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Abstract 
The purpose of this thesis was to illustrate the use of internal marketing in the hotel industry. 
It was decided to conduct a case study on two hotels in the same region, Quality Hotell Statt 
and Pite Havsbad. The case study is based on personal interviews with the managers of each 
hotel, who have the ultimate responsibility of the internal marketing work. The research 
questions were based on why the hotel industry work with internal marketing and how the 
hotel industry work with internal marketing. The study showed that the hotel industry work 
with internal marketing on daily basis to get low employee turnover rates, increased employee 
job satisfaction and high quality services. The study also showed that the hotel industry is 
working with internal marketing by recruiting and educating employees, establishing a good 
communication in the company, improving the work environment and by using reward 
systems to encourage the employees. 
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1 Inledning 
Vår bakgrund börjar med en redogörelse för tjänster och tjänstesamhällets utveckling. Sedan 
förklarar vi begreppet marknadsföring och tjänstemarknadsföring, för att sedan komma in på den 
interna marknadsföringens innebörd och betydelse för tjänsteproducerande företag. Detta kommer i 
sin tur att leda fram till vårt syfte och våra forskningsfrågor.  
 
1.1 Bakgrund 
Tjänster genomsyrar varje aspekt av våra liv, de finns vart vi än vänder oss, antingen ett besök 
hos doktorn, en dag i skolan eller en tripp till favoritrestaurangen (Hoffman och Bateson, 
2001, s 22 ff). Tjänster definieras enligt Hoffman och Bateson som handlingar, ansträngningar 
och prestationer, och de menar att kunder när de köper en tjänst, köper en upplevelse. 

 
Under senare år har en av de största trenderna enligt Kotler, Wong, Saunders och Armstrong 
(2005, s 625 ff) varit den stora ökningen av tjänster. De menar att denna trend hör ihop med 
vårt ökade välstånd, vår allt mer tilltagande fritid och en tillväxt av produkter som kräver 
tjänster. Kotler et al definierar en tjänst som ”en aktivitet eller förmån som någon erbjuder en 
annan, som i grund och botten är immateriell och som inte resulterar i ägarskap”. Att sälja en 
tjänst kräver enligt Kotler et al en speciell marknadsföring. Grönroos (2000, s 48) menar 
precis som Kotler et al att tjänster av naturen har vissa egenskaper som påverkar dess 
marknadsföring. Tjänster är immateriella, oskiljaktiga, heterogena och förgängliga, vilket 
bland annat innebär att de inte går att ta på, att produktion och konsumtion sker samtidigt, att 
de är svåra att standardisera och att de inte går att lagra (ibid).  
 
Kotler et al (2001, s 6) skriver att många människor bara tänker på försäljning och 
annonsering när de hör ordet marknadsföring. Författarna menar att det inte är så konstigt 
eftersom att vi varje dag bombarderas med TV-reklam, tidningsannonser, direktreklam och 
telefonförsäljare. Även om försäljning och annonsering är viktigt, är de bara två av många 
marknadsföringsfunktioner, och ofta inte de mest betydelsefulla. I likhet med Hoffman och 
Bateson anser Kotler et al att marknadsföring måste ses ur ett nytt perspektiv, vikten av att 
tillfredsställa kundernas behov. Försäljning uppstår endast efter att en produkt är producerad, 
marknadsföringen startar långt före ett företag har en produkt (ibid). Marknadsföring 
fortsätter enligt Kotler et al hela produktens livstid, för att försöka hitta nya kunder och 
behålla nuvarande kunder genom att hela tiden förbättra produktens utseende och utförande. 
Enligt Lundén och Svensson (2005, s 11) är det svårt att beskriva exakt vad marknadsföring 
är. De menar att marknadsföring går ut på att först ta reda på vad marknaden vill ha, sedan 
uppfylla dessa önskningar och genom olika aktiviteter få kunden att vända sig till företaget. 
Kotler et al definierar marknadsföring som en social och ledande process genom vilken 
individer och grupper får vad de behöver och vill ha genom att skapa och utbyta produkter 
och värde med andra. De menar i sin definition av marknadsföring att ”Nyckeln till framgång 
för ett företag är att fastställa målgruppens behov och tillgodose detta mer effektivt än 
konkurrenterna”. 
 
Hoffman och Bateson (2001, s 19 ff) skriver att behovet av tjänstemarknadsföringskunskaper 
är större än det någonsin varit förut och att efterfrågan ökat på grund av en förändring i synen 
på hur tjänsteföretag borde styra sina företag. ”The industrial management model” riktar sig 
enligt Hoffman och Bateson mot inkomster och tillverkningskostnader i stället för att fokusera 
på de anställdas roll för att skapa kundtillfredsställelse och långsiktig vinst. Denna modell 
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används fortfarande men Hoffman och Bateson framhåller att den modellen inte fungerar för 
kunder, personal1 och de länder där den fortfarande nyttjas. ”The new market-focused 
management model” har utvecklats för att fokusera på kunden (ibid). Enligt författarna ska 
företaget organiseras för att kunna stödja människorna som betjänar kunderna. Genom att 
följa detta tillvägagångssätt anser Hoffman och Bateson att tjänsteleveranssystemet kommer 
att hamna i fokus och bli en differentierad fördel och konkurrensstrategi. 
 
Kotler et al framhåller att framgångsrika företag fokuserar både på sin personal och sina 
kunder, och att företagen ser sambandet mellan dessa och tjänsteföretagets vinster. Kotler et al 
(2005, s 634) och Hoffman och Bateson (2001, s 265) kallar detta samband för ”the service-
profit chain”. Figur 1 nedan förklarar sambandet mellan länkarna i kedjan.  

 
OPERATING STRATEGY AND SERVICE DELIVERY SYSTEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.  Service Profit Chain. 
Från “Essentials of Services Marketing” of K.D. Hoffman & J.E.G. Bateson, 2001, Fort 
Worth: Harcourt College Publishers, s 266.  
 
Kotler et al lyfter fram att företagen för att nå framgång måste börja med att ta hand om de 
människor som tar hand om kunderna. Det innebär att den traditionella, externa 
marknadsföringen måste kompletteras (ibid). Flera experter har föreslagit en modell känd som 
”the service triangle” (Hwang och Chi, 2005). Hwang och Chi förklarar att ”the service 
triangle” (Figur 2) binder samman extern marknadsföring, interaktiv marknadsföring och 
intern marknadsföring till ett mer intensivt koncept för att utveckla unika tjänster för kunderna 
i syfte att vinna deras lojalitet. Kotler et al tydliggör att marknadsföring av tjänster kräver ett 
samspel mellan kund, personal och företag för att lyckas. Den traditionella, externa 
marknadsföringen innehåller enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 221) pris, plats, 
påverkan, produkt och personal. Författarna menar att den externa marknadsföringen lockar 
kunder till företaget men att den egentligen inte har någon betydelse om inte personalen kan 
leverera den förväntade tjänsten. Med interaktiv marknadsföring menas samspelet mellan 
kund och personal (ibid). Enligt Kotler et al är det viktigt att företaget förstår att den 
förväntade tjänstekvaliteten beror hur väl denna interaktion mellan kund och personal 
fungerar. Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson är det oftast aktiviteter riktade mot den 
externa marknaden man förknippar med marknadsföring i allmänhet. De är dock av den 
uppfattningen att det första ett tjänsteföretag bör tänka på är att rikta marknadsföringsinsatser 

                                                 
1  Personal och anställda är i denna uppsats synonyma begrepp 
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mot personalen, den interna marknaden. Den tredje länken i modellen handlar enligt Hwang 
och Chi om intern marknadsföring, och de anser precis som Arnerup-Cooper och Edvardsson 
att den är viktigare än den traditionella, externa marknadsföringen. Enligt samtliga dessa 
författare beror det på att den är en nyckel till tjänster med hög kvalitet och framgångsrik 
extern marknadsföring. Grunden för den interna marknadsföringen är enligt Rafiq och Ahmed 
(2000) att få positivt inställd och kundmedveten personal. En bra intern marknadsföring ger 
tillfredsställd personal, vilket är förutsättningen för att få nöjda kunder (ibid).  

 
Figur 2. The service triangle. 
Efter ”Principals of marketing” of P. Kotler, V. Wong, J. Saunders och G. Armstrong , 2005, 
Harlow: Pearson Education Limited, s 546. 
 
Utifrån ovanstående diskussion kan vi se att den interna marknadsföringen har stor betydelse 
för ett företags framgång och därför finner vi det intressant att gå djupare in på detta område 
inom marknadsföring. 
 
1.2 Problemdiskussion och syfte 
Enligt Ahmed och Rafiq (2003) är intern marknadsföring interaktionen mellan företaget och 
dess personal. De menar att intern marknadsföring skapar rätt typ av atmosfär och miljö där 
personal uppmuntras att skapa, samordna och förbättra hela affärsverksamheten. Grönroos 
anser att företaget måste vara medvetet om att en intern miljö som inte är uppmuntrande, mer 
eller mindre automatiskt motarbetar alla marknadsföringsaktiviteter. Detta innebär att intern 
marknadsföring strävar mot interaktion, anpassning och attityder som ökar personalens arbets-
tillfredställelse (ibid). Vidare anser Ahmed och Rafiq att intern marknadsföring bygger på 
förtroende och att människor litar på företaget. Då uppmuntras attityder inom företaget som 
ger kvalitet till hela tjänsteleveransprocessen (ibid). 
 
Inom den interna marknadsföringen ses personalen som interna kunder (Yoon, Seo & Yoon, 
2004). Det innebär enligt författarna att tillfredsställelsen hos personalen måste vara högsta 
prioritet för att kunna nå hög kvalitet på tjänsten som företaget levererar. Detta är speciellt 
viktigt för tjänsteföretag som betraktar de externa kunderna som medproducenter eller 
deltidspersonal i tjänsteleveransen (ibid). Alltså borde företaget, ledaren och till och med 
kunderna i dessa företag stödja personalen för att få bättre resultat (ibid). 
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Bowen och Ford (2004) menar att om personalen inte förstår hur den service de erbjuder kan 
tillfredsställa kunderna kommer inte de anställda att vara effektiva i sitt arbete. Författarna 
menar vidare att personalen som har kontakt med kunden bara kan göra sitt arbete om de har 
stöd av resten av personalen. Detta innebär enligt Bowen och Ford att företaget måste lära sig 
att engagera all personal i tjänsteuppdraget. Intern marknadsföring inkluderar både personalen 
som har kontakt med kunderna och alla annan personal som stödjer personalen som har 
kontakt med kunderna (ibid).  
 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 220) skriver att vissa tjänstebranscher är mycket 
personalintensiva, och syftar då bland annat på hotellbranschen. De menar att det därför är lätt 
att förstå hur mycket personalen betyder för att nå framgång på marknaden. Författarna menar 
vidare att det för branscher med färre antal personer i kundkontakt eller med färre antal 
kundkontakter över tid, inte är lika lätt att inse den mänskliga kontaktens betydelse i 
marknadsföringen. 
 
Yoon, Seo och Yoon (2004) menar att det finns några källor till stöd för personal som 
medverkar till arbetstillfredsställelse och högre kvalitet på tjänsten personalen levererar. Två 
av dessa är enligt Yoon et al företaget och ledaren, som båda påverkar attityder och beteenden 
hos personalen. I de flesta tjänsteföretag, levereras tjänsten under interaktionen mellan kunden 
och personalen, och därför bestämmer personalens attityd och beteende mot kunderna hur 
kunden uppfattar tjänstekvalitet, tjänstetillfredsställelse, och tjänsteutförande (ibid). Yoon et 
al förklarar att detta är av speciellt intresse ur perspektivet intern marknadsföring, där 
personalens tillfredsställelse betraktas som ett vapen för att få hög kvalitet på företagets 
tjänster och en högre kundtillfredsställelse. Vidare menar Yoon et al att om tjänsteföretaget 
vill att personalen ska göra ett bra arbete med sina kunder, måste de i sin tur vara beredda att 
göra ett bra arbete med sin personal. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 230) menar att 
den interna marknadsföringen inom företaget får personalen mer motiverad, informerad och 
skapar trivsel i arbetet vilket kan leda till minskad personalomsättning. 
 
En av fördelarna med en framgångsrik intern marknadsföring är enligt Arnett, Laverie och 
McLane (2002) möjligheten att uppmuntra personal att hjälpa till i marknadsföringsarbetet. 
Hotell har alltid haft utveckling av gästlojalitet som mål, och författarna anser att detta är 
viktigare än någonsin på grund av den hårda konkurrensen inom branschen. Enligt 
Nationalencyklopedin definieras hotell2 som en anläggning som mot betalning erbjuder rum, 
mat och andra tjänster. Med hotellbranschen menar vi i fortsättningen hotell enligt den 
definitionen. Som resultat av den hårda konkurrensen är det enligt Arnett et al ofta en väldigt 
liten produktdifferentiering inom segmenten; många lyxhotell erbjuder sina gäster liknande 
bekvämligheter. Detta innebär att de flesta hotell är beroende av sin personal för att leverera 
tjänster med hög kvalitet, och de anställda kan enligt Arnett et al ses som en konkurrensfördel. 
Författarna poängterar att förtroende och handlingar hos personalen betyder mycket i arbetet 
för att skapa tillfredsställda gäster, hög kvalitet på sina tjänster och gästlojalitet. Genom att ge 
gästerna hög kvalitet på de tjänster som erbjuds, kan hotellets personal förstärka hotellets 
image och nivån på den faktiska tjänstekvaliteten (ibid). Arnett et al påpekar att företag inom 
hotellbranschen bör utveckla goda relationer med sin personal, eftersom goda relationer enligt 
författarna är en förutsättning för att uppnå hög kundtillfredsställelse och lojala kunder, vilket 
i sin tur leder till ökad lönsamhet. Framgångsrik intern marknadsföring kan förstärka både 
personalens arbetstillfredsställelse och stolthet över sitt arbete, vilket naturligt resulterar i 
positiva attityder hos personalen (ibid). Enligt Lings (2004) är det därför väldigt viktigt för 
                                                 
2  Källa: Nationalencyklopedin (hotell, 2006) 
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ledaren i företaget att leda sina anställda effektivt och försäkra sig om att de är positiva och 
har en bra attityd samt att de arbetar för att leverera en bra tjänst. 
 
Bowen och Ford (2004) skriver att det är skillnad mellan att leda ett tillverkande företag och 
ett företag som levererar tjänsten gästfrihet, till exempel hotell. De menar att skillnaderna 
ligger i att ledaren för ett hotell behöver unika egenskaper. Han eller hon behöver inte bara ha 
de ledaregenskaper som ledaren för det tillverkande företaget, utan också förmågan att 
omedelbart reagera på gästernas olika krav; dessutom måste ledaren ha goda sociala 
egenskaper (ibid). Detta innebär enligt författarna att förmågan att handskas med osäkerhet 
och tvetydighet är väldigt viktig för ledare inom hotellbranschen. 
 
Enligt Axelsson och Agndal (2005, s 578) är kommunikationen något som uppmärksammas 
mycket i litteratur om intern marknadsföring. Författarna framhåller att det är ledaren som 
oftast är utgångspunkten och att det centrala inom intern marknadsföring ofta är att skapa 
medvetenhet om företagets grundläggande värderingar hos all personal. De anställda kan 
genom sin kontakt med kunderna skapa tjänstekvalitet (ibid). Det är därför viktigt att all 
personal känner till och förmedlar företagets affärsidé (Axelsson och Agndal, 2005, s 578). 
Denna syn på intern marknadsföring är enligt författarna inte heltäckande. Författarna menar 
att det är minst lika viktigt att kommunikationen går åt andra hållet, det vill säga att de 
anställda förmedlar den bild av verkligheten som de uppfattar. Axelsson och Agndal anser att 
ledaren på detta sätt får en mer rättvisande bild av verksamheten.  
 
Grönroos (2000, s 81 ff) anser att en förutsättning för den interna marknadsföringen är att 
personer som vill arbeta inom tjänstebranschen verkligen är intresserade av att vara 
kundinriktade och göra ett ur företagets synvinkel bra arbete. Därför framhåller Bowen och 
Ford (2004) hur viktigt det är för företaget att rekrytera personal med rätt personlighet. De 
menar att framgångsrika företag inser att personalens insatser är avgörande för tjänstens 
kvalitet. Personalens intresse kan emellertid störas och förstöras av en felaktig och omotiverad 
inställning hos företagets ledning (ibid). För att den interna marknadsföringen ska ha en chans 
att ge bra resultat krävs enligt Grönroos att ledaren ger den sitt fulla stöd. Han menar att den 
interna marknadsföringens första målgrupp egentligen borde vara den högsta ledaren i ett 
tjänsteföretag. Ledaren måste först förstå och acceptera de grundläggande dragen i 
tjänsteföretagets verksamhet för att kunna förvänta sig att intern marknadsföring riktad mot 
andra målgrupper i företagen har möjligheter att lyckas (ibid). 
 
Utan tvivel är existerande forskningsarbete inom intern marknadsföring betydande, men 
mycket få företag använder intern marknadsföring i praktiken (Gounaris, 2006). Gounaris 
skriver att frånvaron av ett enkelt koncept av vad intern marknadsföring är och vad det kan 
göra för ett företag, kan vara ett skäl till varför användningen av intern marknadsföring är 
begränsad. Ahmed och Rafiq (2000) skriver att det råder stor förvirring om vad intern 
marknadsföring egentligen är, och att en mängd olika tolkningar och definitioner av vad 
intern marknadsföring innehåller har lett till att flera aktiviteter har kommit att höra hemma 
under konceptet intern marknadsföring. Dessa olika tolkningar och definitioner har i sin tur 
lett till svårigheter i tillämpningen av intern marknadsföring i många företag (ibid). 
 
Vi har i vår problemdiskussion tagit upp att intern marknadsföring är viktigt för 
tjänsteföretag, och att den mest betydelsefulla delen handlar om att ta hand om personalen. Vi 
har diskuterat både fördelar och svårigheter som den interna marknadsföringen kan föra med 
sig. Ett problem med intern marknadsföring är att det saknas en enkel definition av vad det 
egentligen är och att intern marknadsföring därför kan vara svår att praktisera. Inom den 



Inledning 

 6

bransch vi valt att undersöka är intern marknadsföring extra viktig då hotellens anställda är de 
som har kontakt med gästerna. Därför tror vi att hotell för att bli framgångsrika måste ha en 
väl genomtänkt och fungerande intern marknadsföring. Litteratur om intern marknadsföring 
inom hotellbranschen är sparsamt förekommande, därför kommer delar av vår teori att handla 
om intern marknadsföring i allmänhet. Den mesta litteratur som finns inom ämnet intern 
marknadsföring är skriven utifrån ledningens perspektiv. Därför har vi också valt att rikta vår 
undersökning mot ledare inom hotellbranschen. Syftet med denna uppsats är därmed att 
belysa användningen av intern marknadsföring inom hotellbranschen. Mer precist har vi ställt 
följande forskningsfrågor för detta ändamål: 
 

• Varför arbetar hotellbranschen med intern marknadsföring? 
 
• Hur arbetar hotellbranschen med intern marknadsföring? 
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2 Teori 
I detta kapitel kommer vi att presentera olika teorier inom området intern marknadsföring. 
Kapitlet är uppdelat utifrån våra forskningsfrågor. 
 
2.1 Varför arbetar hotellbranschen med intern marknadsföring? 
Grönroos (2000, s 92) skriver att den interna marknadsföringen bygger på att företagets egen 
personal utgör en första, intern marknad för företagets tjänster. Författaren menar att om 
företaget inte lyckas på den interna marknaden, har det svårare att bli framgångsrikt på den 
slutliga, externa marknaden. Han menar vidare att om företaget misslyckas internt med att 
engagera sin personal, kan man helt enkelt inte vänta sig helhjärtade satsningar av dem i den 
interaktiva marknadsföringen. Hoffman och Bateson (2002 s, 249) anser att det är svårt för ett 
tjänsteföretag att differentiera sig från andra liknande företag, och att deras enda sätt att 
konkurrera är genom hur de utför sina tjänster. Författarna menar att hur bra företaget gör det 
antingen beror på personalen eller de fysiska förutsättningar företaget har för att hjälpa sin 
personal. Ofta är det dock attityden hos företagets personal som skiljer ett företag från ett 
annat (ibid). Fokus på många hotell är att utveckla långsiktiga konkurrenskraftiga fördelar 
gentemot konkurrenterna som leder till ökad lönsamhet (Arnett, Laverie och McLane 2002). 
Författarna menar att många av tjänsterna som hotell erbjuder, lätt kan kopieras av 
konkurrenterna (priser eller storlek på rum), och att framgångsrika hotell därför måste 
använda sig av andra utmärkande egenskaper för att bli framgångsrika. Genom att lägga 
tonvikten vid hur viktigt det är att ha bra relationer med sin personal blir det lättare att få lojal 
personal (ibid). Arnett et al menar att goda relationer till personalen är en förutsättning för att 
kunna få goda relationer med sina kunder. Judd (2003) skriver att personalen på ett företag 
kan vara en viktig beståndsdel för att hjälpa företaget att differentiera sig på ett betydelsefullt 
sätt för att få konkurrensfördelar.  Lundén och Svensson (2005, s, 143) anser att det i alla 
verksamheter är enormt viktigt att ha personalen med sig. De menar att personalen är 
företagets ansikte utåt, och att en positiv, kunnig och hjälpsam personal är ett av företagets 
kanske viktigaste konkurrensmedel. Lunden och Svensson anser också att det är mycket 
viktigt att personalen är informerad om marknadsföringsaktiviteter samt att de får vara med 
och bestämma och ge synpunkter (ibid). Arnett et al (2002) anser att en lyckad intern 
marknadsföring kan leda till att företaget blir framgångsrikt. Intern marknadsföring leder 
enligt författarna till låg personalomsättning, ökad tjänstekvalitet, högre arbetstillfredställelse. 
 

2.1.1 Högre arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse syftar enligt Arnett et al (2002) till personalens generella 
känslomässiga värdering av sitt jobb. Författarna anser att arbetstillfredsställelse är grund-
läggande i hotellbranschen eftersom att den hjälper till att försäkra hotellet om att personalen 
behandlar gästerna med yttersta respekt. På grund personalens viktiga medverkan i att 
utveckla goda relationer med kunderna, är de anställdas tillfredsställelse ett huvudintresse för 
företag som är intresserade att öka kundlojaliteten (ibid). Personalens arbetstillfredställelse 
och kundtillfredsställelse är enligt Hoffman och Bateson (2001, s 248) starkt relaterade och de 
menar att ett tjänsteföretag först måste tillfredsställa sin personal innan kunderna kan bli 
tillfredsställda. De anser precis som Lundén och Svensson (2005, s 143) att personalen är 
företagets ansikte utåt och att de utför ett väldigt viktigt arbete eftersom att de samspelar både 
med kunderna och med det egna företaget. Arnett et al menar att arbetstillfredsställelse i 
allmänhet leder till att personalen vill utföra ett bra arbete och att det påverkar deras 
uppträdande (ibid). Arnett et al menar att de anställdas arbetstillfredsställelse därför är en 



Teori 

 8

avgörande förutsättning för att de ska leverera tjänster med hög kvalitet. De tror att anställda 
som är nöjda med sitt arbete också kommer att vara engagerade och uppvisa ett positivt 
beteende. 
 
2.1.2 Låg personalomsättning 
Personalomsättning är ett stort problem för företag enligt Barnes, Fox och Morris (2004). De 
anser att arbetsmiljön måste förbättras genom intern marknadsföring där företaget tar hänsyn 
till personalens åsikter. De menar att företaget borde försöka genomföra idéer från personalen 
så ofta som möjligt och att även ge personalen respons på sina förslag. Författarna menar att 
företaget genom att lyssna på sin personal och dessutom genomföra deras idéer kommer att 
minska personalomsättningen. Låg personalomsättning minskar både rekryterings- och 
upplärningskostnader enligt Arnett et al. Det medför att färre nya anställda behövs, och 
resurser som skulle ha använts till att anställa ny personal och lära upp den nya personalen 
kan nyttjas för andra ändamål (ibid). Vidare anser Arnett et al att låg personalomsättning 
genererar mindre stress för den befintliga personalen. De menar att när människor slutar 
arbeta på ett företag får ofta annan personal rycka in och utföra dessa arbetsuppgifter tills ny 
personal är anställd och upplärd, vilket ökar stressen för den befintliga personalen och 
minskar deras nivå av arbetstillfredsställelse.  
 
2.1.3 Ökad tjänstekvalitet 
Enligt Ahmed och Rafiq (2003) framgår att företag inte längre har råd att behålla barriärer 
mellan verksamheter och avdelningar. Framgång uppnås istället genom att samordna 
verksamheter i företaget (ibid).  Ahmed och Rafiq menar att intern marknadsföring vägleder 
människor, verksamheter och avdelningar i ett företag, och stöder det interna arbetet med att 
leverera en bra tjänst till kunden. De anser att den interna marknadsföringen ska finnas 
representerad i företaget genom varje anställd, från ledaren hela vägen ner till personalen på 
golvet. De anser också att det är viktigt att alla i företaget kan se sambandet mellan vad de gör 
och deras betydelse för kunden. Intern marknadsföring är därför enligt Arnett et al ett sätt att 
uppmuntra personal att fortsätta förbättra sitt beteende mot kunder och mot varandra, för att 
öka tjänstekvaliteten. 
 
För att förbättra företagets och personalens prestationer är det enligt Ahmed och Rafiq 
nödvändigt att rikta den interna marknadsföringen mellan avdelningarna, funktionerna och 
mellan personalen i företaget. Vidare anser författarna att intern marknadsföring minskar 
barriärerna mellan personalen och bygger en djupare förståelse för hur företaget fungerar på 
insidan. Den interna marknadsföringen samordnar delarna till en helhet, och är ett verktyg för 
att klara sig i den hårda konkurrensen (ibid). Grönroos (2000, s 88) säger att det i de flesta 
tjänstesammanhang finns naturliga samarbetssituationer mellan frontpersonal och kunder. 
Han menar att de människor som tillsammans med kunden skapar tjänsten, har en naturlig 
möjlighet att direkt bilda sig en uppfattning om hur kundens behov tillgodoses, hur den 
tekniska kvaliteten fungerar och hur den funktionella kvaliteten utformas. Vid planering, 
genomförande och uppföljning borde företaget utnyttja detta för att skapa tjänster med en 
högre kvalitet (ibid). 
 
 
2.2 Hur arbetar hotellbranschen med intern marknadsföring? 
Arnett, Laverie och McLane (2002) menar att den ökade konkurrensen inom hotellbranschen 
har gjort att många hotell funderar på nya strategier för att nå konkurrenskraftiga fördelar.  De 
anser att ledaren kan förbättra kulturen i företaget genom att arbeta med intern 
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marknadsföring mot sin personal genom att framförallt arbeta med rekrytering och utbildning 
av personal. Liknande tankegångar finns hos Barnes, Fox och Morris (2004), men de anser att 
företag även borde fokusera på att förbättra den interna kommunikationen. 
 
2.2.1  Rekrytering 
Bowen och Ford påpekar att kvaliteten på en tjänst kan förstärkas om arbetsgivaren anställer 
människor som har rätt personliga egenskaper. Vidare skriver de att några av dessa 
egenskaper inte går att utveckla genom utbildning, vilket innebär att hotell använder en sorts 
plan för att rekrytera människor med rätt personlighet för att utföra de tjänster som hotellet 
erbjuder. Bowen och Ford anser att personligheten är betydelsefull i valet av personal, och att 
de anställda först och främst måste vara sociala, och förstå att den sociala energin är en unik 
och betydelsefull egenskap för hotell. Förutom att uppmuntra den befintliga personalen till så 
bra prestationer som möjligt är det enligt Grönroos (2000, s 79 ff) betydelsefullt för företaget 
att kunna attrahera och rekrytera lämplig personal. Det är även viktigt att kunna hålla kvar bra 
personal och inte förlora någon av de anställda till andra företag som kan erbjuda attraktivare 
arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och arbetsvillkor (ibid). Grönroos framhåller att den interna 
marknadsföringen för att fungera effektivt inte enbart ska riktas nedåt mot personalen utan åt 
alla håll i företaget. Han påpekar också att människor som inte är lämpade för arbetsuppgifter 
i tjänstesammanhang kan uppmuntras till bättre arbetsinsatser genom en aktiv intern 
marknadsföring (ibid). Bowen och Ford (2004) menar att företag måste ta hänsyn till de 
komplexa roller personalen spelar i kundinteraktionen, när de anställer personal. Enligt 
författarna är rekrytering, urval, utbildning och belöning av personalen därför oerhört viktigt 
för att få den rätta atmosfären i företaget. 
 
2.2.2 Utbildning 
Om rekrytering sker felaktigt blir utbildning av personalen väldigt viktigt enligt Grönroos 
(2000, s 86 ff). Grönroos menar att fortlöpande utbildning krävs i alla situationer, även för 
den bästa personalen, framför allt i skötseln av kundkontakter och marknadsföring. Enligt 
Grönroos har frontpersonalen i ett tjänsteföretag aldrig på allvar blivit informerad om sin 
betydelse som marknadsföringsresurs. Han menar att företaget genom utbildningssatsningar 
kan göra personalen uppmärksam på detta på ett motiverande sätt och på det viset 
åstadkomma betydande positiva förändringar hos personalen. Genom utbildning som gäller 
kundkontakter kan man enligt Grönroos också få ovärderlig information om kundernas behov 
och önskemål. Arnett et anser att företaget måste se till att personalen har rätt utbildning och 
resurser som gör att de kan leverera hög service till gästerna. Det är därför viktigt att ledaren 
lyssnar på sin personal och handlar med hänsyn till detta (ibid). Bowen och Ford anser att 
företag måste försöka utbilda attityder och värderingar som personalen behöver för att bli 
framgångsrika i mötet med kunden (ibid). De poängterar att en maskin inte bryr sig om att 
arbetaren har en dålig attityd, men att det för restauranger eller hotell är oerhört viktig med en 
bra attityd hos personalen för att få nöjda gäster.  
 
2.2.3 Kommunikation  
Grönroos (2000, s 63) skriver att personalen i företaget behöver information om arbetsrutiner, 
tjänsters egenskaper och löften som givits till kunder, för att kunna leverera en bra tjänst. 
Ledningen måste också kunna lyssna på personalens information om deras behov och krav, 
deras synpunkter på hur arbetet ska kunna förbättras och deras kunskaper om vad kunderna 
vill ha (ibid). Detta är enligt Grönroos kommunikationsstyrningsaspekten på intern 
marknadsföring. Författaren skriver vidare att kommunikationsstyrning behövs om företaget 
vill ha goda resultat. Barnes, Fox och Morris (2004) menar att det är viktigt att företaget har 
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en bra kommunikation med sin personal och de gör de anställda medvetna om hur de kan 
medverka så att företaget når sina mål. Författarna anser att kommunikationen i företaget kan 
förbättras genom att arrangera seminarier, konferenser och regelbundna personal- och 
ledarmöten. Barnes et al menar vidare att det måste läggas mer tonvikt vid samarbete mellan 
avdelningarna för att skapa en mer sammanhållande omgivning som stimulerar idéer och 
skapande. Förbättrad kommunikation förstärker kunskapsöverföring, speciellt om dessa 
arrangemang införs och om personal från olika avdelningar har möjlighet att träffas oftare 
(ibid). Barnes et al framhåller att ett av målen med den interna marknadsföringen för företaget 
är att i en inspirerande miljö informera personalen om kundinriktningen och marknadsförings-
ansvaret samt att informera om nya tjänster, stödtjänster, reklamkampanjer och andra externa 
marknadsföringsaktiviteter till den egna personalen. 
 
2.2.4 En intern marknadsföringsmodell 
Arnett et al är av den uppfattningen att den interna marknadsföringen består av många olika 
delar som relaterar till varandra. Vi kommer att presentera de olika delarna i modellen (Figur 
3) på följande sidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Ingredienser för arbetstillfredsställelse och stolthet i företaget. 
Efter ”Using Job Satisfaction an Pride as Internal-marketing Tools” of D.B. Arnett, D.A. 
Laverie & C. McLane, 2002, Cornell hotel and restaurant administration quarterly 43(2), 87-
96. 
 
Roller 
Arnett et al anser att det är viktigt att ha tydliga roller i företaget, vilket innebär att personalen 
inser omfattningen och ansvaret med sitt arbete. Axelsson och Agndal (2005, s 586) har 
liknande tankegångar och anser att personalen måste förstå sin roll och den måste vara 
meningsfull för dem. När det gäller hotellbranschen menar Arnett et al att tydliga roller 
innebär att företaget måste ge sin personal uttryckliga beskrivningar av vilka prestationer de 
förväntar sig och belönar. Som exempel skriver Arnett et al att hotell ofta har speciella rutiner 
för personalen. Författarna anser att personalen ska hälsa på gästerna vid namn, ge gästerna 
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personliga löften om att hjälpa dem så snabbt och bra som möjligt och att svara i telefon inom 
tre signaler. När de anställda vet vad som förväntas av dem, är det mer troligt att de uppfyller 
sin roll och att de gör ett bra arbete (ibid). Axelsson och Agndal skriver att den interna 
marknadsföringen bidrar till att förbättra personalens arbete och öka personalens förståelse av 
hur de påverkar sina medarbetare och företaget. De menar också att den interna 
marknadsföringen bidrar till att bygga upp personalens identitet i företaget och att de får en 
tydligare bild av sin roll.  
 
Belöningar 
Arnett et al anser att personalen arbetar effektivt om företaget arbetar med belöningar som 
stöder företagets mål. De poängterar att belöningar uppmuntrar till samarbete, har ett positivt 
inflytande på prestationer, fokuserar på att hjälpa kunderna och är rättvisa. Effektiva 
belöningar är enligt Arnett et al en nyckel för företaget att nå de planerade målen. I 
hotellbranschen hjälper effektiva belöningar personalen att förstå vilken service som behövs 
för att leverera en bra tjänst till kunden. Dessutom ger de ett mått på hur mycket företaget 
värderar de anställdas insatser (ibid). Arnett et al tydliggör att de anställda behöver veta att de 
bedöms efter hur väl de utför sitt arbete och att det är värdefullt att göra ett bra arbete. Arnett 
et al framhåller att syftet med belöningar är att uppmuntra personalen till att göra ett bra 
arbete, och för att de ska lyckas med det krävs att de belöningar som finns är värdefulla och 
rättvisa för personalen. I den utsträckning de anställda tror på att belöningarna är lämpliga och 
rättvisa kommer det att påverka deras arbetstillfredsställelse på ett positivt sätt (ibid). Barnes 
et al menar att belöningar som uppmuntrar personalen hjälper företaget att bli framgångsrikt. 
Barnes et al anser att belöningar inte enbart behöver vara finansiella, eftersom att upp-
skattning har visat sig vara lika effektivt. Författarna är av den uppfattningen att arbets-
tillfredställelse och belöningar är nära sammanlänkade. Hoffman och Bateson (2002, s 259) 
anser också att det mest effektiva sättet att uppmuntra sin personal är genom belöningar. De 
menar att det finns både yttre och inre belöningar, där yttre syftar på finansiella belöningar 
och inre belöningar innebär att trivas på arbetet, få uppskattning av arbetskamrater och ledare, 
och att klara av utmaningar och nå viktiga mål. Enligt författarna måste effektiva belöningar 
vara tillgängliga och åtråvärda, de ska kunna delas ut till vem som helst när som helst, de ska 
vara direkt knutna till och delas ut omedelbart efter önskvärd prestation.  Dessutom anser 
författarna att den motiverande effekten av en belöning ska vara under en lång tid, och att 
finansiella belöningar därför inte är effektiva. De menar att den positiva effekten av medaljer, 
diplom och uppskattning varar längre. 
 
Miljö 
Arnett et al anser att både personal och gäster, föredrar en omgivning och miljö som är 
trivsam och erbjuder givande upplevelser. En faktor som påverkar personal när de bedömer 
arbetsmiljön är företagets image, vilken påverkas av företagets omgivning och vilket rykte 
företaget har (ibid). Andra faktorer är enligt Arnett et al vilka möjligheter företaget har att 
växa, förekomsten av kompetenta och kunniga medarbetare, möjligheter att vara med och 
fatta beslut, och tillgänglighet till utrustning som behövs för att göra ett bra arbete. Författarna 
menar att personalen vill arbeta i omgivningar där de känner sig trygga och kan lita på andra 
människor i företaget. Författarna menar vidare att företaget när de erbjuder sin personal en 
utmärkt arbetsmiljö, får anställda som är tillfredsställda (ibid). Barnes et al anser att det är 
nödvändigt för företaget att skapa en omgivning där personalen känner sig uppmuntrad. För 
att uppnå detta behöver det enligt författarna finnas belöningar som uppmuntrar personalen 
som i sin tur medverkar till att förstärka företagets tjänstekvalitet. Sådana åtgärder skulle 
enligt Barnes et al kunna skapa en miljö där personalen ser resultat av sina ansträngningar. 
Även om tjänsteföretag inte lyckats skapa en inspirerande intern miljö för kundinriktad 
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verksamhet och för försäljningsintresse, kan de enligt Grönroos (2000, s 92) genom interna 
marknadsföringsåtgärder försöka få ett bättre resultat av de anställdas arbete.  
 
Ledare 
Enligt Grönroos (1990, s 237) är intern marknadsföring en ledningsprocess som integrerar 
verksamheter i företaget på två sätt. För det första åstadkommer den enligt författaren att 
personal på alla nivåer i företaget, inklusive ledaren, arbetar för en miljö som gynnar 
kunderna. För det andra ser den till att alla i personalen är beredda och motiverade att agera 
på ett serviceinriktat sätt (ibid). Författaren skriver att den interna marknadsföringens 
utgångspunkt är att det interna samspelet mellan ledaren och dess personal måste fungera 
effektivt innan företaget kan nå framgång med de mål som satts upp för den externa 
marknaden. Ledarens stöd syftar enligt Yoon et al till hur mycket ledaren bryr sig om sin 
personal och i vilken omfattning ledaren försöker skapa ett underlättande klimat genom 
psykologiskt stöd, gemensamt förtroende, vänlighet och hjälpsamhet. Om personalen blir 
uppskattade på sin arbetsplats eller är framgångsrika påverkar det deras arbetstillfredsställelse 
(ibid). Grönroos (2000, s 98) skriver att det är bra att lägga upp den interna marknadsföringen 
som ett projekt med en ansvarig på högsta nivå i företaget. Han menar att satsningarna på 
intern marknadsföring faller utan högsta ledarens stöd. Vidare menar Grönroos att ett internt 
marknadsföringsprojekt, om det genomförs noggrant och är uppmuntrat av ledaren, kan ge en 
god utdelning för företaget. Yoon et al menar att ledarens stöd kan ha inflytande på 
personalens motivation, arbetstillfredsställelse och prestationer. Om företagets stöd har 
inflytande på personalens attityder och beteende, kan ledarens stöd, enligt Yoon et al, anses 
vara en del av arbetet under förutsättning att ledaren har en nära kontakt med sin personal. 
Yoon et al anser att detta beror på att ledare är representanter för företaget och har ansvar för 
leda och utvärdera personalens prestationer. Om personalen uppfattar att deras ledare 
intresserar sig för dem och bryr sig om dem, kommer personalen att göra ett bättre jobb (ibid). 
Yoon et al föreslår flera viktiga ledaråtgärder. De menar att ett stöttande beteende av ledaren 
mot sin personal är en kritisk faktor för att förbättra personalens tjänstekvalitet. I likhet med 
Hoffman och Bateson (2001, s 248) anser Yoon et al att frontpersonalen är den största interna 
kunden i företaget, och de menar att ledaren måste tillfredsställa de interna kunderna, före de 
externa kunderna. För att skapa högre arbetsstillfredsställelse måste ledaren enligt Yoon et al 
ge stöd på plats. Ledaren behöver även utforma hjälpande och kontrollerande metoder, samt 
belöna positiva resultat (ibid). Yoon et al anser att ledaren måste attrahera, utveckla, upp-
muntra och vara rädd om kvalificerad personal genom att tillfredsställa deras behov. Arnett et 
al menar att personalens uppfattning om ledarens ärlighet och rättvisa är viktig och hör ihop 
med hur ledaren fördelar arbetet, sätter normer, bedömer och går tillväga med kompensationer 
och befordringar (ibid). Arnett et al menar vidare att det finns ett samband mellan hur 
personal bedömer ledaren och arbetstillfredsställelse och stolthet i företaget. 
 
Företaget 
Företagets rykte kan vara en källa till stolthet för personalen enligt Arnett et al. De skriver att 
människor gillar att förknippa sig själva med framgångsrika företag för att stärka sin 
självkänsla. På samma sätt försöker människor behålla sin självkänsla genom att ta avstånd 
ifrån misslyckade företag (ibid). Arnett et al menar att företagets anseende är allmänt känt, 
och därför blir ett mått på kvaliteten på företaget och dess personal. Det faktum att företaget 
är känt för andra människor ökar dess betydelse som mått för självkänslan (ibid). Författarna 
anser att framgångsrika företag har stoltare personal än medelmåttiga företag. Yoon et al 
anser att företagets stöd är viktigt för personalen. Författarna menar vidare att det är 
betydelsefullt för personalen att företaget bryr sig om deras välbefinnande och att de värderar 
deras arbete. Om företaget är villigt att kompensera ökad ansträngning med större belöningar 
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kan personalen tillfredsställa sina sociala behov av godkännande, antagande och uppskattning 
(ibid). Författarna menar att företagets stöd direkt påverkar hur bra personalen presterar i sitt 
arbete och att det därmed har stora effekter på personalens tjänstekvalitet. Följaktligen 
kommer personalens plikttrogenhet mot företaget att öka om de uppfattar ett större stöd från 
företaget (ibid). Om företaget kan uppmuntra ledaren att hjälpa sin personal, skapa och 
bibehålla ett bra tjänsteklimat och uppmuntra aktivt deltagande av kunderna, kan en kultur av 
omtänksamhet, hårt arbetande, nöjd personal ge kunder som förstår och ”känner” den positiva 
attityden (Yoon et al, 2004). Enligt författarna säger den interna marknadsföringen att ett 
företag först måste uppnå effektiva interna utbyten mellan personalen och mellan personalen 
och företaget, innan de kan få framgångsrika möten och utbyten med kunder. 
 
Arbetstillfredsställelse 
O´Neill (2005) definierar arbetstillfredsställelse som en angenäm eller positiv känsla som 
personalen känner när de får uppskattning för sitt arbete. Detta betyder enligt O´Neill att 
personalens behov, önskningar och förväntningar måste uppfyllas. Enligt Gounaris (2005) är 
personalens arbetstillfredsställelse en viktig förutsättning för att effektivt kunna möta 
företagets kunders behov. Arnett et al anser att en ökning av personalens arbets-
tillfredsställelse gör att personalen blir mer engagerade och därigenom mer benägna att ta 
initiativ som resulterar i ökad gästtillfredsställelse och lönsamhet. Författarna menar att de 
som är mest tillfredsställda ur personalen reagerar snabbast på gästernas behov, vilket ökar 
nivån av tillfredsställelse hos gästerna. De snabbaste sätten att bygga arbetstillfredsställelse på 
är att låta de anställda få veta att deras arbete uppskattas, att de får vara delaktiga i beslut och 
att all personal måste arbeta tillsammans för att skapa tjänster med hög kvalitet (Spinelli & 
Cavanos, 2000).  
 
Stolthet 
Stolthet är en känsla som är avgörande för förstå mänskligt beteende, och kommer från både 
självuppskattning och andras åsikter (Arnett et al, 2002). Stolthet innebär enligt författarna att 
personalen tror på sig själva och att de andra i företaget tycker att de är kompetenta. De menar 
vidare att stolthet uppmuntrar självkontroll och att personalen uppför sig enligt företagets 
principer. Stolthet i ett företag kommer från specifika uppfattningar om företaget, upplevelser 
med företaget och från övertygelsen att det man gör påverkar företagets framgång (ibid). 
Arnett et al anser att stoltheten förstärks genom den personliga tron på företaget likväl som på 
andra människors uppfattningar om det. Anställda som är stolta över företaget de arbetar för 
anser att företaget är viktigt, meningsfullt, effektivt, och en värdefull del av samhället. 
Resultatet blir enligt Arnett et al att den personalen är mer benägen att delta i aktiviteter som 
hjälper företaget att nå sina mål. Känslan stolthet har kopplats samman med tjänster av hög 
kvalitet och med personal som gör allt för kunderna (ibid). Axelsson och Agndal (2005, s 
586) menar att ett företag aldrig kommer att kunna tillfredsställa sina kunder bättre än vad 
konkurrenterna gör om deras anställda inte har en passion för verksamheten och inte känner 
stolthet för sina arbetsuppgifter och för det företag de arbetar för. De menar att stolthet och 
passion förutsätter att personalen bland annat har en djup kunskap om företagets historia, 
strategi och värderingar, hur kunderna tillfredsställs och hur företaget tjänar pengar. Arnett et 
al skriver att både arbetstillfredsställelse och stolthet är viktiga faktorer som påverkar 
personalens attityder. De menar därför att företag som vill främja positiva attityder hos sin 
personal borde arbeta för att påverka dessa två faktorer. Författarna menar vidare att många 
företag har speciella program och procedurer för att förbättra personalens arbets-
tillfredsställelse, men att de flesta inte gör någon insats för att öka personalens stolthet. Arnett 
et al menar därför att företag borde fokusera på att förbättra personalens stolthet genom intern 
marknadsföring för att nå goda resultat. 
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Positiv attityd hos personalen 
Inom intern marknadsföring är personalens attityd en viktig beståndsdel (Grönroos, 1990, s 
239). Författaren menar att personalens attityder, intresse för kunderna och servicevilja måste 
styras. Grönroos skriver att det i första hand finns behov av att påverka attityder hos 
personalen, och att personalen oftast inte är anställd för marknadsföringsuppgifter och därför 
känner sig främmande för detta arbete. Enligt Grönroos har personalen i många fall ett direkt 
motstånd mot att se sig som marknadsförare. Grönroos kallar detta för attitydstyrnings-
aspekten inom den interna marknadsföringen. Han menar att det är en viktig del av intern 
marknadsföring som företaget kan arbeta med för att nå konkurrensfördelar (ibid). Han 
förklarar vidare att det först gäller att ändra på de attityder som är negativa för kundintresse 
och marknadsföringsarbete (ibid). En positiv attityd hos personalen syftar enligt Arnett et al 
på kreativa handlingar som blir till fördel för företaget, personal och kunder. Dessa aktiviteter 
är en del av personalens roll i företaget och är menat att gynna företagets och kundernas 
trivsel (ibid). Arnett et al anser att hotell för att vara effektiva måste uppmuntra sin personal 
att ägna sig åt att förbättra sin attityd mot varandra och mot gäster. En av många viktiga 
uppgifter för företaget när det gäller intern marknadsföring är enligt Grönroos just att 
inspirera sin personal. Grönroos menar att det gäller att uppmuntra de anställda till att de bli 
kundintresserade och marknadsföringsinriktade så att deras attityd till sitt arbete blir mer 
positiv (Grönroos, 2000, s 80). Många av dessa tillvägagångssätt finns beskrivna inom 
företaget, men alla önskvärda beteenden finns inte med i någon personalhandbok, och måste 
därför enligt Arnett et al finnas i varje anställds personlighet. Författarna anser att en positiv 
attityd hos personalen är en kombination av engagemang för kundservice, samarbete med 
arbetskamrater och engagemang för företaget (ibid). Grönroos menar att målgruppen för den 
interna marknadsföringen är all personal i företaget och att frontpersonalens attityd till sitt 
arbete i hög grad är beroende av attityden och ledarstilen hos ledaren. Arnett et al menar 
också att det är viktigt att företaget förstår vilken effekt arbetstillfredsställelse och stolthet har 
på personalens attityd. De anser att både arbetstillfredsställelse och stolthet är viktiga 
ingredienser för att få en positiv attityd hos personalen. 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har genomfört vår undersökning. Vi kommer 
att förklara hur vi har gått till väga vid vår litteratursökning och datainsamlingsmetod. Vi 
kommer även att motivera vårt val av fallstudieobjekt samt vilken forskningsstrategi vi valt. 
 
3.1 Litteratursökning  
Vi började vår undersökning med att välja ämnet intern marknadsföring för att sedan söka 
vetenskapliga artiklar inom intern marknadsföring i databaserna Emerald och Ebsco. Vidare 
sökte vi efter litteratur och annat material i Luleå universitetsbiblioteks katalog Lucia. Vid 
sökningarna använde vi oss av både svenska och engelska ord. Vi använde oss av sökorden 
marknadsföring (marketing), intern marknadsföring (internal marketing), anställda 
(employee), hotell (hotel). För att få mer specificerade träffar kombinerade vi våra sökord 
med hjälp av de logiska operatorerna OR och AND. Vi använde oss även av trunkering för att 
få fler träffar inom de olika begreppen. Vi kunde även hitta fler vetenskapliga artiklar genom 
referenslistorna i redan funna artiklar.  
 
3.2 Forskningsstrategi  
Denscombe (2001, s 41) skriver att det är vanligt att använda fallstudier vid småskaliga 
undersökningar. Han skriver dessutom att det som utmärker en fallstudie är att den inriktar sig 
på en undersökningsenhet, i enstaka fall två eller flera undersökningsenheter. Denscombe 
menar att man med en fallstudie kan skaffa sig värdefulla och unika insikter genom att studera 
på djupet, och på så sätt upptäcka detaljer som kanske inte skulle ha blivit synliga vid en mer 
ytlig undersökning (op cit, s 42). Eftersom att syftet med vår uppsats var att undersöka den 
interna marknadsföringen inom hotellbranschen, ansåg vi att en fallstudie skulle vara en 
lämplig forskningsstrategi. 
  
3.3 Val av undersökningsobjekt  
När vi valt ämne och forskningsstrategi funderade vi på vilket företag eller organisation som 
skulle passa för vår empiriska undersökning. Vi ville undersöka två hotell inom samma region 
och använde oss därför av hemsidan Företagsfakta3 för att se vilka hotell vi hade att välja 
mellan. Vår avsikt var att undersöka två likartade hotell för att på det sättet få mer material för 
att kunna jämföra användningen av intern marknadsföring dels mellan de två hotellen, dels 
mellan hotellen och de teorier vi behandlat. Efter att vi tittat närmare på vilka möjliga 
alternativ som fanns bestämde vi oss för att kontakta Quality Hotell Statt (Statt) i Skellefteå 
och Pite Havsbad i Piteå. Vi tog hjälp av de båda hotellens hemsidor för att få fram mer 
information om dem. Statt ingår i en större kedja och Pite Havsbad ingår i en koncern med två 
andra hotell. Detta uppfattade vi inte som något problem då vi endast avsåg att undersöka de 
lokala hotellen. Både Statt och Pite Havsbad har en organisation som omfattar mer än bara 
den vanliga hotellverksamheten. Pite Havsbad har bland annat ett äventyrsbad och Statt har 
nattklubben Station 8. Vår tanke var dock att endast undersöka hotellverksamheten.  
 
3.4 Datainsamlingsmetod 
Enligt Denscombe (2000, s 133) ger personliga intervjuer som datainsamlingsmetod mest 
”valuta för pengarna”, om informanterna är beredda och kapabla att ge informationen. Han 

                                                 
3 Källa: Företagsfakta (hotell, 2006) 
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poängterar därför att intervjuer som genomförs med människor i en speciell position inom 
företag ger privilegierad information.  
 
När vi beslutat oss för vilka hotell vi ville undersöka ringde vi upp de båda hotellen. Vi 
presenterade oss själva och vårt ärende och fick av receptionen på respektive hotell veta att 
det var hotellcheferna vi skulle prata med. På Statt är det hotellchef Peder Holmström som har 
ansvar för den interna marknadsföringen och han var positiv till att träffa oss. Vi fick även ett 
positivt gensvar av hotellchef Per Söderholm, huvudansvarig för den interna marknads-
föringen på Pite Havsbad. Vår avsikt var att undersöka den interna marknadsföringen på de 
två hotellen, och eftersom att hotellcheferna på Statt och Pite Havsbad är de personer med 
störst kunskap inom detta område tyckte vi att intervjuer med dessa nyckelpersoner passade 
bra som datainsamlingsmetod till vår studie. 
 
Vi valde att göra en semistrukturerad intervju. Detta innebär enligt Denscombe att 
intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. 
Denscombe betonar att intervjuaren måste vara flexibel när det gäller ordningsföljden på 
ämnena och låta den intervjuade tala utförligt och utveckla sina idéer om ämnet som 
intervjuaren tar upp. Denscombe tydliggör att svaren är öppna och att tonvikten ligger på att 
den intervjuade utvecklar sina synpunkter. Utifrån vår teori skapade vi en intervjuguide som 
granskades på ett arbetsseminarium innan den skickades ut till våra respondenter. Intervjuerna 
vi genomförde ägde rum på respektive hotell och varade i cirka en timme vardera. En av oss 
ställde frågor och lyssnade och den andre antecknade svaren, därför använde vi oss inte av 
någon bandspelare. Direkt efter intervjuerna sammanställde vi svaren tillsammans och 
kompletterade anteckningar med minnesanteckningar. Vi bad dessutom respondenterna att få 
återkomma om vi hade några fler frågor eller behövde fylla ut några svar.   
 
3.5 Analysmetod 
Direkt efter våra intervjuer med Per Söderholm på Pite Havsbad och Peder Holmström på 
Statt sammanställde vi intervjumaterialet och sorterade det utifrån vår teori och våra 
forskningsfrågor. I vår analys studerade vi svaren från intervjuerna och jämförde dem mot de 
teorier vi behandlat i teorikapitlet. Därefter sökte vi efter likheter och skillnader i 
tillämpningen av intern marknadsföring mellan respondenternas svar och teorierna. Vi 
besvarade sedan våra forskningsfrågor. För att kunna återkoppla till vårt syfte använde vi oss 
av det som framkommit i vårt resultat och utifrån detta kunde vi sedan dra slutsatser. Till sist 
slutförde vi vår analys med att diskutera vad vår undersökning bidragit med både teoretiskt 
och praktiskt.  
 
3.6 Metodproblem 
 

3.6.1 Validitet  
Thurén (2002, s 22) menar att validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville 
undersöka och ingenting annat. Denscombe (2000, s 283) anser att validitet handlar om 
huruvida data reflekterar sanningen, reflekterar verkligheten och täcker de avgörande 
frågorna. Vi anser att det faktum att vi innan undersökningen började med att studera ämnet 
intern marknadsföring och utifrån den kunskapen utformade vår intervjuguide, borde ha 
påverkat validiteten positivt. Den sparsamt förekommande litteraturen om intern 
marknadsföring inom hotellbranschen och speciellt litteratur till vår första forskningsfråga 
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kan ha påverkat vår validitet negativt. Utformningen av vår intervjuguide diskuterades även 
på ett förberedande seminarium. Detta tycker vi också borde ha haft en positiv påverkan på 
validiteten i vår empiriska undersökning. Vi skickade ut vår intervjuguide två dagar före 
intervjuerna, vilket kan ha påverkat vår validitet negativt eftersom att respondenterna fick 
möjlighet att tänka igenom svaren på frågorna och då fick möjlighet att rensa bort 
konfidentiell information som annars spontant kunde ha framkommit. Något annat som 
påverkat validiteten positivt är att vi använt oss av datainsamlingsmetoden personliga 
intervjuer, där vi träffade våra respondenter i en ostörd miljö och de hade möjlighet att fråga 
oss direkt om eventuella funderingar. Dessutom kan det faktum att våra respondenter innehar 
en speciell position inom företaget och därmed besitter privilegierad information påverkat 
positivt. Vi använde oss inte av bandspelare vid våra intervjuer. Det borde ha påverkat vår 
validitet positivt då våra respondenter kunde prata fritt och inte blev hämmade av en 
inspelning. Ett validitetsproblem i vår uppsats är att vi bara genomfört två intervjuer, vilket 
ger en begränsad datainsamling. Risken är att vi inte lyckats fånga verkligheten på samma sätt 
som om vi hade genomfört fler intervjuer. En annan validitetsfaktor är att vår undersökning 
endast är jämförbar med hotellbranschen i Sverige och därför inte går att generalisera mot 
andra länder. 
 

3.6.2 Reliabilitet 
Thrurén (2002, s 22) anser att reliabilitet innebär att mätningarna är rätt gjorda. Denscombe 
(2000, s 283) definierar reliabilitet som något konsekvent och påtagligt. En undersökning 
anses ha hög reliabilitet om metoden är oberoende av undersökare och tidpunkt (ibid). För att 
få en positiv påverkan på vår reliabilitet, skickade vi ut vår intervjuguide till respondenterna 
två dagar innan respektive intervju skulle genomföras. Det medförde att respondenterna fick 
tid att förbereda sig och tänka igenom våra frågor och på det sättet förhindra förhastade svar 
under själva intervjuerna. Något annat som också kan ha påverkat både negativt och positivt 
är att vi delade upp uppgifterna vid intervjuerna genom att en av oss förde noggranna 
anteckningar samtidigt som den andre lyssnade noga på vad respondenten hade att säga. 
Direkt efter respektive intervju sammanställde vi våra svar så att resultatet skulle stämma 
överens med det respondenterna sagt. Vi använde oss inte av bandspelare vid intervjuerna 
vilket kan ha påverkat vår reliabilitet negativt. Efter intervjuerna frågade vi våra respondenter 
om de ville att vi skulle skicka sammanställningen från intervjuerna till dem för att kontrollera 
innehållet, men de båda tyckte inte att det var nödvändigt. De ansåg att vi verkade ha 
uppfattat dem bra vid själva intervjutillfället, men den mest avgörande faktorn till detta var 
dock respondenternas brist på tid. Båda våra respondenter var positiva till att vi eventuellt 
skulle behöva återkomma med komplementerande frågor.  
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4 Empiri 
Vi kommer i detta kapitel att presentera resultaten av våra intervjuer med hotellcheferna 
Peder Holmström på Quality Hotell Statt i Skellefteå och Per Söderholm hotellchef på Pite 
Havsbad i Piteå 
 
Quality Hotell Statt 
 
Quality Hotell Statt (Statt) är Skellefteås nygamla stadshotell. Hotellet renoverades under 
hösten 2005 och målet med renoveringen var en skön, varm, modern och tuff stil, där gästerna 
skulle känna sig som hemma. Statt är ett fyrstjärnigt fullservice hotell, som är beläget mitt i 
centrala staden, nära Skellefteälven. Hotellet har 88 rum varav 2 är sviter samt en 
konferenslokal för upp till 120 pers. Hotellet har även en relaxavdelning med gym och bastu. 
Statts huvudverksamhet är hotell och konferensverksamhet, men utöver det erbjuder hotellet 
även en restaurang samt nattklubben Station 8. Statt erbjuder en mängd olika aktiviteter till 
sina gäster, som exempel kan nämnas ”Porsche on ice”, skotersafari, badtunnor mitt i älven, 
vildmarksgruva samt båtturer med strandhugg och golf. Statts vision är att de ska bli 
Norrlands erkänt bästa hotell och ett av Sveriges tre bästa. Kategorier av kunder på Statt är 
affärs- och konferensgäster och liknande grupper, incentivegrupper, helgturister, svenska och 
utländska sommarturister samt barnfamiljer. På Statt arbetar 12 fast anställda samt 
extraanställda, hotellchefen och VD: n Peder Holmström, konferenschefen Lenitha Tegelind 
samt restaurangchefen Ulrika Zäthergren. 
  
Pite Havsbad 
 
Pite Havsbad är en av Europas största anläggningar för turism och konferenser. På Pite 
Havsbad kan grupper med upp till 1000 personer bo, äta och konferera samtidigt. Pite 
Havsbad ligger vid Piteälvens mynning vid Bottenviken. Hotellet har 363 dubbelrum, 28 
minisviter, 3 lyxsviter samt 98 bungalows. Hotellets huvudverksamhet är hotell och 
konferensverksamhet, men Pite Havsbad erbjuder i likhet med Statt i Skellefteå en mängd 
olika aktiviteter som avslappnande massage, ett pulserande nöjesliv, ett äventyrsbad, 
restaurang, pub, lekland och go-kart. Några kategorier av kunder på Pite Havsbad är 
barnfamiljer och ungdomar, företag, privatpersoner samt internationella grupper. Pite 
Havsbads vision är att man ska erbjuda det mest attraktiva utbudet i Norden inom hotell, 
konferens, nöjes- och upplevelseevenemang. Detta ska utföras med engagerade och positiva 
medarbetare som har högsta kvalitet och serviceanda som målsättning. Pite Havsbad har cirka 
70 anställda på vintern och upp emot cirka 250 anställda på sommaren, under vintern arbetar 
cirka 20 anställda på hotellet. Hilding Holmkvist är Pite Havsbads ägare och hotellet består av 
14 avdelningar där hotellchef Per Söderholm och VD: n Robert Sjölund har det övergripande 
ansvaret. 
 
4.1 Varför arbetar hotellbranschen med intern marknadsföring? 
Holmström anser att intern marknadsföring är grundläggande inom hotellbranschen och att 
detta innebär att samtliga medarbetare måste veta vad företaget står för när det gäller 
servicenivå och vad företaget säljer för att kunna leverera det kunden förväntar sig och vill ha. 
I likhet med Holmström anser Söderholm att alla i personalen ska känna till vad de säljer och 
varför. Målet med den interna marknadsföringen är enligt Söderholm att ge kunderna bättre 
service genom att personalen får större kunskap om hur de kan leverera en bra tjänst.  
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4.1.1 Högre arbetstillfredsställelse 
Holmström anser att det är väldigt betydelsefullt att de anställda är nöjda med sitt arbete och 
att Statt därför arbetar med att ta reda på vad de anställda vill ha och behöver för att kunna 
öka deras arbetstillfredsställelse. Holmström säger att personal som trivs med sitt arbete också 
kommer att göra ett bra arbete. Holmström menar också att det faktum att personalen reagerar 
positivt på nya aktiviteter betyder att personalen är tillfredsställda med sitt arbete. Genom att 
arbeta med intern marknadsföring kommer personalen att få högre arbetstillfredsställelse. Pite 
Havsbad arbetar på liknande sätt med att identifiera personalens behov. Söderholm berättar att 
de i utvecklingssamtal tillsammans med sin personal försöker få kunskap om personalen och 
deras arbetskrav. Söderholm anser också att han för att öka personalens arbetstillfredsställelse 
måste kunna prata med sin personal och att det är viktigt att lyssna på sin personal för att på så 
sätt få reda på vad de behöver eller är missnöjda eller nöjda med. Söderholm framhåller att 
alla människor har olika behov och krav för att bli tillfredsställda i sitt arbete. Vissa 
människor motiveras av säljtävlingar, en del vill ha stimulans genom att prova på att arbeta 
kväll och andra genom att byta avdelning. Intern marknadsföring är en förutsättning för att 
personalen ska bli tillfredsställda med sitt arbete. 
 

4.1.2 Låg personalomsättning 
Söderholm anser att det är väldigt viktigt att personalen känner att de har möjlighet att föra 
fram egna åsikter och förslag. Han berättar att han alltid försöker vara tillgänglig för 
personalen på hotellet så att de när som helst får komma in och prata och diskutera om saker 
de funderar över. Detta får personalen även möjlighet att göra vid möten, utvecklingssamtal 
och med sin avdelningschef. Söderholm berättar att han värderar personalens idéer högt, och 
så ofta som möjligt försöker genomföra dessa. Han påpekar dock att det inte alltid är praktiskt 
möjligt att genomföra alla idéer och att han inte alltid håller med om allt som personalen 
tycker. Söderholm menar att denna aspekt av den interna marknadsföringen gör att personalen 
trivs med sitt arbete och därmed minskar personalomsättningen. Holmström framhåller att det 
är en självklarhet att personalen har möjlighet att föra fram egna åsikter och att det är 
avgörande för att minska personalomsättningen. Han anser att det viktigaste är att engagera de 
anställda och menar då att de automatiskt kommer med idéer. Holmström berättar att de alltid 
lyssnar till vad personalen har att säga. Om någon kommer på någon detalj att förbättra som 
gör att det fungerar bättre mellan avdelningarna, är det självklart att de försöker införa det 
förslaget. Holmström berättar att de inte har något problem med personalomsättning och att 
det är ett tecken på att personalen trivs med sitt arbete 
 
4.1.3 Ökad tjänstekvalitet 
Holmström anser att det är otroligt viktigt för hotell att ta vara på sin personal och uppskatta 
deras arbete för att hotellet ska bli framgångsrikt. Han förklarar att personalen måste trivas 
med sitt arbete för att kunna leverera bra tjänster. Holmström berättar att de internt arbetar 
med att utbilda, informera och lära ut de olika kundsegmentens krav och fordringar och vad 
hotellet erbjuder dessa, allt för att personalen ska få en större kunskap och kunna ge gästerna 
tjänster med hög kvalitet. Detta påpekar Holmström är viktigt och tar som exempel på detta 
upp att en barnfamilj på sommarsemester inte har samma behov eller krav som den tyske 
bankchefen som ska äta en 7-rätters gourmetmiddag efter att ha kört ”Porsche on Ice”. 
Söderholm berättar att personalen får gå en utbildning som heter ”kvalitetssäkring av tjänster” 
och att den syftar till att få personalen att förstå gästernas behov och utföra tjänster med en 
hög standard. Han tydliggör att det är viktigt att de anställda inser vilken betydelse de har för 
att företaget ska få ett bra anseende. Belöningar är också något som Söderholm anser hjälper 
till att uppmuntra personalen att samarbeta och att göra så bra ifrån sig som möjligt. 
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4.2 Hur arbetar hotellbranschen med intern marknadsföring? 
Holmström anser att de flesta revolutionerande uppslag inom hotellbranschen redan existerar 
och att konkurrensen mellan hotellen är hård. Både Holmström och Söderholm inser att 
personalen är väldigt viktig för hotellens framgång. Söderholm menar därför att hotellet måste 
gå noggrant till väga vid rekrytering. Han anser att de måste anställa serviceinriktad personal 
och berättar att Pite Havsbad ofta använder sig av koncernens kontakter när de anställer 
personal.  
 
4.2.1 Rekrytering 
Söderholm anser att Pite Havsbad är en attraktiv anläggning som lockar många arbetssökande. 
Detta beror enligt Söderholm på att det inom företaget finns många möjligheter för personalen 
att utvecklas. Han berättar att de därför inte behöver satsa så mycket på att attrahera personal, 
men att det är oerhört noga för företaget att rekrytera rätt personal. När det gäller anställning 
till högre tjänster använder sker detta även genom annonsering. Söderholm menar att de 
kräver vissa kunskaper och personligheter hos dem de anställer. Söderholm tar upp att 
personalen de anställer måste vara ärlig, och att detta gäller alla men främst personal som har 
ett visst ekonomiskt ansvar. Att vara utåtriktad, serviceminded och kunnig är speciellt viktigt 
för personal med kundkontakt. Söderholm anser vidare att det är en fördel om personalen har 
turistutbildning eller erfarenhet av liknande arbeten, och att detta också ger personalen högre 
lön. Söderholm menar att den som är duktigast och lämpligast får arbetet, och att det då inte 
spelar någon roll hur länge den människan arbetat hos dem. De flesta ur personalen på Pite 
Havsbad har fått arbete tack vare kontakter och referenser från vänner och bekanta och många 
kommer också från de tre andra hotellen inom koncernen. Holmström på Statt anser att ”syns 
man så finns man” och menar att företaget då blir intressant att arbeta för. Holmström anser 
att rekryteringsfasen är en grundläggande del av intern marknadsföring eftersom att 
personalen påverkar gästernas upplevelse och därmed är en förutsättning om företaget vill 
lyckas. Holmström förklarar att Statt använder sig av olika tekniker och steg när de anställer 
sin personal och hur dessa är utformade beror på vilken yrkeskategori de söker personal till.  
 
4.2.2 Utbildning 
Söderholm berättar att de på Pite Havsbad arbetar mycket med att utbilda sin personal genom 
olika kurser och seminarier. Han framhåller att utbildning är något som får de anställda att 
utvecklas och känna sig mer motiverade i sitt arbete. Söderblom berättar att de genom 
utbildning där de anställda sätts in i olika situationer som kan uppstå för gästerna, får 
personalen att förstå gästernas behov. Pite Havsbad arbetar för att de anställda ska tänka på 
hur de skulle vilja bli behandlade om de var gäster. Han framhåller vidare att det är svårt att få 
alla att förstå, och att alla inte har gästkontakt och därför inte på samma sätt behöver ha den 
kunskapen och utbildningen. Personalen får bland annat lära sig hjärt- och lungräddning, gå 
en brandutbildning och en utbildning som går under namnet ”kvalitetssäkring av tjänster”. 
Holmström berättar att de också på Statt arbetar med att utbilda personalen. Han anser att 
utbildning är ett bra sätt att uppmuntra personalen och att detta leder till att personalen blir 
ännu duktigare. Utbildningen inom Statt sker genom allmän utbildning gällande helheten, där 
all personal utbildas inom det grundläggande inom hotellbranschen. Holmström berättar att de 
anordnar möten där de anställda får kunskap om hur gästerna ska bemötas. Statt arbetar även 
med direktanpassade utbildningar där personal från specifika avdelningar får lära sig hur man 
ska uppträda och reagera i situationer som kan uppstå i arbetet. 
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4.2.3 Kommunikation 
För att kommunikationen på Statt ska fungera smidigt anordnas regelbundna personalmöten 
där information sprids internt i företaget. Denna information går enligt Holmström både från 
ledning till personal och från personalen till ledningen. Han påpekar också att den information 
som sprids varje dag genom den dagliga kontakten mellan han själv och personalen är 
betydelsefull för få en bra kommunikation inom företaget. Pite Havsbad informerar sin 
personal till stor del via nätet. Detta kan enligt Söderholm ställa till med problem eftersom att 
all personal inte har tillgång till datorer. Ett annat problem är att personalen har olika 
arbetstider som gör det svårt för information som läggs ut med kort varsel att nå fram till alla. 
För att förbättra detta finns informationen även på anslagstavlor runt om på hotellet. 
Söderholm anser att det är viktigt att ha en bra kommunikation med personalen så att 
information om nya aktiviteter som är på gång lättare kan förstås och accepteras. Söderholm 
anser att det är viktigt att de anställda vet vad som händer på hotellet så att de på det sättet kan 
erbjuda gästerna en bra service. Söderholm berättar vidare att information om större 
förändringar oftast går via avdelningscheferna vidare till personalen. När det gäller 
kommunikation anser Holmström att det inte enbart är hotellet som ska informera sin 
personal; han framhåller att alla i personalen har ett eget ansvar att söka information och att 
det är något som ingår i lönen. Holmström tycker att det är något som inte alltid är så lätt, och 
att det är något som de måste arbeta för att förbättra. Holmström påpekar dock att de alltid 
försöker informera personalen om nya aktiviteter innan de går ut med informationen till sina 
kunder, för att på detta sätt göra de anställda förberedda på vad som förväntas av dem. 
Holmström anser att det svåraste med den interna marknadsföringen är att hinna med allt och 
att inte missa någon. Han poängterar ”Need to know and nice to know”, och tydliggör att det 
som är viktigt inte får drunkna i oväsentligheter.  
 
4.2.4 En intern marknadsföringsmodell 

Roller 
När det gäller personalens roller berättar Holmström att det är helt avgörande att de anställda 
vet vilka befogenheter de har när det gäller att uppfylla gästernas förväntningar. Statt arbetar 
därför med att ge personalen så stor kunskap som möjligt, för att de anställda på det sättet ska 
kunna känna sig trygga i sina roller. Denna kunskap får personalen ta del av genom 
konceptbeskrivningar och informationsmöten. Holmström berättar att de noga genom 
utbildning och möten går igenom hur, vad och varför personalen ska agera på ett visst sätt mot 
hotellets gäster för att motsvara och helst överträffa deras förväntningar. Holmström menar att 
de anställda gör ett bättre arbete när de vet vad som förväntas av dem, och har så långt det går 
ett fullständigt ansvar för att deras respektive arbete ska bli utfört på rätt sätt. Han menar 
vidare att personalen också får en större frihet när det gäller att fatta egna beslut för att möta 
gästernas krav. På Pite Havsbad arbetar man på liknande sätt och Söderholm anser när det 
gäller mycket av arbetet på hotellet att de anställda måste få fatta egna beslut och ta eget 
ansvar för att de ska känna sig betydelsefulla. Söderholm anser dock att varje avdelning måste 
ha vissa riktlinjer som man måste följa när det gäller att tillgodose gästernas krav. Han menar 
att det hjälper personalen att förstå sina roller.   
 
Belöningar 
Söderholm anser att belöningar och förmåner är något som uppmuntrar personalen att göra ett 
bra arbete. Söderholm anser att belöningar inte bara ska vara finansiella utan att belöningar 
även kan bestå av uppmuntran, eller olika sorters förmåner. På Pite Havsbad är det Söderholm 
själv som beslutar om vilka slags belöningar som ska utgå och vem som är berättigad till dem. 
Söderholm uppmuntrar även personalen att komma med förslag på belöningar som de skulle 
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uppskatta, och menar att det får personalen att samarbeta bättre. Pite Havsbad arbetar mycket 
med säljtävlingar som ska uppmuntra personalen att arbeta effektivt. Ett exempel på en 
belöning är att hotellet bjuder all personal på tårta om alla rum blivit uthyrda vid större 
arrangemang. Holmström berättar att de på Statt inte använder sig av finansiella belöningar 
utan använder andra incitament för att motivera sin personal att göra ett bra arbete. Som 
exempel tar Holmström upp att om personalen inte slösar med ström och sänker hotellets 
övriga kostnader med fem procent, går en procent till en studieresa för personalen.  Han 
menar att det är bättre att erbjuda sin personal trevliga saker och att den finansiella delen mest 
handlar om bidrag till friskvård och skor. Holmström berättar också att det är självklart att han 
lyssnar på personalens önskemål och utifrån dessa presenterar förslag på belöningar och 
förmåner. Holmström påpekar att det är otroligt viktigt att personalen får ta del av hotellets 
framgång. 
  
Miljö 
När det gäller personalens arbetsmiljö arbetar Statt med bland annat företagshälsovård 
vartannat år, rabatter på sköna, bekväma skor för personalen och dessutom försöker de 
tillmötesgå personalens krav och behov av utrustning för att underlätta deras arbete. 
Holmström menar att det är bättre att personalen får ett headset eller ett handledsskydd istället 
för att de sedan blir sjukskrivna eller missnöjda. Tack vare den omfattande renovering på Statt 
som blev klar för sex månader sedan arbetar personalen i en fräsch och modern omgivning 
som gör att de trivs och är stolta över hotellet. På Pite Havsbad arbetar de noga efter en 
arbetsmiljöplan och en miljöplan som hjälper hotellet att se till att personalens arbetsmiljö 
följer lagar och förordningar. Söderholm berättar att de arbetar för att både gästerna och 
personalen ska få komma till ett hotell med en trivsam omgivning. Söderholm tar återigen upp 
det faktum att Pite Havsbad är ett mycket välkänt och populärt hotell och att det påverkar 
personalens arbetsmiljö positivt. 
 
Ledare 
På Pite Havsbad sköts den interna marknadsföringen till största delen av hotellchefen och 
planeras på uppstartsmöten inför sommaren och hösten. Planering sker även genom 
veckomöten med de avdelningscheferna för varje avdelning. På Statt bestäms den interna 
marknadsföringen genom årlig grundplanering som sedan följs upp och revideras varje 
månad. På Statt är det även där hotellchefen som har det yttersta ansvaret för den interna 
marknadsföringen. Söderholm anser att en viktig egenskap för honom som ledare är att ge de 
anställda feedback och stimulera dem att komma med idéer. Holmström menar att en viktig 
egenskap som ledare är att försöka vara en förebild för personalen ute på golvet. Han anser 
också att chefen för ett hotell måste informera sin personal så mycket som bara är möjligt och 
att även ge sina anställda klara, konsekventa riktlinjer de kan följa. Holmström menar vidare 
att den viktigaste egenskapen av alla är förmågan att entusiasmera sin personal, och han anser 
att det är ett måste för honom som ledare att stötta sin personal. Detta gör Holmström genom 
att utbilda, informera, ge klara direktiv och genom att lita på sina anställda, men han använder 
uttrycket, ”Check, recheck and check again”, och menar att uppföljning är en viktig del i 
arbetet med att leda personalen. Söderholm anser att det är viktigt att han finns tillgänglig för 
personalen så att man tillsammans kan diskutera problem eller bolla idéer. Han menar att 
personalens arbete påverkas positivt av hans stöd.  
 
Företaget 
Holmström anser att företaget måste försöka behandla sin personal som interna kunder. Med 
det menar Holmström att personalen måste få samma positiva uppmärksamhet och behandling 
som gästerna. Han berättar att det är något som de alltid strävar efter att göra. Söderholm 
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anser precis som Holmström att det är viktigt att behandla personalen som interna kunder och 
att även Pite Havsbad har detta som mål. Söderholm anser att de anställda är ambassadörer för 
hotellet och att de därför är viktiga för hotellets framgång. Han menar att gästerna är skälet till 
att de finns på marknaden och att företaget därför måste se till att de anställda är nöjda, 
eftersom att de kommer att smitta av sig på gästerna. Holmström anser också att hotellets 
rykte kommer att påverka personalens arbete. Han menar att om hotellet har ett bra rykte 
kommer också personalen att försöka leva upp till det genom att göra ett bra arbete. 
Söderholm anser att ett dåligt rykte medför att personalen gör ett dåligt arbete. Han berättar 
att Pite Havsbad därför arbetar mycket med att ge omgivningen en bra bild av dem för att 
förstärka hotellets goda rykte. Söderholm berättar att de bland annat försöker åstadkomma ett 
bra samarbete med media, polisen och räddningstjänsten vid stora evenemang för att skapa 
trygghet bland gästerna på Pite Havsbad. 
 
Arbetstillfredsställelse 
Holmström anser att det är viktigt att de anställda är tillfredsställda i sitt arbete och berättar att 
Statt arbetar mycket med detta genom studieresor och utbildningar samt personalmöten där all 
personal är närvarande och vid enskilda medarbetarsamtal så ofta som möjligt. Holmström 
menar att det är självklart att arbeta med att öka personalens arbetstillfredsställelse och har 
därför personliga samtal med personalen där de pratar med varandra om problem som uppstår 
och hur dessa kan lösas. De diskuterar även hur arbetet fungerar och vad som är bra och 
dåligt, men Holmström påpekar att han fokuserar på personalens starka sidor. Söderholm 
berättar att Pite Havsbad genom att ha en öppen dialog med sin personal försöker få 
personalen att uppskatta sitt arbete och Söderholm menar att det gäller att ge de anställda 
morötter såsom chanser att stiga i graderna eller att få mer ansvar, så att de blir motiverade 
och nöjda med sitt arbete. Om de anställda känner sig uppskattade och uppmärksammande 
kommer de också att känna sig tillfredsställda menar Söderholm. Han menar vidare att 
utbildning är ett bra sätt att uppmärksamma de anställda och ge dem möjligheter att utvecklas. 
 
Stolthet 
Holmström anser att det är extremt viktigt att personalen är stolt över sitt arbete. Holmström 
menar att det utan stolthet är svårt för de anställda att tro på sig själva och att de då inte trivs 
med sitt arbete. Han menar att en kunnig och insatt personal automatiskt blir trygg i sin roll 
och att detta ger yrkesstolthet och att personalen uppför sig på ett professionellt sätt. 
Holmström anser att företagets framgång och rykte är en stor källa till stolthet. Han framhåller 
att de anställda känner sig stolta om andra värderar det företag där de arbetar högt. Holmström 
anser då att stämningen på hotellet kommer att vara positiv och föra med sig en personal som 
gör ett bra arbete. Söderholm på Pite Havsbad anser också att personalen måste vara stolt över 
sitt arbete för att kunna förmedla något positivt till gästerna. Han håller även med om att 
företagets rykte och framgång är viktiga faktorer som påverkar personalens stolthet. 
Söderholm menar vidare att personalens omgivning och arbetsmiljö betyder mycket för att 
stärka de anställdas stolthet. 
 
Positiv attityd hos personalen 
Holmström anser att personalen måste ha en positiv attityd mot gäster och mot varandra för 
att göra ett bra arbete, och att det därför är viktigt att rekrytera personal med rätt personlighet.  
Han menar att de kan lära sina anställda nästan allt, men inte att ha den rätta viljan och att 
vara trevliga. Holmström berättar att de försöker påverka sin personal till en positiv attityd 
genom utbildningar och samtal. Om någon ur personalen har fel attityd kan det hända att den 
blir omplacerad till ett arbete utan gästkontakt. Söderholm menar att gästerna är skälet till att 
de finns och att det därför är viktigt att personalen förstår vikten av att ha en positiv attityd 
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gentemot gästerna. Pite Havsbad använder sig av enkäter som gästerna får fylla i, där de får 
svara på bland annat hur de upplever servicen och attityden hos hotellets personal. Söderholm 
berättar att de alltid försöker prata med personalen om det uppstår problem med gästerna, så 
att de anställda får veta hur de ska bete sig och hur de ska rätta till problemet. Söderholm 
berättar att de anställda generellt sett har fria händer att rätta till problem och att de får 
kompensera gästerna med exempelvis gratis badbiljetter. Söderholm menar att en positiv och 
serviceinriktad personal som tillmötesgår gästerna omedelbart på ett effektivt sätt uppskattas 
av gästerna. 



Diskussion av fallet 

 25

5 Diskussion av fallet 
I följande kapitel kommer vi att sätta in vår teori i ett empiriskt sammanhang, och därigenom 
försöka belysa likheter och eventuella skillnader mellan teorin och våra hotells arbete med 
intern marknadsföring. Slutligen kommer vi att besvara våra forskningsfrågor. 
 
5.1 Varför arbetar hotellbranschen med intern marknadsföring? 
Enligt Grönroos (2000, s 92) måste företaget lyckas med att engagera sin personal innan de 
kan bli framgångsrika på den externa marknaden. Han menar att personalen är ett 
konkurrensmedel och att företaget därför måste hjälpa sin personal att leverera bra tjänster. 
Detta är något som både Statt och Pite Havsbad har insett och de menar att personalen måste 
förstå vad företaget säljer, varför och på vilket sätt, för att kunna uppfylla kundernas 
förväntningar. 
 
5.1.1 Högre arbetstillfredsställelse 
Arnett, Laverie och McLane (2002) anser att personalens arbetstillfredsställelse gör att 
företaget kan lita på att de anställda gör sitt bästa när de betjänar kunderna. De menar att 
personalens arbetstillfredsställelse leder till att personalen är engagerad och har en positiv 
attityd. På Pite Havsbad arbetar de mycket med att uppmuntra sin personal med säljtävlingar 
och belöningar. Söderholm menar att de anställda känner sig tillfredsställda när de får 
uppskattning eller om de vunnit en tävling, och att det påverkar deras arbete och beteende 
positivt. Personalen samspelar både med företaget och kunderna och är enligt Lundén och 
Svensson (2005, s 143) företagets ansikte utåt. De menar att det därför är så viktigt att 
personalen är tillfredsställd. Holmström berättar att Statt med jämna mellanrum har enskilda 
samtal med de anställda för att ta reda på vad de behöver och vill ha för att på det sättet få 
tillfredsställd personal. 
 

5.1.2 Låg personalomsättning 
Barnes, Fox och Morris (2004) anser att personalomsättning är ett stort problem, och att 
företaget måste lyssna och ta hänsyn till personalens åsikter för att minska 
personalomsättningen. Holmström på Statt menar att det är en självklarhet att personalen ska 
ha möjligheter att föra fram förslag och att företaget alltid lyssnar till vad personalen har att 
säga. Arnett et al framhåller att problem med personalomsättningen leder till att personalen 
känner sig stressad. Holmström berättar att de inte har något problem med 
personalomsättningen och det är en bekräftelse på att personalen trivs med sitt arbete. 
Söderholm försöker att alltid hålla sin dörr öppen för de anställda, så att de kan komma in och 
bolla idéer med honom. Söderholm menar dock att han inte alltid håller med om allt, men att 
det är viktigt att personalen får den chansen. Han poängterar att personalomsättningen 
kommer att minska om personalen är nöjd. 
 
5.1.3 Ökad tjänstekvalitet 
Ahmed och Rafiq (2003) anser att en viktig bit inom den interna marknadsföringen är att få 
personalen att samarbeta med varandra för att skapa tjänster med hög kvalitet. Söderholm 
berättar att de arbetar mycket med belöningar och tävlingar i syfte att uppmuntra personalen. 
Han menar att det får personalen att samarbeta och sträva efter att betjäna gästerna så bra som 
möjligt. Grönroos (2000, s 88) anser att företaget borde dra nytta av att personalen arbetar 
nära kunderna och på det sättet kan bilda sig en uppfattning om vad kunderna vill ha. Han 
menar att de kan använda sig av personalens kunskap för att öka tjänstekvaliteten. Statt anser 
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att det är viktigt att utbilda och informera personalen om kundgruppers olika krav och behov, 
för att de anställda ska lära sig hur de ska kunna uppfylla förväntningarna hos alla gäster. 
 
 
5.2 Hur arbetar hotellbranschen med intern marknadsföring? 
Enligt Arnett, Laverie och McLane (2002) borde företag arbeta med intern marknadsföring i 
syfte att bli konkurrenskraftiga på marknaden. Barnes, Fox och Morris (2004) anser att den 
interna marknadsföringen bland annat borde innehålla rekrytering, utbildning och 
kommunikation. Både Statt och Pite Havsbad har insett att personalen är mycket viktig för att 
hotellen ska kunna bli framgångsrika, och arbetar därför med att rekrytera rätt personal, 
utbilda befintlig personal och för att förbättra kommunikationen i företaget. 
 
5.2.1 Rekrytering 
Enligt Bowen och Ford (2004) kan ett företag bli framgångsrikt om arbetsgivaren anställer 
människor med rätt personliga egenskaper. Bowen och Ford menar att det viktigaste är att 
personalen är social. Söderholm berättar att de inte lägger ner så mycket tid på att attrahera ny 
personal men han poängterar att det är väldigt viktigt för företaget att rekrytera rätt personal. 
Söderholm anser att personalen måste vara ärlig, utåtriktad, och kunnig. För Holmström är 
rekryteringsfasen en grundläggande del av intern marknadsföring på grund av att personalen 
är hotellets ansikte utåt. Beroende på vilken yrkeskategori hotellet söker finns olika tekniker 
och steg utformade för att se till att rätt personal hamnar på rätt plats. Holmström berättar att 
de inte heller arbetar så mycket med attrahera personal; han menar att ”syns man så finns 
man” och att företaget då blir intressant att arbeta för. 
 
5.2.2. Utbildning 
Enligt Grönroos (2000, s 86 ff) behövs regelbunden utbildning inom marknadsföring och 
kundkontakt för all personal i företaget. Arnett et al menar att ledaren måste se till att 
personalen har rätt utbildning och resurser, för att kunna leverera hög service till gästerna. 
Grönroos menar att utbildningar i kundkontakter kan ge företaget ovärderlig information om 
kundernas behov och önskemål. På Pite havsbad arbetar de mycket med att utbilda sin 
personal. Söderholm berättar att de försöker få sina anställda att sätta sig in i gästernas 
situation så de lättare ska kunna förstå gästernas behov. Även Statt arbetar i hög grad med 
utbildning av personalen. Holmström berättar att all personal får utbildning om det 
grundläggande inom hotellbranschen och att de anställda får lära sig hur de ska bemöta 
hotellets gäster. Holmström berättar att Statt också arbetar med att anpassa utbildningar efter 
hotellets olika personalkategorier. 
 
5.2.3 Kommunikation 
Enligt Barnes, Fox och Morris (2004) är det viktigt att företaget har en bra kommunikation 
med sin personal och att de anställda är medvetna om hur de kan medverka till att nå 
företagets mål. Författarna framhåller att kommunikationen i företaget kan förbättras genom 
regelbundna personal- och ledarmöten. Detta är något som Statt arbetar regelbundet med. 
Holmström förklarar att dessa möten är till för att alla i företaget ska få chansen att utbyta 
information med varandra. Holmström påpekar också den dagliga kontakten mellan honom 
och personalen är viktig för att få en bra kommunikation internt. Söderholm anser även han 
att det är viktigt att ha en bra kommunikation med personalen. Han framhåller att de alltid 
försöker informera personalen om nya aktiviteter innan kunderna blir informerade, men detta 
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är något som Söderholm tydliggör att de kan arbeta med att förbättra. Pite Havsbad använder 
sig bland annat av en intern Internetsida för att sprida information i företaget. 
 
5.2.4 En intern marknadsföringsmodell 

Roller 
Enligt Arnett, Laverie och McLane (2002) betyder tydliga roller i företaget att personalen 
förstår omfattningen och ansvaret med sitt arbete. Holmström anser att det är viktigt att de 
anställda vet sina roller och vilka befogenheter de har för att kunna tillmötesgå gästernas 
behov och önskemål. Statt arbetar med att få de anställda att känna sig trygga i sina roller vid 
informationsmöten och genom konceptbeskrivningar. Holmström anser att personalen gör de 
ett bättre arbete när de vet vad som förväntas av dem. Axelsson och Agndal (2005, s 586) 
menar att den interna marknadsföringen ger personalen en tydligare bild av sin roll och 
förbättrar personalens arbete. Söderholm anser att de anställda förstår sin roll bättre om de har 
riktlinjer att följa. Han anser också att personalen måste få fatta egna beslut och ta mycket 
eget ansvar för att kunna göra ett bättre arbete 
 
Belöningar 
Barnes, Fox och Morris (2004) anser att belöningar är ett effektivt sätt att uppmuntra sin 
personal. Enligt Hoffman och Bateson (2001, s 259) kan belöningar vara antingen finansiella 
eller känslomässiga som att trivas på arbetet och att få uppskattning av ledare och 
arbetskamrater. Arnett et al menar att belöningar i hotellbranschen uppmuntrar personalen att 
ge gästerna en bra service. Söderholm tycker precis som teorin att belöningar är något som 
uppmuntrar personalen att göra ett bra arbete. Han berättar att de på Pite Havsbad använder 
sig av både finansiella belöningar och känslomässiga belöningar i form av uppmuntran. Enligt 
Hoffman och Bateson ska den positiva effekten av belöningar vara under en lång tid, och de 
menar att företaget därför borde satsa på att uppmuntra sina anställda i stället för att ge pengar 
som belöning. Detta är något som Holmström på Statt håller med om fullständigt. Han menar 
att de hellre använder sig av andra incitament än pengar för att motivera sin personal att göra 
ett bra arbete. Han tycker det är bättre att personalen får ta del av hotellets framgångar genom 
att göra trevliga saker tillsammans. 
 
Miljö 
Barnes et al anser att företaget måste skapa en inspirerande arbetsmiljö för sin personal. 
Arnett et al är av den uppfattningen att företag får en positiv personal om de satsar på att 
förbättra arbetsmiljön. Holmström berättar att de arbetar med personalens arbetsmiljö genom 
företagshälsovård, rabatter på arbetsskor, samt att de försöker tillmötesgå de anställdas behov 
och krav av utrustning för att underlätta deras arbete. På Pite Havsbad arbetar de efter en 
arbetsmiljöplan och en miljöplan för att se till att personalens arbetsmiljö följer lagar och 
förordningar. Söderholm framhåller att hotellets omgivning betyder mycket för både gäster 
och personal och han anser att det därför är viktigt att hela tiden arbeta med att förbättra 
miljön bland annat genom att renovera.   
 
Ledare 
Grönroos (2000, s 98) anser att ledarens stöd är nödvändigt för att lyckas med den interna 
marknadsföringen. Han menar att samarbetet mellan ledaren och personalen måste fungera 
bra, innan framgångar kan uppnås på den externa marknaden. Yoon, Seo och Yoon (2004) 
anser att ledaren måste vara rädd om kunniga anställda genom att tillfredsställa deras behov, 
uppmuntra och utveckla dem. Som ledare anser Söderholm att en viktig egenskap för honom 
är att ge sina anställda feedback och uppmuntra personalen att komma med idéer.  Holmström 
anser att ledare måste vara en bra förebild för personalen ute på golvet, men att den viktigaste 
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egenskapen är förmågan att entusiasmera sin personal. Holmström berättar att han som ledare 
måste stötta sin personal genom att informera, utbilda, att ge klara direktiv och genom att lita 
på sina anställda.  
 
Företaget 
Enligt Yoon et al har företagets stöd stor betydelse för personalens prestationer. Författarna 
menar att de anställdas plikttrogenhet gentemot företaget kommer att öka om företaget bryr 
sig om deras välbefinnande. Holmström anser att företaget måste se sin personal som interna 
kunder och menar med det att företaget måste behandla sina anställda väl så att de tycker om 
sitt arbete. Enligt Arnett et al kommer personalens självkänsla att påverkas positivt om 
företaget är framgångsrikt. Holmström menar att företagets anseende är betydelsefullt för de 
anställda, och att de kommer att anstränga sig mer för att göra ett bra arbete om företaget har 
ett bra rykte. Söderholm håller med om att företagets rykte är viktigt och att de på Pite 
Havsbad därför försöker skapa ett gott rykte genom att ha en bra relation till media och 
myndigheter. 
 
Arbetstillfredsställelse 
Spinelli och Cavanos (2000) anser att det bästa sättet för ett företag att få tillfredsställd 
personal är genom att visa de anställda att de uppskattar deras arbete. Söderholm framhåller 
att de visar sin uppskattning genom att ge personalen ansvar eller möjligheter att avancera i 
företaget. Han lyfter fram att de anställda måste uppmärksammas och att de måste känna att 
deras arbete uppskattas. Söderholm tydliggör att det är viktigt med utbildning för att de 
anställda ska utvecklas och anser att det kommer att göra dem mer tillfredsställda. O´Neill 
(2005) är av den uppfattningen att personalens behov, önskningar och förväntningar måste 
uppfyllas för att personalen ska bli tillfredsställd. När det gäller personalens 
arbetstillfredsställelse satsar Statt mycket på studieresor, utbildningar och personalmöten. 
Holmström anser att det är viktigt att de anställda får chansen att säga vad de tycker och 
tänker, men också att de får lära sig nya saker. Han framhåller att det gör att personalen växer 
som människor och blir tryggare i sin yrkesroll. 
 
Stolthet 
Axelsson och Agndal (2005, s 586) anser att de anställda måste ha en passion för sitt arbete 
och känna sig stolta över företaget de arbetar för. Författarna lyfter fram att de anställda gör 
ett bättre arbete om de är stolta över sitt företag. Holmström är av den uppfattningen att 
personalen måste vara stolt över sitt arbete för att må bra och han framhåller att det leder till 
att de anställda tror på sig själva och anstränger sig för att göra gästerna nöjda. Holmström 
anser att företagets rykte är väldigt avgörande för personalens stolthet och menar att de 
anställda känner sig stolta om andra människor uppskattar företaget de arbetar på. Söderholm 
har liknande tankegångar men tar även upp att omgivningen och miljön påverkar personalens 
stolthet och de i sin tur förmedlar någonting positivt till gästerna. 
 
Positiv attityd hos personalen 
Enligt Grönroos (2000, s 80) är något av det viktigaste inom intern marknadsföring att 
inspirera och uppmuntra personalen. Han menar att personalen då kommer att få en positiv 
attityd till sitt arbete. Holmström tydliggör att de arbetar mycket med att utbilda de anställda 
så att de ska förstå hur deras attityd påverkar gästerna. Holmström påpekar att det även är 
viktigt att rekrytera personal med en positiv attityd. Arnett et al anser att en positiv attityd 
även innebär att de anställda är kreativa i sitt arbete och att de uppträder på ett sätt som 
gynnar både företaget, personal och kunder. Söderblom framhåller att personalen på Pite 
Havsbad får en stor frihet när det gäller att möta gästernas krav. Han anser att det är viktigt att 
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gästerna blir bemötta av en positiv personal även när problem uppstår, och att gästerna 
uppskattar att problem blir lösta snabbt och effektivt.  
 
5.3 Svar på forskningsfrågorna 
5.3.1 Varför arbetar hotellbranschen med intern marknadsföring? 
Personalen är hotellbranschens ansikte utåt och det innebär att hotell för att få ett bra rykte 
och bli framgångsrika måste ta hand om sin personal. Hotellbranschen har insett vikten av 
intern marknadsföring och arbetar för att de anställda ska vara stolta och nöjda över sitt 
arbete. Nöjd personal ger högre kvalitet på tjänsterna och minskar personalomsättningen på 
hotellet. Hotellbranschen arbetar med intern marknadsföring för att få tillfredsställd och 
engagerad personal och för att skapa ett bra arbetsklimat där gästerna får en bättre service. 
Vår studie pekar på att hotellbranschen arbetar med intern marknadsföring för att kunna 
differentiera sig från konkurrenterna genom tjänster med hög kvalitet. 
 
5.3.2 Hur arbetar hotellbranschen med intern marknadsföring? 
Inom hotellbranschen arbetas det dagligen med intern marknadsföring i olika former. Hotell 
satsar mycket på att utbilda och informera sina anställda genom kurser och seminarier för att 
de ska känna sig trygga i sina roller och göra ett bra arbete. Personalen är en betydelsefull 
resurs och det är väldigt viktigt för hotell att ta hänsyn till de anställdas behov och visa 
uppskattning för deras arbete genom olika belöningar. Hotellbranschen arbetar även i stor 
omfattning med att rekrytera människor med rätt attityd och personlighet för att de ska kunna 
leverera de tjänster som hotellet erbjuder. Hotellbranschen sätter stort värde på att ha en bra 
och effektiv kommunikation med sin personal. Hotellbranschen arbetar med många värdefulla 
aktiviteter som ger en positiv attityd hos personalen.  
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6 Diskussion av resultatet 
I detta kapitel kommer vi att knyta åter till syftet med vårt arbete och dra slutsatser av vår 
undersökning. Vi kommer även att presentera vilka teoretiska och praktiska bidrag vårt 
arbete givit. Slutligen ger vi förslag på fortsatt forskning. 
 
6.1 Slutsatser och återkoppling till syftet 
Syftet med denna uppsats var att belysa den interna marknadsföringen inom hotellbranschen. 
Vår studie har visat att hotellbranschen dagligen arbetar med intern marknadsföring för att 
uppmuntra personalen. Målet med den interna marknadsföringen är att få tillfredsställd 
personal som har en positiv attityd till sitt arbete och mot gästerna, men också att minska 
personalomsättningen genom att bry sig om de anställda och behandla dem som interna 
kunder.  Om de anställda känner sig uppskattade kommer de att göra ett bättre arbete och öka 
kvaliteten på hotellens tjänster. Det är en förutsättning för att hotell ska bli framgångsrika. 
 
Vi har insett att många hotell arbetar med liknande aktiviteter för att inspirera sin personal. De 
erbjuder sina anställda utbildningar för att de ska utvecklas och leverera bättre tjänster. De 
arbetar även med att förbättra kommunikationen i företaget genom att anordna personalmöten 
och olika seminarier där personalen får framföra sina idéer och åsikter i syfte att förändra 
arbetsmiljön till det bättre. För att de anställda ska känna sig stolta över sitt arbete är det 
viktigt att ledaren stöttar och belönar dem när de gör ett bra arbete.  
 
Vi finner att många hotell liknar varandra på många sätt när det gäller arbetet med den interna 
marknadsföringen. Vår studie visar också att det nästan enbart rör sig om överensstämmelser 
mellan teori och empiri. Vi tror att detta kan bero på att de flesta hotell har insett hur viktig 
personalen är och att relationen mellan ledning och personal påverkar hotellens framgångar. 
Hotellen har förstått att intern marknadsföring är ett krav för att lyckas inom branschen, men 
vi har funnit en aspekt inom intern marknadsföring som hotellbranschen inte insett vikten av; 
det handlar om kommunikationen mellan de anställda och företaget. Det har visat sig att 
hotellens ledning inte alltid informerar sin personal om marknadsföringsaktiviteter innan de 
går ut till kunderna. Vi tror att detta beror på att ledningen på hotellen inte inser hur viktig den 
informationen är för de anställda och därför inte är något som hotellen i avsaknad av tid 
prioriterar. Dessutom tror vi att ledningen förlitar sig på sina anställda och tror att de löser 
eventuella problem som kan uppstå på grund av ofullständig information. Vi anser att denna 
kommunikation inom hotellen är väldigt betydelsefull och att de borde arbeta med att 
förbättra den delen av den interna marknadsföringen. Vår studie har visat att åsikterna när det 
gäller finansiella belöningar inom hotellbranschen skiljer sig åt. Vissa anser att finansiella 
belöningar kan vara en bra uppmuntran för de anställda att göra ett bra arbete, medan andra är 
av den uppfattningen att finansiella belöningar är ett kortvarigt incitament och att det 
viktigaste är att de anställda får ta del av hotellets framgångar genom gemensamma 
belöningar. Vi tycker att finansiella belöningar kan vara ett bra sätt att stimulera de anställda 
till bättre prestationer under förutsättning att belöningarna är rättvisa och inte missgynnar 
någon.  
 
Vår slutsats med uppsatsen är att hotellbranschen verkar ha förstått fördelarna med intern 
marknadsföring då man arbetar med många värdefulla aktiviteter som ger en positiv attityd 
hos personalen. 
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6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Vårt arbete grundas på empiriskt material från två hotell med liknande storlek och 
verksamhet. Det innebär att vår slutsats har mest likheter med de hotell vi undersökt. Vi tror 
ändå att andra hotell och liknande verksamheter i Sverige kan ha viss nytta av det som 
kommit fram i vår undersökning. I uppsatsens början berättade vi att det fanns sparsamt med 
litteratur om hotellbranschens arbete med intern marknadsföring och att vi därför hade för 
avsikt att belysa den interna marknadsföringen ur ett mer generellt perspektiv. Vad vi 
upptäckt under arbetets gång är att den teori som finns om intern marknadsföring även kan 
tillämpas på hotellbranschen. Det vi lärt oss är att hotellbranschen arbetar mycket bra med 
intern marknadsföring och använder sig av en rad olika aktiviteter för att tillfredsställa sin 
personal. Vi rekommenderar ändå att hotellbranschen arbetar vidare med att lära sig mer om 
intern marknadsföring för att hänga med i samhällets och personalens utveckling och på det 
sättet fortsätta uppmuntra personalen och få dem att trivas med sitt arbete. Vi hoppas att hotell 
och liknande företag, där personalen har en nära kontakt med kunderna, läser vårt arbete och 
inser hur viktigt det är att arbeta med intern marknadsföring för att klara sig i den allt hårdare 
konkurrensen och för att nå framgångar.  
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Då det saknas undersökningar som belyser intern marknadsföring ur personalens perspektiv, 
skulle det kunna vara en tänkbar forskning för framtida studenter. I vårt arbete har vi 
undersökt två i storleksordningen liknande hotell. Det skulle därför vara intressant att granska 
två eller flera olika stora hotell för att se om det finns några skillnader i arbetet med den 
interna marknadsföringen mellan företagen. 
 
 



Referenslista 

32 

 
Referenslista 
Ahmed, P.K., & Rafiq, M. (2003). Internal marketing issues and challenges. European 
Journal of Marketing 37(9), 1177-1186. 
 
Ahmed, P.K., & Rafiq, M (2000). Advances in the internal marketing concept: definition, 
synthesis and extension. Journal of Services Marketing 14(6), 449-462. 
 
Arnett, D.B., Laverie, D.A., & McLane, C. (2002). Using Job Satisfaction and Pride as 
Internal-marketing Tools. Cornell hotel and restaurant administration quarterly 43(2), 87-96. 
 
Arnerup-Cooper, B., & Edvardsson, B. (1998). Tjänstemarknadsföring i teori och praktik. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Axelsson, B., & Agndal, H. (2005). Professionell marknadsföring. Lund: Studentlitteratur. 
 
Barnes,B.R., Fox, M.T., & Morris, D.S. (2004). Exploring the Linkage between Internal 
Marketing, Relationship Marketing and Service Quality: a Case Study of a Consulting 
Organisation. Total Quality Management 15(5-6), 593-601. 
 
Bowen, J., & Ford, J. B. (2004). What experts say about managing hospitality service delivery 
systems. International Journal of Contemporary Hospitality Management 16(7), 394-401. 
 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Företagsfakta. (No date). Hotell. Retrived May 16, 2006 from 
http://www.foretagsfakta.se/ff/foretag/resultat.do?initial=true&exact_searchword=&name=ho
tell&exact_address=&address=&zip=&exact_kommun=&city=&county=&phone=&antal1=
&antal2=&org_no=&advanced=&catIDs=&komIDs=&isoIDs=&id=&action%3Asearch.x=3
7&action%3Asearch.y=10. 
 
Gounaris, S.P. (2006). Internal-market orientation and its measurement. Journal of Business 
Research 59, 432-448. 
 
Grönroos, C. (2000). Marknadsföring i tjänsteföretag. Malmö: Liber Ekonomi 
 
Grönroos, C. (1990). Service Management. Göteborg: ISL Förlag. 
 
Hoffman, K.D., & Bateson, J.E.G. (2001). Essentials of Services Marketing. Fort Worth: 
Harcourt College Publishers.  
 
Hotell. (No date). Retrieved May 12, 2006 from http://80-
www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_searc
h=false&t_word=hotell&h_history=1. 
 
Hwang, I.S., & Chi, D.J. (2005). Relationships among Internal Marketing, Employee Job 
Satisfaction and International Hotel Performance: An Empirical Study. International Journal 
of Management 22(2), 285-293. 

http://www.foretagsfakta.se/ff/foretag/resultat.do?initial=true&exact_searchword=&name=ho
http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_searc
http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_searc


Referenslista 

33 

 
Judd, V.C. (2003). Commentary, Achieving a costumer orientation using ”people power”, the 
”5th P”. European Journal of Marketing 37(10), 1301-1313.  
 
Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., & Armstrong G. (2005). Principles of Marketing (Fourth 
European Edition). Harlow: Pearson Education Limited. 
 
Lings, I.N. (2004). Internal market orientation Construct and consequences. Journal of 
Business Research 57, 405-413. 
Lundén, B., & Svensson, U. (2005). Marknadsföring för småföretag. Uddevalla: Björn 
Lundén information AB. 
 
O´Neill, M. (2005). Employee care, a vital antecedent to costumer care in the health care 
industry. International Journal of Health Care18(2), 131-151. 
 
Spinelli, M.A., Cavanos, G.C. (2000). Investigating the Relationship between Employee 
Satisfaction and Guest Satisfaction. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 
41(6), 29-33. 
 
Thurén, T. (2002). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Prinfo/Team Offset & Media. 
 
Yoon, M.H., Seo, J.H., & Yoon, T.S. (2004). Effects of contact employee supports on critical 
employee responses and customer service evaluation. Journal of Services Marketing 18(5), 
395-412. 
 
Personliga intervjuer 
Holmström, Peder: 2006-05-10, hotellchef på Quality Hotell Statt. Intervjun genomfördes på 
Holmströms kontor klockan 18.00. 

 
Söderholm, Per: 2006-05-12, hotellchef på Pite Havsbad. Intervjun genomfördes på 
Söderholms kontor klockan 14.00. 
 
 



Intervjuguide 

 

Bilaga: Intervjuguide 
A. Varför arbetar hotellbranschen med intern marknadsföring? 
 
1. Varför är intern marknadsföring viktigt inom hotellbranschen? 
 
2. Hur arbetar ni med att behålla er personal/hålla nere personalomsättningen? 
 
3. Har personalen möjlighet att föra fram egna åsikter och förslag till dig/företaget? 
 
4. Hur arbetar ni med att öka kvaliteten på era tjänster? 
 
5. Hur arbetar ni för att öka personalens arbetstillfredsställelse? 
 
6. Arbetar ni med att identifiera personalens behov? 
 
 
B. Hur arbetar hotellbranschen med intern marknadsföring? 
 
7. Hur arbetar ni med att attrahera och rekrytera personal? 
 
8. Vilka egenskaper hos personalen anser du är viktiga? 
 
9. Arbetar ni med att utbilda personalen? 
 
10. Hur får ni personalen att förstå gästernas behov? 
 
11. Behandlar ni personalen som interna kunder? 
 
12. Hur arbetar ni för att ha en god kommunikation/information i företaget? 
 
13. Hur sprider ni information internt i företaget? 
Ledning personal? 
Personal ledning? 
 
14. Informerar ni personalen om kommande aktiviteter innan ni går ut till kunderna? 
 
15. Har personalen tydliga roller - vet personalen vad som förväntas av dem och vilket ansvar 
de har?  
 
16. Hur stor frihet har personalen att fatta egna beslut för att möta gästernas krav? 
 
17. Erbjuder ni er personal belöningar och förmåner i någon form? 
 
18. Arbetar ni med att förbättra personalens arbetsmiljö? 
 
19. Vem ansvarar för den interna marknadsföringen i ert företag?  
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20. Vilka egenskaper anser du är viktiga för dig som ledare inom hotellbranschen när det 
gäller att hjälpa personalen i deras arbete? 
 
21. Hur arbetar du för att stötta personalen? 
 
22. Tror du att ditt stöd är viktigt för personalens arbete? 
 
23. Tror du att företagets rykte påverkar personalens ansträngningar/arbete? 
 
24. Hur viktig är personalens stolthet över sitt arbete/företag?  
 
25. Hur arbetar ni med att påverka attityder och beteenden hos personalen? 
 
26. Hur arbetar ni för att personalen ska inse hur viktigt deras attityd är och hur graden av 
deras tillfredsställelse påverkar gästernas tillfredsställelse? 
 
27. Upplever du några svårigheter med den interna marknadsföringen? 
 
28. Finns det något som ni vill tillägga som ni tycker att vi missat att fråga om vad gäller 
intern marknadsföring? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




