-
ringsaktiviteter till dem som kan ha behov av dem.

2.2.4  Interna marknadsföringsaktiviteter

Interna marknadsföringsaktiviteter är inget nytt och har länge använts i många
företag. Det som är nytt med det interna marknadsföringsbegreppet är att ett
samordnande koncept introducerades för mer effektiv styrning av ett antal inter-
funktionella och ofta väl etablerade aktiviteter som en del av ett övergripande
program riktat mot ett gemensamt mål. Det viktiga med intern marknadsföring
är att det gör det möjligt för ledningen att ta itu med alla dessa aktiviteter på ett
mycket mera systematisk och strategiskt sätt. (Gummesson, 1995)

Enligt Grönroos (1990) finns det ingen exklusiv lista på aktiviteter som bör ingå
i ett internt marknadsföringsprogram. Det går dock bra att identifiera vissa ty-
piska marknadsföringsaktiviteter, och dessa är:

• Utbildning
Utbildning, antingen det är interna eller externa utbildningsprogram, behövs
mest som en grundläggande del i ett internt marknadsföringsprogram.
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• Ledningsstöd
Ett effektivt ledningsstöd inspirerar människor att arbeta för företagets mål.
Ledningsstöd kan genomföras på olika sätt, till exempel:
-   Kontinuitet i de formella utbildningsprogrammen genom dagliga lednings-

aktioner.
-   Aktiv uppmuntran av medarbetarna som en del av ledningens dagliga ar-

betsuppgifter.
-   Att göra medarbetarna delaktiga i planering och beslutsfattande.
-   Feedback till underställda, informationsflöde samt tvåvägskommunikation 

i formella och informella interaktioner.
-   Att etablera ett öppet och uppmuntrande internt klimat.

• Intern masskommunikation och informationsstöd
Flertalet chefer inser att det finns ett behov av att informera sina underställda
om nya strategier och arbetssätt. Men många vet inte hur de skall göra. Där-
för är det viktigt att utveckla olika sorters stödmaterial. Videofilmer och an-
nat audiovisuellt och skrivet material som förklarar de nya strategierna och
arbetssätten kan lätt användas av chefer under möten med de underställda.
Dessutom kan man använda broschyrer, interna PM och tidningar, liksom
andra sätt att masskommunicera, i direkta interna kampanjer.

• Personaladministration och ledning av mänskliga resurser
Det är viktigt att anställa och behålla den rätta sortens medarbetare. Organi-
sationen bör redan vid rekrytering och anställning försöka se till detta. Orga-
nisationen bör göra bruk av befattningsbeskrivningar, rekryteringsprocedurer,
avanceringsplaner, löner, arvoden och bonussystem, samt stimulansprogram
liksom andra personaladministrativa instrument på ett sådant sätt att den in-
terna marknadsföringens syften nås.

• Extern masskommunikation
Det är sällan man inser vilken intern inverkan en extern masskommunika-
tionskampanj eller aktivitet har. Ändå är det så att medarbetarna nästan alltid
utgör en mycket intresserad och responsvillig publik för annonskampanjer,
PR-aktiviteter och andra typer av masskommunikation.
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3  METOD

I detta kapitel kommer jag att redogöra för min forskningsansats, undersök-
ningsansats, val av studieobjekt samt hur jag gått tillväga vid min datainsam-
ling.

3.1  Forskningsansats

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för min forskningsansats som består av
två olika metodiska angreppssätt, kvalitativ och kvantitativ.

• Kvalitativ metod
En kvalitativ metod går mer på djupet än på bredden. Metoden har inte som
utgångspunkt att ge problemkomplexet en generell giltighet utan syftar till att
beskriva en helhet av ett sammanhang där problemkomplexet finns samt ge
en djupare förståelse för detta problem. Forskaren observerar fenomenet in-
ifrån, vilket ofta sker genom fallstudie i form av djupintervjuer utan fasta frå-
ge- eller svarsalternativ. (Holme & Solvang, 1991)

• Kvantitativ metod
Kvantitativa undersökningar kännetecknas av att de är formaliserade och
strukturerade metoder, som ofta sker i form av enkäter med fasta svarsalter-
nativ. Dessa metoder syftar till att kunna göra generaliseringar vilket också är
fördelen med dessa metoder. Det insamlade materialet uttrycks i sifferform
och analyseras kvantitativt. (ibid)

Jag har valt en kvalitativ ansats eftersom mitt syfte är att erhålla djup och de-
taljerad information om studieobjektet för att uppnå en större förståelse. En
kvalitativ ansats anser jag vara nödvändig för att få ett bra resultat i den empi-
riska undersökningen.

3.2  Undersökningsansats

I detta avsnitt följer en redogörelse för de olika undersökningsansatser som
finns, fallstudie, survey och experiment, samt hur jag har tänkt genomföra min
empiriska undersökning.



 - KAPITEL 3 METOD -

- 17 -

• Fallstudie
Fallstudie är en metod som går ut på att man gör en studie där intresset är
riktat mot detaljerade och ofta djupgående beskrivningar och analyser av en-
skilda fall. Fallstudier kännetecknas också av att man inte är intresserad av att
vilja dra speciellt djupgående slutsatser om hur de undersökta fallen ligger i
förhållande till någon målpopulation. Man väljer visserligen ut fallen efter
vissa kriterier, som till exempel att de skall vara typiska. (Lekvall &Wahlbin,
1993, sid 143f)

 

• Survey
Survey är en samlingsterm för insamling av primärdata med enkät och inter-
vju. Jämförbarheten i beskrivningen på bredden av undersökningsenheterna
är av stort intresse. Resultaten redovisas i form av tabeller och diagram (ibid).

• Experiment
Experiment innebär att man manipulerar en oberoende variabel för att se vad
som händer med den beroende variabeln. Detta kan utföras i laboratoriemiljö
eller på fält. (Zikmund, 1994)

Jag kommer att genomföra en mindre fallstudie då mitt intresse är att beskriva
och analysera ett enskilt fall på djupet, och kommer att välja ett exempel som är
typiskt för en imaginär organisation.

3.3  Datainsamlingsmetod

Det finns flera olika sätt att samla in primärdata vid fallstudier och jag har valt
att belysa två av dessa, telefonintervju och personlig intervju.

• Telefonintervju
 Enligt Zikmund (1994) är fördelen med telefonintervjuer att det är både snabbt

och billigt att samla in data, man kan i princip genomföra hundratals telefon-
intervjuer på en och samma dag. Nackdelen med telefonintervjuer är att man
kan inte använda sig av bilder och andra visuella hjälpmedel för att underlätta
för respondent, samt att man kan få ett stort ramfel. En annan nackdel med
telefonintervjuer är att man ofta ganska begränsad när det gäller hur lång in-
tervjun tillåts vara. En tumregel med telefonintervjuer är att man skall försöka
hålla de mellan cirka 10-30 minuter.
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• Personliga intervjuer
En annan datainsamlingsmetod som man enligt Zikmund (1994) kan använda
sig av är personliga intervjuer. Det innebär att man samlar in data genom att
intervjua respondenten ansikte mot ansikte. Den stora fördelen med personli-
ga intervjuer är att det finns i stort sett obegränsade möjligheter när det gäller
vilka typer av frågor som man kan ställa till respondenten. Intervjuaren har
möjlighet att förklara de frågor som respondenten eventuellt inte förstår. En
annan fördel med personliga intervjuer är att man kan använda sig av bilder
och andra visuella hjälpmedel som man vill att kunden skall kommentera.
Nackdelen med personlig intervju är framförallt kostnaden per intervju, samt
att man ej kan känna sig riktigt anonym som respondent.

Jag har valt att samla in min primärdata med hjälp av telefonintervjuer, och an-
ledningen till detta är att det har varit viktigt för studien att kunna fördjupa sig i
vissa frågeställningar, samt att det har funnits möjlighet från både respondenten
och intervjuaren att reda ut oklarheter. Även tids- och kostnadsskäl har bidragit
till mitt val av datainsamlingsmetod.

3.4  Val av studieobjekt

GANT har i den explorativa studie som jag genomfört, blivit utpekad som ett
typexempel (Hedberg, 1994) på en imaginär organisation, varför jag valt att
genomföra min undersökning hos ledarföretaget Pyramid Sportswear AB i
Stockholm. Att belysa den imaginära organisationen GANT har varit viktigt för
att få den grund som man kan applicera den interna marknadsföringen på.

3.5 Tillvägagångssätt vid datainsamling

Tillvägagångssättet för att samla in data, var att börja med en explorativ under-
sökning där jag fick mitt problemområde djupare belyst samt fick rekommen-
dationer till relevant litteratur.

Enligt Zikmund (1994) är syftet med en explorativ undersökning att få kunskap
om det område/ämne man ska undersöka samt att förvandla ostrukturerade och
ogripbara problem till väldefinierade problemfrågor. Explorativa undersökning-
ar är nästan alltid kvalitativa. Min explorativa studie har bestått av att ha samtal
med personer som har djupare kunskap om mitt ämnesval, samt litteraturstudier.
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Jag har haft samtal med Professor Sven-Åke Hörte och Universitetsadjunkt
Roman Tannenberg som bägge har djupare kunskap inom teoriområdet imagi-
nära organisationer. Detta har resulterat i en större förståelse för begreppet ima-
ginära organisationer, samt att jag har fått tips om relevant litteratur.

Nästa steg var att söka relevant litteratur. Vid teorisökningen har jag använt mig
av de söksystem som finns att tillgå på biblioteket vid Luleå tekniska universi-
tet, samt via internet. Via databasen Libris har jag sökt efter böcker inom mina
ämnesområden. Vid artikelsökningen har jag använt mig av Artikelsök samt
internet. Sökord som jag använt mig av har varit imaginära organisationer, in-
tern marknadsföring, kommunikation och information.

Jag beställde årsredovisningar från Patent och registreringsverket för företagen
Pyramid Sportswear AB (94-95), Pyramid Partners AB (94-95) och Peter Bo-
linder & Partners AB (93/94-94/95) som jag studerade för att få en större för-
ståelse för hur den imaginära organisationen GANT är uppbyggd.

När detta var avklarat så genomförde jag min undersökning via telefonintervju.
Till dessa intervjuer hade jag konstruerat två stycken intervjuguider (bilaga 1
och 2). Dessa intervjuguider hade respondenten som underlag vid min intervju
med henne. Jag hade förmånen att få göra mina intervjuer med Hanna Göth som
är marknadsansvarig på Pyramid Sportswear AB.

Intervjun med Hanna Göth delades upp i två delar. Anledningen till detta var att
jag efter första intervjun skulle få en möjlighet att sammanställa mina svar om
den imaginära organisationen GANT, för att sedan i den andra intervjun använ-
da den som ram för mina fortsatta frågor. Den första delen var på 20 minuter,
där vi gick igenom hur GANT ser ut som en imaginär organisation. Den andra
intervjun var på 40 minuter, där vi gick igenom hur ledarföretaget sköter den
interna marknadsföringen i den imaginära organisationen. Intervjuerna gjordes
utan bandspelare och noterades för hand.

3.6  Tillvägagångssätt vid analys

Det finns inga fasta regler för hur man analyserar fallstudier, utan man är hela
tiden tvingad till att använda insidan av huvudet (Lekvall & Wahlbin, 1993).
Sättet att analysera och tolka det material som jag erhållit vid mina telefoninter-
vjuer var att jag efter den första intervjun med Hanna Göth gjorde en samman-
ställning av hur den imaginära organisationen GANT ser ut.
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Denna använde jag sedan som grund vid min andra intervju om intern mark-
nadsföring med henne. När jag sedan genomförde min analys av de svar jag fått
vid mina intervjuer, så kändes det naturligt att dela in dessa i två delar, imaginä-
ra organisationen och intern marknadsföring. Jag jämförde de svar jag fått i in-
tervjuerna med valda delar av teorin.

3.7  Validitet och reliabilitet

Vilken metod man än väljer för att samla in information, måste man alltid
granska den för att avgöra hur tillförlitlig (reliabilitet) och hur giltig (validitet)
den information är som man får fram. Reliabiliteten är ett mått på i vilken ut-
sträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika
tillfällen under i övrigt lika omständigheter. Validitet är ett mått på om en viss
fråga mäter eller beskriver vad man vill att den ska mäta eller beskriva. (Bell,
1995)

Det är ofta svårare att fastställa validitet och reliabilitet vid kvalitativa under-
sökningar än vid kvantitativa. Vid kvalitativa undersökningar blir validiteten
mer en fråga om huruvida en annan person än forskaren kan skapa sig en bild
av de begrepp som studeras. Reliabiliteten blir en fråga om hur bra dessa be-
skrivningskategorier lyckas med att kommunicera meningsinnehållet. (Carlsson
1991)

För att få tillfredsställande tillförlitlighet och giltighet i undersökningen gjordes
följande åtgärder:

• Intervjuguiden konstruerades utifrån vedertagna teorier för att uppnå validi-
tet.

 

• Intervjuerna gjordes med en person som hade den kunskap som behövdes för
mitt problem.

 

• Vid intervjuerna definierade jag de relevanta teorier jag använt för att få re-
spondenten att utgå från detta vid svarandet.

 

• Respondenten hade tillgång till intervjuguiderna för att underlätta förståelsen.
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4  EMPIRI / RESULTAT

I detta avsnitt gör jag först en presentation av GANT utifrån de tidigare littera-
turstudier jag gjort, för att sedan presentera resultatet ifrån de undersökningar
som jag gjort. Jag har valt att inte presentera mina resultat fråga för fråga, utan
då det är en kvalitativ undersökning så gör jag en sammanfattning av de som
diskuterats. Jag har haft en intervjuguide (bilaga 1 och 2) vid respektive tillfälle
som diskussionsunderlag.

4.1  Presentation av GANT

GANT har sitt ursprung i USA där varumärket ägdes av GANT Corporation.
Lennart Björk, Klas Käll och Staffan Wittmark var under denna tid engagerade i
att sälja kläder med varumärket Jockey, vilket ledde till många resor i USA. De
insåg snart att de alla hade väldigt mycket GANT kläder gemensamt i gardero-
ben. De tog kontakt och startade förhandlingar (1981) med GANT Corporation i
USA om rättigheten till att sälja varumärket GANT på licens i Europa. De eta-
blerade ett företag vid namn Pyramid Sportswear AB. Starten skedde i tre skan-
dinaviska länder, och de finns idag representerade i 22 länder.

Pyramid Sportswear AB säljer GANT på licens i dag i alla länder utanför Nord-
amerika och har varit mer framgångsrikt än varumärkets nuvarande ägare Phil-
lips-Van Heusen, och svarar idag för all produktutveckling och marknadsföring
av märket. Phillips-Van Heusen har dock köpt in sig med 25 procent i Pyramid.
GANT omsätter 100 miljoner kr i Sverige, drygt 500 miljoner kr i USA och to-
talt cirka 1,3 miljarder kr.

Konfektionsfabriken GANT och varumärket GANT har förvisso sitt ursprung i
USA, men GANT-varor som vi i dag känner och bär kommer inte alltså ifrån en
konfektionsfabrik i USA. Det är i stället en imaginär organisation med motorn i
Sverige. Centrum för verksamheten är det svenska företaget Pyramid Sportswe-
ar AB. Från detta företag byggs varumärket, kollektionerna, produktion och
återförsäljarnät upp. Pyramid Sportswear hittar designers, identifierar trender,
lägger ut kvalitetssäkrad produktion och stöder och utvecklar ett återförsäljarnät
via kataloger, annonsering, imageskapande aktiviteter och säljstöd i form av
kundregister och aktivt lagerhållningssystem.
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4.2  Resultat av Del 1 i undersökningen

Del 1 behandlar frågor om ledarföretaget Pyramid Sportswear AB och dess
partnerföretag i den imaginära organisationen GANT.

4.2.1  Pyramid Sportswear AB

Min intervju var med Hanna Göth som är marknadsansvarig på Pyramid
Sportswear AB.

Pyramid Sportswear AB bedriver försäljning av herrkläder under varumärket
GANT. Företaget säljer GANT på licens i alla länder utanför Nordamerika och
hade en omsättning totalt under 1995 på cirka 135 miljoner kronor.

Företagets funktion är att agera ledarföretag, så kallat vara moderbolag för alla
företag i den imaginära organisationen GANT. Det är även att ta fram nya vår
och höst kollektioner. Pyramid Sportswear AB driver ej några butiker utan detta
är förlagt till Peter Bolinder & Partners AB som även har hand om den perso-
naladministrativa biten.

Phillips-Van Heusen Corporation som är ägare till GANT Corporation i USA
varifrån ursprunget till varumärket GANT kan härledas, köpte in sig i Pyramid
Sportswear AB under 1995. Phillips-Van Heusen köpte in sig med 25% i ett
nykonstruerat holdingbolag vid namn Pyramid Partners AB. De övriga 75% ägs
av grundarna till Pyramid Sportswear AB, som är Björk, Käll och Wittmark.

Pyramid Partners äger 100% i Pyramid Sportswear samt 75% i Peter Bolinder &
Partners AB. Pyramid Partners AB är ett holdingbolag utan anställda och in-
täkter, vilket gör att jag fortsättningsvis kommer att bortse från detta företag.

På frågan om de ser sig själva som en imaginär organisation så säger Hanna
Göth att de ser på sig själva som en liten kärnorganisation som lägger ut väldigt
mycket arbete på entreprenad. Hon säger även att de är medvetna om att de be-
traktas som en imaginär organisation men att hon själv inte är så insatt i begrep-
pet.
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4.2.2  Samarbetspartners

Pyramid Sportswear AB har ett samarbete med företag i olika delar av världen,
så kallade partnerföretag och för att redogöra för detta så har jag valt att funk-
tionsindela företagen.

• Återförsäljare
Pyramid Sportswear AB samarbetar med 93 stycken återförsäljare i Sverige
samt 12 stycken GANT Store butiker. Dessa har till uppgift att sälja GANT:s
höst och vår kollektioner via butik ute i landet.

• Leverantörer
GANT har flera olika leverantörer runt om i världen som man har ett intensivt
samarbete med via sina designers.

• Tillverkare
Det finns fyra olika företag i fyra länder/regioner som sköter om tillverkning-
en av GANT-produkter. Dessa företag har man haft långvariga relationer med
och är belägna i:

- Portugal där man tillverkar jackor, skjortor samt kavajer.
- Italien där man tillverkar allt stickat samt jeans
- Fjärran östern där man tillverkar t-shirts och badbyxor
- Mauritius där man tillverkar övriga produkter

• Reklambyrå
Det finns en reklambyrå som man har samarbetat med ända från starten och
det är Appel & Falk i Malmö. Reklambyrån ansvarar för framtagning av vår-
och höstkatalogerna samt olika logotyper till GANT-kollektionerna.

• Internationella Pyramid
 Det finns 22 st internationella Pyramid företag på 24 marknader som Pyramid

Sportswear AB har samarbete med. Dessa företag representerar GANT i des-
sa olika marknader och håller i ett återförsäljarnät.

Pyramid Sportswear AB bedriver även ett samarbete med Romella International
som ska lansera en parfymserie för män till hösten 1997, vilket gör att GANT
skulle få ett lika starkt produktprogram som de stora globala märkena Polo
(Ralph Lauren), Tommy Hilfiger och Nautica. Brindfors Design kommer att
svara för designen av doftserien.
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4.3  Resultat av Del 2 i undersökningen

Denna del behandlar frågor om hur Pyramid Sportswear AB  som ledarföretag
gentemot sina partnerföretag sköter sin interna marknadsföring.

4.3.1  Intern marknadsföring

Hanna Göth sade sig vara dåligt insatt i begreppet intern marknadsföring varpå
jag gav henne en definition på detta, för att underlätta den fortsatta intervjun.

På frågan om det finns ett medvetet program för så kallad intern marknadsföring
hos Pyramid Sportswear AB som riktar sig gentemot delar eller hela GANT, så
svarade hon att det finns inget direkt nedskrivet men att det finns ett uttalat pro-
gram. Peter Bolinder & Partners AB sköter om den interna marknadsföringen
gentemot återförsäljarna i samråd med Pyramid Sportswear AB. Peter Bolinder
& Partners AB har även hand om den personaladministrativa biten.

4.3.2  Olika former av informationstyper

På frågan om vilken typ av information som går ut till berörda parter så gav jag
min definition om olika informationstyper för att underlätta den fortsatta dis-
kussion om detta ämne.

Den information som går ut är av båda kategorierna. Affärsidén går ut över hela
GANT. Man sätter upp mål för verksamheten, det vill säga att man har minimi-
krav på inköp av kvantitet. Respektive land presenterar budgetar för kommande
år på möten. Det går ut information om kollektioner och design. Den informa-
tion som går ut är av övergripande art och sker mestadels på årsbasis. Någon
form av direktstyrning sker ej om det inte finns speciella skäl till detta, till ex-
empel om någon inte klarar minimikrav. Det finns nedskrivet grunder för sam-
arbete, ett så kallat kontrakt om man säljer GANT.

4.3.3  Vilka berörs av informationen?

Till denna del startade jag med en beskrivning av en funktionsindelad GANT-
organisation (figur 4.1) och frågade hur väl den stämde överens med verklighe-
ten. Hon ansåg att det var en fullt korrekt bild av hur GANT är funktionsinde-
lad.
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Figur 4.1: Funktionsindelad imaginär organisation (egen)

Viss typ av information går ut till alla berörda medan vissa funktioner inte be-
höver en helhetsbild. Tillverkare behöver bara information om vad som skall
produceras och till vilka. Peter Bolinder & Partners AB har hand om informa-
tionshanteringen gentemot återförsäljare där de utbildas i GANT:s affärsidé och
kultur, det vill säga att de utbildas till en så kallad Gant Store värld.

4.3.4  Aktiviteter för att föra ut information

Här har jag valt att dela in svaren i de olika former av aktiviteter som kan före-
komma i en organisation för att nå ut med information.

• Utbildning
Det sker ingen utbildning av anställda eller engagerade i Pyramid Sportswe-
ar:s regi. Den utbildning som finns sker gentemot återförsäljare, där de in-
doktrineras  i GANT:s affärsidé och kultur.
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• Ledningsstöd
Delaktighet i planering och beslutsfattande sker vid de möte som hålls fyra
gånger per år, två vardera för höst och vår kollektionen. Det första mötet som
är ett designmöte går ut på att man från ledarföretagets sida presenterar den
nya kollektionen och tar in åsikter och synpunkter på den.

Det andra mötet är ett stormöte på tre till fyra dagar, där alla i företaget är re-
presenterade. Man presenterar den färdiga kollektionen och man får göra köp.
Detta möte fungerar även som en kick-off träff för alla i organisationen. Den
största delen av all information som förmedlas sker informellt. GANT strävar
efter att ha ett öppet och uppmuntrande klimat då de flesta man samarbetar
med har man även informella och långvariga relationer med.

• Intern masskommunikation och informationsstöd
Det finns ingen personaltidning för hela GANT, men däremot så håller Peter
Bolinder & Partners AB i en personaltidning som går ut till alla återförsälja-
re. Det finns en väl utbyggt användande av e-post och fax för att kommunice-
ra och föra ut information.

• Personaladministration och ledning av mänskliga resurser
På frågan om det finns en aktiv styrning i frågor om rekryterings procedurer,
avanceringsplaner, löner, arvoden och bonussystem, så sker inget av detta i
Pyramid Sportswear AB:s regi. Då den personaladministrativa biten ligger
under Peter Bolinder & Partners AB så har det inte gått att få ett tillfredsstäl-
lande svar på denna fråga.

• Extern masskommunikation
Det finns givetvis en medveten tanke om att den externa masskommunikatio-
nen även är inriktad internt. Detta är en del i att föra ut affärsidé och kultur 
till alla berörda i GANT.
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5  ANALYS OCH SLUTSATSER

Detta kapitel är uppdelad i två delar, Del 1 där jag ser hur GANT ser ut som
imaginär organisation, det vill säga, dess huvudkomponenter, kännetecken och
sammanhållande krafter. Del 2 där jag gör en analys över hur den interna mark-
nadsföringen ser ut i den imaginära organisationen GANT. Efter detta drar jag
slutsatser av de analyser jag gjort.

5.1  Huvudkomponenter och begrepp

Huvudkomponenterna/nyckelbegreppen i den imaginära organisationen GANT,
kan enligt de teorier jag tagit upp tidigare (sid 3) sammanfattas så här:

• Ledarföretag
 Ledarföretaget är Pyramid Sportswear AB
 

• Imaginatörer
 Imaginatörer skulle man kunna betrakta Björk, Käll och Wittmark, som är de

personer som startade upp verksamheten och som driver den idag. Det är des-
sa som har haft en strategisk karta över hur verksamheten skulle byggas upp.

 

• Kärnkompetens
 Kärnkompetens går ut på att utveckla lockelse i varumärke och ha en överläg-

senhet i design.
 

• Anställda
 Anställda är de personer som finns i företaget Pyramid Sportswear AB.
 

• Engagerade
 Alla de personer som på något sätt arbetar för att förverkliga affärsidén som

skapats av imaginatörerna kallas för engagerade.
 

• Partnerbas
 Partnerbasen ligger i de företag som Pyramid Sportswear AB samarbetar med

för att förverkliga sin affärsidé.
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• Produktionssamordningssystem
 GANT har ett väl utvecklat system för samordning då de bland annat har desig-

ners som är på resande fot cirka 200 dagar om året, samt via fyra årliga träff-
ar för samtliga och en väl utbyggd kommunikation via e-post.

 

• Kundbas
En systematisk uppbyggd kunddatabas och en mycket detaljerad och aktuell
redovisning av vilka varor och varianter som har gått ut till de olika friståen-
de butikerna, vad som hittills sålts, är två centrala komponenter som möjlig-
gör och utvecklar den imaginära organisationen GANT.

5.2  Den imaginära organisationen GANT

Enligt Hedberg (1994) är GANT ett typexempel på en imaginär organisation
och uppfyller väl de olika kännetecken (sid 8) som finns. Nedan följer en redo-
görelse över dessa.

• Den är funktionellt större än den verkar
Varumärket, modeskaparna, modellerna, katalogerna, butikerna, fabrikerna,
kundregistren och lagersytemen samordnas till något som gör GANT funk-
tionellt större än den verkar.

• Är resursrikare än vad den normalt kan redovisa
Motorn i GANT, företaget Pyramid Sportswear AB har knutit till sig olika
former av resurser i olika partnerföretag. Länkarna mellan partnerföretagen
och mellan de enskilda aktörerna i GANT-nätet varierar från kommersiella
avtal till personkännedom och personkemi. De flesta av partnerföretagen
hanteras utanför företagets juridiska enhet, redovisningar och organisatoriska
beskrivningsspråk.

• Klarar att gå samman, men stöter på stora problem att skiljas
Många av partnerföretagen är så starkt knutna till varumärket, ledarföretaget
att de skulle ha svårigheter att skiljas.

• Utvecklar en imaginär kultur med andra aktörer i det imaginära systemet
Det finns en gemensam GANT-kultur som genomsyrar hela organisationen
och alla aktörer i det imaginära systemet. Denna kulturindoktrinering sker
först och främst via extern masskommunikation och utbildning av återförsäl-
jare.
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• Det finns klara gemensamma mål
Det finns mål uppsatta för både de internationella Pyramid och återförsäljar-
na. Dessa mål är inte klara och tydliga utan kan vara exempelvis ett minimi-
krav på vad de internationella Pyramid Sportswear bör göra i inköp från le-
darföretaget.

Det som håller samman den imaginära organisationen GANT är i första hand
attraktionen i en suverän affärsidé och vision. I andra hand är det olika former
av synergier som utgör en viktig grupp av sammanbindare.

Det går att beskriva den imaginära organisationen enligt figur 5.1 nedan. Jag har
till denna bild valt att ta med ursprunget till GANT samt de ägarförhållanden
som finns i den imaginära organisationen GANT. Då Pyramid Partners AB en-
dast är ett holdingbolag utan anställda och intäkter så har jag valt att i tidigare
och kommande resonemang att bortse från den.
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Figur 5.1: Den imaginära organisationen GANT (egen)
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5.2.1  Front mot marknaden

Det finns olika typer av formationer och mönster på en imaginär organisation,
och de flesta kan sammanfattas i  bilden Spindeln i nätet (figur 2.1, sid 6). Spin-
delnätet kan ha ganska olika karaktär, och där finns det två olika varianter Öar
med samband  (figur 2.2, sid 7) och Front mot marknaden (figur 2.3, sid 7).

Enligt Hedberg (1994) är front mot marknaden ett företag som etablerar ett va-
rumärke, ett koncept, en kundbas eller dylikt och sedan engagerar andra, i sam-
arbeten eller via upphandling, för att producera och distribuera avsedda varor
eller tjänster. GANT passar väldigt bra in på denna bild och är enligt viss litte-
ratur (Hedberg, 1994) ett typexempel på detta.

Jag har valt att funktionsindela (figur 5.2) den imaginära organisationen GANT
och fortsättnigsvis beskriva den i formen av Front mot marknaden.

Ledarföretaget  Pyramid Sportswear AB
Imaginatörer  Björk, Käll och Wittmark

Kärnkompetens   överlägsenhet i design, lockelse i varumärke

Pyramid
Internat.

Till-
verkare

Åter-
försäljare

Partnerföretag

Kunder

Leveran-
törer

Reklam-
byrå

Figur 5.2: Funktionsindelad GANT (efter Hedberg, 1994, sid 43)
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5.3  Informationsspridning i GANT

Enligt de teorier (Häckner, 1985) som tagits upp tidigare så kan man dela in in-
formation i två kategorier, hård och mjuk information (figur 2.5, sid 13). Vi ska
här se på de olika typer av information som förmedlas från ledarföretaget ut i
organisationen och försöka klassificera dessa in i de två kategorierna vi nämnt
tidigare.

För att förenkla denna analys så ser vi på vilken typ av information samt hur
den går ut från ledarföretaget till de olika funktioner (figur 5.3) som finns i den
imaginära organisationen GANT.
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Figur 5.3: Olika typer av information i GANT (egen)
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5.4  Intern marknadsföring i GANT

Det finns två svårigheter med intern marknadsföring och de är för det första när
normal informationsspridning i en organisation går över och blir ”intern mark-
nadsföring”. Det andra är att intern marknadsföring förknippas med och be-
skrivs oftast som en del av marknadsföringen i ett tjänsteföretag. Men enligt
Grönroos (1990) är intern marknadsföring lika viktigt och tillämpbart i varu-
producerande företag.

Ser man på en imaginära organisationen GANT så kan man dela in organisatio-
nen i en tjänsteproducerande och en varuproducerande del (figur 5.4).

Ledarföretaget  Pyramid Sportswear AB
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bolag

Reklam-
byrå

P.Bolinder & Partners AB
Pyramid Sportswear AB

VARUPRODUCERANDE DELTJÄNSTPRODUCERANDE DEL

Figur 5.4: Tjänste- och varuproducerande indelning  av GANT (efter Hedberg, 1994, sid 43)
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Tjänsteproducerande delen i GANT är återförsäljarnätet, det vill säga, de fristå-
ende återförsäljarna samt de GANT-stores som finns i Sverige samt Peter Bo-
linder & Partners AB som håller i detta återförsäljarnät. Men det innefattar även
de internationella Pyramidbolagen som var för sig håller i ett återförsäljarnät.
Den varuproducerande delen består av tillverkare, leverantörer samt reklamby-
rån i samverkan med Pyramid Sportswear AB.

5.4.1  Tjänsteproducerande del i GANT

Ser man på den tjänsteproducerande delen, så ser man att det tillämpas långsik-
tiga, kontinuerliga och målinriktade handlingsprogram som utgår från företaget
Peter Bolinder & Partners AB som är starkt knutet till ledarföretaget. Detta sker
i form av att man utbildar återförsäljare i ett GANT-store tänkande. Det sker
även via den interna kommunikation som sker i form av personaltidningar och
andra aktiviteter.

Den interna marknadsföring som sker gentemot de internationella Pyramid bo-
lagen går ut på att ledarföretaget har så kallat ”skrivit ett kontrakt” med bolagen
om hur GANT ska säljas i respektive land, det vill säga en skrift som för ut
GANT:s affärsidé och kultur. I det stora hela är det internationella återförsäljar-
nätet uppbyggt på liknande sätt som i Sverige.

Det finns ett medvetet handlingsprogram, ett så kallat internt marknadsförings
program, som har till uppgift att motivera återförsäljarna till ett effektivt mark-
nadsorienterat agerande och därmed skapa förutsättningar för ett framgångsrikt
agerande på den externa marknaden. Detta gör att man kan säga att det existerar
intern marknadsföring i den tjänsteproducerande delen i GANT.

5.4.2  Varuproducerande del i GANT

Ser man på den varuproducerande delen i GANT så finns det en medveten tanke
om att föra ut affärsidé och kultur via sin externa masskommunikation, samt att
man via de möten som sker fyra gånger per år (två gånger för samtliga) och de
designers som man har på resande fot cirka 200 dagar om året, försöker föra ut
ett GANT-tänkande. Den mesta kommunikationen både informell och formell
handlar ändå mest om så kallad hård information, till exempel  kvalitetskrav,
kvantitet, mönster och annan teknisk information.



 - KAPITEL 5 ANALYSER OCH SLUTSATSER -

- 34 -

I detta fall blir det svårt att tillämpa termen intern marknadsföring då det inte
finns ett medvetet handlingsprogram eller en medveten tanke om att den infor-
mation som går ut är tänkt att få de engagerade till ett aktivt och effektivt mark-
nadsorienterat agerande.

5.5  Slutsatser

Syftet med uppsatsens var att undersöka hur den interna marknadsföringen ser
ut i en imaginär organisation. Mer exakt var syftet att belysa en imaginär orga-
nisation samt att se på vilken information som sprids, vilka som informeras och
på vilket sätt informationsspridningen sker i en imaginär organisation.

Slutsatsen av den analys jag gjort om den imaginära organisationen GANT, är
att den väl uppfyller de krav som ställs på en imaginär organisation. Det går
utan problem att koppla GANT till de komponenter och begrepp som är viktiga.
GANT uppfyller de flesta kriterier på vad som kan kallas för en imaginär orga-
nisation och betraktas i viss litteratur som ett typexempel på detta (Hedberg,
1994).

De slutsatser man kan göra om hur den interna marknadsföringen ser ut i den
imaginära organisationen GANT är att det inte finns ett medvetet internt mark-
nadsförings program för hela GANT, och inte heller för den varuproducerande
delen. Detta gör att den externa marknadsföringen har en viktig roll i att föra ut
till exempel affärsidéer och kultur. Den interna marknadsföring som sker finns i
den tjänsteproducerande delen av GANT, och mest synligt är detta i det svenska
återförsäljarnätet.

Som en konsekvens av den analys jag har gjort av min empiriska undersökning,
så anser jag att det hade varit bra att även genomföra en undersökning i företa-
get Peter Bolinder & Partners AB som håller i det svenska återförsäljarnätet och
den interna marknadsföring som sker där. Detta för att på ett bättre sätt kunna
belysa den interna marknadsföring som egentligen sker i GANT.
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TELEFONGUIDE  DEL 1

Denna del behandlar frågor om själva företaget och dess partnerföretag.

1. Ditt namn?  ____________________________________________________

2. Din befattning? _________________________________________________

3. Företagets namn?  _______________________________________________

4. Antal anställda?_________________________________________________

5. Företagets inriktning?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6.Vilket år etablerades företaget? _____________________________________

7. Vilka personer startade upp verksamheten?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8. Vilka företag har ert företag ett etablerat samarbete med?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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9. Vad har dessa företag för funktion?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

10.  Är samarbetet närmare med vissa företag än andra?         � Ja            � Nej

Om Ja, vilka företag? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

11.  Ser ni på er själva som en imaginär organisation?          � Ja            � Nej

Motivera?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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TELEFONGUIDE  DEL 2

Denna del behandlar frågor om hur Pyramid Sportswear som ledarföretag
gentemot sina partnerföretag sköter sin interna marknadsföring.

1 Frågor om begreppet intern marknadsföring

1.1 Känner du till begreppet intern marknadsföring?              � Ja            � Nej

Om Ja, ge din tolkning av detta.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Om Nej, så definieras detta för respondenten.

1.2 Finns det ett medvetet program för intern marknadsföring hos Pyramid 
Sportswear som riktar sig gentemot delar eller hela GANT?

� Ja            � Nej

1.3 Finns det andra företag inom GANT som sköter någon del av den interna 
marknadsföringen?

� Ja            � Nej

Om Ja, vilket företag?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Definition av Intern Marknadsföring:

Intern marknadsföring är ett paraplybegrepp för en rad interna aktiviteter, vars
syfte att på ett motiverat, engagerat och optimalt sätt i sina funktioner utforma
och sälja den produkt man arbetar med samt att utveckla företaget i den mark-
nad man arbetar på. Företagsledningen måste på sin interna marknad mark-
nadsföra och sälja företagets affärsidé, ledningsfilosofi, organisation och styr-
system (mål, strategier och policies).
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2 Frågor om olika former av information

2.1  Vilken typ av information går ut från Pyramid Sportswear AB gentemot de 
samarbetsföretag som finns?

Ifall de råder tveksamhet om vad som menas med ”typ av information” så 
ges nedanstående definition.

Behövdes definition? � Ja            � Nej

Mjuk information
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Hård information
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2.2  Får ni information i er tur från berörda parter?

� Ja            � Nej

Om Ja, vilken typ av information och från vilka?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Definition av olika typer av informationstyper:

Det går att dela upp informationen i två kategorier hård och mjuk. Med hård
information menar författaren sådan information som vanligen uttrycks i siff-
ror dvs redovisning, budget och olika sorters kalkyler. Den mjuka informatio-
nen är, i motsats till den hårda , kvalitativ. Visioner, affärsidé, idéer, föreställ-
ningar och värderingar är exempel på mjuk information.
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3.  Frågor om vilka som berörs av informationen.

Starta med en beskrivning av en funktions-
indelad GANT-organisation, enligt bild.

3.1  Stämmer denna bild överens med
din uppfattning av GANT som
organisation?

� Ja            � Nej

Om Nej,  kommentera.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3.2  Finns det någon form av information som går ut till samtliga berörda parter?

� Ja            � Nej

Om Ja, vilken information?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3.3  Finns det någon form av information som går ut till bara vissa berörda?

� Ja            � Nej

Om Ja, Vilka företag och form av information?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Åter-
försäljare

LEDAR-
FÖRETAG

TillverkareInter-
nationella
Pyramid

Reklam-
byrå

Reklam-
byrå
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4. Frågor om hur informationen når ut till berörda parter.

4.1  Hur når ni ut med den information som ska nås ut till alla berörda parter?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4.2  Hur når ni ut med den information som är specifik för olika funktioner?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4.3 Sker det någon form av intern utbildning inom GANT?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4.4 Finns det någon form av ledningsstöd gentemot berörda företag i GANT?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4.5 Sker det någon form av intern masskommunikation inom GANT?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4.6 Finns det en aktiv styrning av från er sida i frågor om rekryterings proce- 
durer, avanceringsplaner, löner, arvoden och bonussystem som är riktad mot
företagen inom GANT?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4.7  Finns det en medveten tanke om att den externa masskommunikation även 
är inriktad internt inom GANT?

� Ja            � Nej

Om Ja, förklara.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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