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Abstract 
 
The aim of this thesis was to examine how and with which purpose internal marketing is used 
at grant financed theatres. A pilot study was conducted at Briggen Teaterproduktion AB, a 
theatre production company owned by Benny Andersson and Björn Ulvaeus, in purpose to 
visualize the issues of internal marketing in a creative environment. The method used in this 
thesis was a case study at Västerbottensteatern AB, a grant financed theatre located in 
Skellefteå, Västerbotten, Sweden, based on personal interviews. The study has shown that 
internal marketing is used to motivate the personnel, form a company culture, and prepare the 
staff to fulfil the customer needs. 



 

 

Förord 
 
Denna studie utgör den sista delen i Företagsekonomi på C-nivå vid Luleå tekniska 
universitet, institutionen i Skellefteå. Ämnesområdet är marknadsföring, där vi inriktat oss 
mot det interna arbetet inom denna. Vi riktar ett stort tack till Eva Stocks på Briggen 
Teaterproduktion KB, Mats-Arne Larsson, Birgitta Bergmark, Greger Ottosson, Göran 
Hansson samt Catrin Boman och övrig personal på Västerbottensteatern AB för den tid och 
intresse Ni visade för vår studie. Vi avser även att tacka alla andra som på något vis har 
bidragit till skapandet av denna studie. 
 
 
 
 

Daniel Blückert   Simon Nyström
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1 Inledning 
 
Vi ger i detta kapitel en bakgrund, förstudie, problemdiskussion, syfte och forskningsfrågor. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Grönroos (1988) definition av service management är: 
 

1. att förstå vad som utgör nytta för användarna av organisationens lösningar, dvs. hur 
kvaliteten upplevs i kundrelationer 
 
2. att förstå hur organisationen kan producera och leverera denna nytta eller kvalitet 
 
3–4. att förstå hur organisationen skall utvecklas och styras så att den avsedda 
kundnyttan åstadkoms och alla intressenters (organisationens, kundens, samhällets) 
krav tillgodoses 

 
Grönroos (1988) menar att service management belyser människans betydelse i skapandet av 
nytta och kvalitet för kunden. Vidare menar Grönroos (1990, s 126) att det krävs en dyna-
miskt inställning beträffande denna definition för att förstå att service management är ett 
managementsynsätt där styrningsprocedurerna anpassas efter tjänsters särart. Hoffman och 
Bateson (2001, s 27-49) klassificerar tjänsters särart i fyra delar: immateriella, oskiljaktiga, 
heterogena och förgängliga. På grund av dess heterogenitet blir tjänster svåra att standardisera 
samt svåra att kartlägga produktionsvariation i. Ledningens brist på förmåga att kontrollera 
kvaliteten på tjänsten innan den når kunden, gör att det ställer höga krav på vad Normann 
(2000, s 29) kallar serviceleveransprocessen – skickligheten, motivationen och de specifikt 
valda metoderna som används av företagets medarbetare. Hoffman och Bateson (2001, s 133) 
instämmer i att detta är avgörande för produktionens utgång. Normann (2000, s 60) fäster stor 
vikt vid att ”de attityder och normer som råder inom företaget och de attityder och normer 
som krävs i sanningens ögonblick med kunden, står i överensstämmelse med varandra”. 
 
Problemen med tjänsters heterogenitet kan enligt Hoffman och Bateson (2001, s 39f) lösas på 
två sätt: undvika variation i produktionen genom standardisering av tjänsterna, eller att ut-
nyttja denna särart. Att anpassa tjänsterna efter situation och kundens önskemål och behov 
kan underlätta produktionen genom en klar arbetsbeskrivning, men ställer högre krav på före-
tagets anpassbarhet (op cit, 39f). Flexibilitet i organisationsstrukturen är enligt Grönroos 
(1990, s 130) nyckeln till en fungerande produktion och kundkontakt, då den annars riskerar 
att bli lidande. Minskad uppmuntran och stöd från ledning och arbetsledare leder till minskad 
motivation hos de anställda, vilket resulterar i sämre upplevd kvalitet och kundbortfall (op cit, 
s 127). 
 
Normann (2000, s 30) menar att när den kvalitet som ett företag erbjuder kunden, i hög grad 
är ett resultat av vad medarbetare presterar i en specifik situation, är det personlighetsinten-
sivt. Vikten av hur väl medarbetare presterar i vad han kallar sanningens ögonblick är en 
nyckelfaktor för att bestämma ekonomiska och kvalitativa prestationer. Hoffman och Bateson 
(2001, s 21) menar att det är kvaliteten i detta möte som är den avgörande drivkraften i värde-
ringen av kundtillfredsställelsen. Normann (2000, s 61) ser förmågan att finna, utveckla och 
fokusera mänskliga resurser som en framgångsfaktor. 
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Att utveckla, utbilda och motivera sin personal beskriver Kotler, Armstrong, Saunders och 
Wong (2005, s 635) som intern marknadsföring. 
 
Utifrån Kotler et al och Normanns sammankoppling mellan sanningens ögonblick och den 
interna marknadsföringens roll avsåg vi att göra en förstudie för att öka vår egen förståelse av 
problemområdet intern marknadsföring. Vi redovisar här resultatet av förstudien i syfte att ge 
läsaren en inblick i begreppet intern marknadsföring. Valet av förstudieobjekt gjordes utifrån 
den expertintervju vi fick möjlighet att genomföra med Eva Stocks, marknadschef på Briggen 
Teaterproduktion KB. 
 

1.2 Förstudie – Briggen Teaterproduktion KB 
 
Briggen Teaterproduktion KB ägs av Björn Ulvaeus och Benny Andersson som bland annat är 
kända från kvartetten ABBA och har producerat Ulvaeus och Anderssons musikaler Kristina 
från Duvemåla, Chess samt Mamma Mia! på Cirkus i Stockholm. Briggen Teaterproduktion 
KB arbetar aktivt med intern marknadsföring och med denna förstudie hoppas vi ge läsaren 
förståelse för intermarknadsföringens betydelse i en konstnärlig miljö. 
 
Enligt marknadschefen på Briggen Teaterproduktion, Stocks, bidrar intern marknadsföring till 
högre producerad kvalitet och hjälper till att skapa företagsimage. Stocks ser att intern 
marknadsföring fungerar som ett verktyg för Briggen Teaterproduktion KB:s ledning att till-
godose medarbetarna med de resurser som krävs för lyckade produktioner, men även som en 
metod att hålla organisationen samman. Den interna marknadsföringen ger ledningen möjlig-
het att kunna påverka hur medarbetarna arbetar, på alla nivåer i organisationen, något som 
Stocks framhåller som mycket viktig för lyckad ledning och måluppfyllelse. Stocks ser att den 
verkar som ett medel för att överkomma barriärer mellan organisationens funktioner som upp-
står på grund av de inom teatrar existerande konstnärliga och ekonomiska målen. 
 
Information är en central del i den interna marknadsföringen på Briggen Teaterproduktion 
KB, den skapar delaktiga medarbetare, motiverar och höjer prestationsnivåerna som till slut 
ger högre organisatoriskt resultat – vilket enligt Stocks slutligen leder till mer tillfredställda 
medarbetare. Stocks ger exempel som kompetensutveckling, hälso- och sjukvård inom före-
taget, aktivt arbete riktat mot medbestämmande, arbetsmiljö, personalfrågor samt ett arbete 
för att förebygga skador, är en del i att skapa trygghet och tillfredställelse bland medarbetarna. 
 
Denna typ av arbetssätt, med fokus på information riktad till rätt person, korta beslutsvägar 
och en vilja att få medarbetare känna delaktighet i verksamheten, ser Stocks skapar ett stort 
engagemang!1 

                                                 
1 Förstudie grundad på telefonintervju utförd den 4 maj 2005, klockan 11:00 med Eva Stocks, Marknadschef på 
Briggen Produktion KB (för intervjuguide se Bilaga 1) 
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1.3 Problemdiskussion 
 
Ahmed och Rafiq (2000) definierar intern marknadsföring som en planerad satsning genom 
att använda sig av ett marknadsföringsliknande angreppssätt för att överkomma organisa-
toriskt motstånd över förändring och rikta in, motivera och internt koordinera och integrera 
medarbetare mot effektiv implementering av företags- och funktionsstrategier för att kunna 
leverera kundtillfredställelse genom en process av skapande genom kundorienterade med-
arbetare (ibid). 
 
För att utveckla ett effektivt internmarknadsföringsprogram anser Ahmed och Rafiq (1995) att 
internpositionering är en central del i det taktiska arbetet. Internpositionering siktar enligt 
Ahmed och Rafiq (1995) på att skapa ett åtgärdspaket för att överkomma identifierade barri-
ärer samt uppfylla medarbetares behov. Det kan enligt författarna innefatta att söka ändra den 
uppfattning vissa anställda har på vissa aspekter och att belysa fördelar som inte är åskådlig-
gjorda (ibid). 
 
Ahmed och Rafiq (2000) anser att intern marknadsföring är användbart för att motivera med-
arbetare som kommer i kontakt med kunden, likväl som backoffice-personal. Intern 
marknadsföring är enligt Davis (2001, s 121) en metod för att krympa de olika gapen som 
finns mellan grupperingar inom organisationer och att utveckla mer samarbetsvilliga rela-
tioner. Det är en förlängning av hur ledare kommunicerar och står i relation till sina anställda 
(ibid). 
 
Enligt Smith och Rupp (2003) påverkas de anställdas motivation, grad av involvering och 
engagemang av hur tydlig länken mellan deras dagliga arbete och resultat är. Vidare menar 
författarna att medarbetare som har en känsla av mening och tillhörighet gentemot organisa-
tionen blir mer motiverade relativt medarbetare som saknar denna känsla. Enligt Ahmed och 
Rafiq (2003) kan denna känsla födas ur en av ledningen fastställd partnerskapsanda, något 
som författarna anser uppnås genom förståelse, närhet, tillit och engagemang. Reis och Peña 
(2001) menar att organisatorisk framgång beror på medarbetarna som gör jobbet och hur väl 
de kan bli motiverade att vara kreativa och tillföra kunskap till deras arbetsuppgifter. Kotler et 
al (2005, s 635) anser att förståelsen över kopplingen mellan tillfredställda medarbetare och 
nöjda kunder är grund för framgång. 
 
Enligt Teng Fatt (1997) kommer kunderna att forma en bild av företaget efter hur det agerar 
och efter dess medarbetares uppträdande. Ahmed och Rafiq (2003) sammanfattar intern-
marknadsföringens syn på medarbetaren och dess roll genom att beskriva dess relation till 
organisatorisk framgång. Genom att medarbetaren är en central del i strategins utformning 
understöds implementeringen genom dess roll i strategin. Genom att direkt forma strategin 
utifrån ett medarbetarperspektiv, menar författarna, att risken minskar för att störningar 
grupperingar emellan skall uppstå (ibid). 
 
För att lyckas gruppera medarbetare i segment efter liknande behov och preferenser måste, 
enligt Ahmed och Rafiq (1995), analyser och metoder användas som är vanliga i externa 
marknadsundersökningar. Ahmed och Rafiq (1995) menar vidare att det är först efter att ha 
lyckats segmentera medarbetarna som mer djup- och långtgående undersökningar angående 
behov och preferenser kan utföras. 
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Normann (2000, s 29) och Ahmed och Rafiq (2000) ser att det gäller för ledningen att hitta ett 
,funktionssätt för att kontrollera beteendet hos kontaktpersonalen i sanningens ögonblick utan 
att kväva deras flexibilitet som krävs för att effektivt kunna möta kundens behov. Enligt 
Martins och Terblanche (2003) har organisationskulturen påverkan på graden av kreativitet 
och innovation. 
 
Intern marknadsföring skapar enligt Ahmed och Rafiq (2003) den atmosfär och miljö som 
uppmuntrar skapande, samordnar och förbättrar hela verksamheten. Detta betyder att intern 
marknadsföring är inriktad mot handling, interaktioner och anpassning som förstärker kund-
tillfredställelsen. Tanken är född ur skapandet av en miljö där ständiga kvalitetsförbättringar 
reflekteras i medarbetarnas beteende. Denna miljö och dess medföljande kvalitetsarbete är en 
grundläggande källa till konkurrensfördelar (Ahmed & Rafiq, 2003). 
 
Förmågan att kunna påverka kulturen är enligt Ahmed (1998) beroende av hur väl den impli-
cita kulturen stämmer överens med den explicita och hur hårt dess medlemmar håller på de 
normer som är befästa i den implicita kulturen. Författaren ger råd till ledningen i företag att 
kontrollera och driva de värderingar som stödjer förändring för att utnyttja en stark kulturs 
fördelar. Kotler och Scheff (1997, s 451) menar att det åligger ledningen att finna och styra ett 
beteende som är effektivt vid implementeringen. 
 
Om ledningen vill ha kompetenta, kreativa och hängivna medarbetare måste den enligt 
Ahmed och Rafiq (2003) tänka på och nära de relationer som skapar en affärsmiljö som främ-
jar dessa egenskaper. Intern marknadsföring är ett bra verktyg för att motivera, utbilda och 
kommunicera med de anställda (Greene, Walls & Schrest 1994). Smeds (1999) menar att 
personalutveckling gör teaterorganisationer mer moderna, kapabla att överkomma barriärer 
samt förfinar medarbetarnas metoder och kompetenser. De personaladministrativa åtgärderna 
med rekrytering, karriärmöjligheter, belöningssystem och så vidare, bör enligt Grönroos 
(1988b, s 79) utnyttjas som ett led i den interna marknadsföringen. 
 
Normann (2000, s 72) understryker att ett bra tillhandahållande av sanningens ögonblick leder 
till nöjda kunder och bättre marknadsposition. Författaren belyser vikten av att kunna agera 
selektivt på rekryteringsmarknaden för att kunna bibehålla, eller till och med stärka förmågan 
att hantera sanningens ögonblick genom att skapa en god intern miljö (ibid). Greene, Walls 
och Schrest (1994) lägger vikt vid att kunna rekrytera och behålla de som passar bäst till upp-
giften och kan utföra bästa möjliga arbete, genom att använda sig av marknadsföringens filo-
sofi och praktik på kontaktpersonalen. Gislén (2000, s 23) ser risker med att teatrars oförmåga 
att ge löneförmåner leder till att kvalitet och kunnande inte har högsta prioritet i rekryterings-
arbetet. Även utformningen av tillhandahållna produkter kan enligt Wahlberg (2001, s 15) 
vara avgörande för rekrytering av medarbetare på teatrar. Wahlberg (2001, s 305) gör en 
koppling mellan de privatekonomiska förhållandena för de anställda och teatrars rekryterings-
möjligheter vilket enligt författaren kan ha negativa konsekvenser på den producerade kvali-
teten. Enligt Smeds (1999) har institutionsteatrarna, där mängder av inneboende kompetenser 
finns, tillskillnad från amatörmässiga revysällskap, möjligheten och förutsättningarna att 
skapa konst. 
 
I syfte att ge läsaren en summerad bild av problemdiskussionens avgränsningar följer här en 
sammanfattning. Genom intern marknadsföring kan organisatoriskt motstånd överkommas, 
ledningen får ett verktyg att rikta in, motivera och internt koordinera och integrera med-
arbetarna mot effektivt genomförande av företagets funktionsstrategier. För att taktiskt åstad-
komma detta måste organisationen påverka medarbetarnas uppfattningar, att minska diversi-
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fiering mellan organisationens grupperingar samt finna funktionssätt för att lyckas motivera 
medarbetarna. Kundernas bild av företaget formas direkt av medarbetarnas uppträdande, och 
därför bör utformningen av strategin ta hänsyn till detta och de inom organisationen existe-
rande behov och preferenser. Det är viktigt för ledningen att hitta metoder för att kontrollera 
medarbetarnas beteende i sanningens ögonblick för att effektivt möta kundens behov. Den 
interna marknadsföringen uppmuntrar en sådan miljö, vilken är grunden i skapandet av 
konkurrensfördelar. Nyckeln till att kunna påverka denna miljö är att kontrollera och driva de 
befintliga värderingar i organisationen som stödjer ett önskat beteende. Om ledningen vill ha 
kompetenta, kreativa och hängivna medarbetare måste de nära de relationer som främjar dessa 
egenskaper. För att effektivt kunna tillhandahålla kvalitet i sanningens ögonblick är det 
väsentligt att tillhandahålla rätt miljö och kompetenser i organisationen, där grunden består av 
organisationens förmåga att tillhandahålla rätt kompetenser, produktionsfaktorer och vilja i 
serviceleveransen. Att vara medveten om rekryteringsarbetets roll i sanningens ögonblick, där 
vikt fästs vid att finna och behålla medarbetare som har viljan och förmågan att skapa kvalitet. 
 
Med hänsyn till den förstudie vi utförde på Briggen Produktion KB, där det framkom att en 
rad planerade aktiviteter i internmarknadsföringssyfte utfördes, avser vi undersöka hur väl den 
forskning utförd inom ämnesområdet internmarknadsföring är tillämplig i en miljö styrd av 
ett politiskt uppdrag där finansieringen till största del består av anslag från dess uppdrags-
givare, vilken påverkar både dess möjlighet att tillhandahålla kompetenser och att skapa 
konst. 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och med vilket syfte internmarknadsförings-
liknande aktiviteter utförs på anslagsfinansierade teatrar. 
 

• Varför utför teatrar internmarknadsföring? 
 

• Hur används internmarknadsföring mot teaterns personal? 
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2 Teori 
 
I detta kapitel presenteras teori inom ämnesområdet intern marknadsföring. 

2.1 Varför utför teatrar intern marknadsföring? 
 

2.1.1 Internmarknadsföringens syfte 
 
Internmarknadsföringens huvudsyfte är att motivera medarbetarna att agera som 
”deltidsmarknadsförare”, en filosofi för att leda och utveckla medarbetare för att skapa en kul-
tur av service (Grönroos, 2002, s 366; Grönroos, 1988b, s 78). Ahmed och Rafiq (2000) defi-
nierar intern marknadsföring som en planerad satsning genom att använda sig av ett 
marknadsföringsliknande angreppssätt för att överkomma organisatoriskt motstånd över för-
ändring och rikta in, motivera och internt koordinera och integrera medarbetare mot effektiv 
implementering av företags- och funktionsstrategier för att kunna leverera kundtillfredställelse 
genom en process av skapande genom kundorienterade medarbetare  
 

 
 
Figur 1. Kotler et al (2005, s 635) Tre typer av marknadsföring i tjänsteföretag 
 
Kotler et al (2005, s 635) menar att grunden för framgång ligger i att se länken mellan tillfred-
ställda medarbetare och nöjda kunder. Författarna lyfter fram att den interna marknads-
föringen måste föregå den externa marknadsföringen – förbereda medarbetarna för organisa-
tionens avsikter. Den interna marknadsföringen kan ses som en metod att förbereda och effek-
tivt motivera medarbetare att arbeta som ett team och tillhandahålla kundtillfredställelse. 
Ahmed och Rafiq (2003) säger att det inte bara är företagets anställda som inräknas i den 
interna marknaden, även leverantörer och distributörer innefattas. 
 
Intern marknadsföring kan skapa en positiv eller till och med en förstklassig image för före-
taget och dess produkt i konsumentens medvetande (Greene, Walls & Schrest, 1994). Om 
tjänsten och externa kommunikationskampanjer inte kan marknadsföras till den interna mål-
gruppen kan marknadsföringen till de externa slutkunderna inte förväntas bli lyckad, be-
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skriver Grönroos (2002, s 366). Den interna marknadsföringen är en förutsättning för 
framgång för insatser riktade externt (ibid). 
 

2.1.2 Internsegmentering 
 
Grönroos (1990, s 237) ser att utgångspunkten för intern marknadsföring är att det interna ut-
bytet mellan organisationen och dess medarbetarsegment måste fungera effektivt. För att 
lyckas gruppera medarbetare i segment efter liknande behov och preferenser måste enligt 
Ahmed och Rafiq (1995) analyser och metoder som är vanliga i externa marknads-
undersökningar användas. Ahmed och Rafiq (1995) menar vidare att det är först efter att ha 
lyckats segmentera medarbetarna som mer djup- och långtgående undersökningar angående 
behov och preferenser, kan utföras. Eftersom ledningens attityder och vilja avgör vad resten 
av organisationen gör, kan man se ledningen som det första segmentet som intern marknads-
föring skall riktas till (Grönroos, 1988b, s 79). 
 
Den interna marknadsföringen kartlägger och river murar som skapar klyftor mellan med-
arbetare och splittrar organisationens handlingar (Ahmed & Rafiq 2003). Den verkar enligt 
Davis (2001, s 121) som en metod för att krympa de olika gapen som finns mellan grupp-
eringar inom organisationer och att utveckla mer samarbetsvilliga relationer. Det är en för-
längning av hur ledare kommunicerar och står i relation till sina anställda (op cit, s 130). 
 
Ahmed och Rafiq (2003) anser att dagens företag inte har råd att ha barriärer mellan före-
tagets funktioner/avdelningar. Framgång nås genom att integrera närliggande funk-
tioner/avdelningar inom organisationen. Genom interna relationer mellan avdelningar, funk-
tioner och enskilda anställda i organisationen kan företagets och de anställdas prestationer för-
bättras. Författarna anser att detta kan underlätta för varje medarbetare att se kopplingen 
mellan sitt eget agerande och dess utslag på kundupplevelsen. Det är hanteringen av dessa 
interna relationer som möjliggör leveransen av vad företaget lovat externt (ibid). 
 

2.1.3 Organisationskultur 
 
Organisationskultur är enligt Martins och Terblanche (2003) ”de djupt rotade (och ofta 
undermedvetna) värderingar och tankegångar som är delade av personalen i en organisa-
tion...//…de grundläggande antaganden som fungerat så väl förut att de accepteras som gil-
tiga teorier”. Drury (2000, s 596) ser organisationskulturen som de värderingar, sociala nor-
mer och övertygelser som är delade bland organisationens medlemmar som påverkar dess 
beteende. Ahmed och Rafiq (2003) ser att det är viktigt att sträva efter förbättrade prestationer 
och menar att intern marknadsföring kan och bör spela en roll i detta. 
 
När en kultur av serviceinriktning skapas/uppmuntras är den interna marknadsföringen enligt 
Grönroos (1990, s 240) nödvändig. Ahmed och Rafiq (2000) ser att det gäller för ledningen 
att hitta ett funktionssätt för att kontrollera beteendet hos kontaktpersonalen i sanningens 
ögonblick utan att kväva deras flexibilitet som krävs för att effektivt kunna möta kundens 
behov. Enligt Martins och Terblanche (2003) kan organisationskulturen påverka graden av 
kreativitet och innovation. Genom att ha en stark kultur som gör att medarbetarna har 
organisationens bästa i sitt intresse, minskas ledningens behov av kontroll av medarbetarna 
(Drury, 2000, s 596). 
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Ahmed och Rafiq (2003) beskriver att intern marknadsföring skapar precis rätt typ av atmos-
fär och miljö i vilken medarbetarna uppmuntras i skapandeprocessen, att samordna och för-
bättra hela verksamheten. Därigenom är intern marknadsföring inriktat mot handling, inter-
aktioner och anpassning som förstärker kundtillfredställelse. Tanken är född ur skapandet av 
en miljö där ständiga kvalitetsförbättringar reflekteras i medarbetarnas beteende. Denna miljö 
och dess medföljande kvalitetsarbete är en grundläggande källa till konkurrensfördelar (op 
cit). I detta skapande har ledningen enligt Grönroos (1988b, s 79) en roll i att stödja och inspi-
rera sina underordnade, informera och ge feedback, fungera som förebilder och främja ett 
öppet klimat. 
 
Ahmed (1998) ger råd till ledningen i företag att kontrollera och driva de värderingar som 
stödjer förändring för att utnyttja en stark kulturs fördelar. Enligt Ahmed och Rafiq (2003) 
finns ett behov att förstå och hantera alla dessa interna relationer, funktioner och samspel på 
ett effektivt och lönsamt sätt för att kunna nå långsiktiga konkurrensfördelar. Om ledningen 
vill ha kreativa och hängivna medarbetare måste den enligt Ahmed och Rafiq (2003) tänka på 
och nära de relationer som skapar en affärsmiljö som främjar dessa egenskaper. Enligt 
Maslow (1998, s 220-226) hindras kreativitet av osäkerhet över framtiden, brist på struktur, 
oförmåga att förutse händelser och medarbetarnas egen självkänsla. 
 
Enligt Smeds (1999) skapar teaterns kultur bland medarbetarna ett mycket tätt och motstånds-
kraftigt system, där påverkan från ledning kan uppfattas som ett oetisk störande i den äkta 
kreativa processen. Denna kultur delar Smeds (1999) in i fyra ickesolitära fenomen: 
 

• Kollektivet – Alla är beroende av varandra för att kunna bidra med sin egen kompetens 
 

• Professionalism – Skapar trygghet i det kollektiva arbetet men ifråga om tolerans till 
närliggande medarbetarsegment är den negativ där en tydlig avskildhet av varje 
kompetensområde isolerar teatern från omvärlden och ett kundorienterat synsätt 

 
• Hierarki – En tydlig hierarki existerar inom teatrar där regissören är i spetsen, därefter 

skådespelare och sedan stödtrupperna. En bitterhet finns bland organisationens 
medlemmar på denna hierarki som underordnar respekt segment emellan 

 
• Etik – Stark tradition av yrkesetik bestående av en samling skrivna och oskrivna regler 

om arbetsmoral. Etiken fungerar som statushöjande externt samt motiverande faktor 
för uppstädning i organisationen och stramare styrning internt av backoffice-
personalen 

 
Genom att införa uppföranderegler, gruppbaserade belöningssystem, personalförflyttningar 
inom organisationen kan enligt Drury (2000, s 596) användas för att forma kulturen i före-
taget. 
 

2.1.4 Motivation 
 
Intern marknadsföring ser till att förbereda och motivera medarbetare att agera på ett service-
inriktat sätt (Grönroos, 1990 s 237). Ahmed och Rafiq (2000) anser att intern marknadsföring 
är användbart för att motivera medarbetare som kommer i kontakt med kunden, likväl som 
backoffice-personal. Smith och Rupp (2003) anser att medarbetare som har en känsla av till-
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hörighet och mening till organisationen blir mer motiverade relativt medarbetare som saknar 
denna känsla. 
 
Enligt Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2005, s 547) måste tjänsteföretag effektivt 
träna och motivera dess frontpersonal och stödpersonal att arbeta som ett team för att bäst 
kunna tillhandahålla kundtillfredställelse. Alla medarbetare måste vara kundorienterade samt 
delaktiga i marknadsföringen. Kotler et al menar att intern marknadsföring måste föregå den 
externa – de anställda måste vara beredda, villiga och kunniga att kunna tillhandahålla vad 
företaget lovar externt. 
 

2.1.5 Rekryteringsarbetets roll 
 
Drury (2000, s 596) menar att rekryteringen är en central del i att hitta rätt personer till rätt 
arbetsuppgifter. Ju bättre den interna marknadsföringen fungerar kommer företaget att bli mer 
attraktivt som arbetsgivare (Grönroos, 1990, s 240). Normann (2000, s 72) gör samma kopp-
ling genom att beskriva hur ett bra tillhandahållande av sanningens ögonblick leder till nöjda 
kunder och bättre marknadsposition vilket möjliggör för företaget att kunna agera selektivt på 
rekryteringsmarknaden. Rekryteringsarbetet är enligt författaren (2000, s 72) grunden i att bi-
behålla/stärka förmågan att hantera sanningens ögonblick. 
 

2.2 Hur används internmarknadsföring mot teaterns personal? 
 

2.2.1 Internmarknadsföringens genomförande 
 
Ahmed och Rafiq (2003) menar att intern marknadsföring är grundat på tanken om att ingen 
enskild managementfunktion fungerar effektivt av sig själv, utan mängder av aktiviteter och 
personer med olika kunskaper måste aktivt engageras i att skapa och leverera produkter och 
tjänster. Denna beskrivning ger enligt Ahmed och Rafiq implikationer till dagens chefer att de 
måste försäkra sig om att varje anställd i hela organisationen är inblandade i leveransen av 
kvalitet genom serviceleveranssystemet. Normann (2000, s 60) beskriver serviceleverans-
systemet som tjänsteföretagets produktions- distributionssystem. 
 
Davis (2001, s 121) menar att intern marknadsföring uppstår naturligt när medlemmar ur 
organisationen försöker influera varandra. Internmarknadsföring används enligt Davis (2001, 
s 121f) av ledningen för att sälja in en idé inom organisationen och att skapa inflytande hos 
medarbetarna.  
 
Enligt Ahmed och Rafiq (2003) kopplar intern marknadsföring specifika strategiprogram till 
utveckling av kompetenser, vilka i sin tur är kopplade till var individs personliga intelligens, 
kreativitet, ansvar och erfarenheter. Genom detta angreppssätt styr den interna marknads-
föringen inte bara på det individuella planet utan även kollektivet. Följaktligen formar intern-
marknadsföringen en företagsidentitet och ett kollektivtänk – att placera individen in i ett 
större sammanhang, omvandla individuell kreativitet till organisationens ansträngning och 
framgång (ibid). 
 
Greene, Walls och Schrest (1994) anser att med intern marknadsföring menas att man appli-
cerar marknadsföringens filosofi och praktik på medarbetare som tjänar de externa konsum-
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enterna. Vidare menar författarna att intern marknadsföring är att se sina anställda som interna 
kunder, se jobben som interna produkter samt att sträva efter att designa dessa produkter så att 
de passar kundernas behov så bra som möjligt, genom att tillfredsställa behoven hos de 
interna kunderna kan företaget uppgradera sin förmåga att tillfredsställa behoven hos de 
externa kunderna (Greene, Walls & Schrest, 1994; Grönroos 2002, s 368). 
 

2.2.2 Internpositionering 
 
Ahmed och Rafiq (1995) ser internpositionering som en central del i det taktiska arbetet med 
att utveckla ett effektivt internmarknadsföringsprogram. Ahmed och Rafiq (1995) menar 
vidare att internpositionering används för att skapa ett åtgärdspaket för att överkomma identi-
fierade barriärer samt uppfylla medarbetares behov. Det kan enligt författarna innefatta att 
söka ändra den uppfattning vissa anställda har på vissa aspekter eller att belysa fördelar som 
inte är åskådliggjorda. Ahmed och Rafiq (1995) anser att internpositionering innebär att förse 
medarbetarna med en lämplig blandning av fördelar till specifika medarbetarsegment i syfte 
att motivera att åstadkomma effektiv implementering av strategier. 
 
Hur en organisation vill positionera sig internt kräver att noggrann hänsyn till den interna 
marknadsmixen tas enligt Ahmed och Rafiq (1995) och Davis (2001, s 125). Hur utform-
ningen av interna program, den miljö och atmosfär där serviceleveransen äger rum, passar de 
mål organisationen vill uppnå. Hänsyn till vad uppoffringar i realiteten ger för fördelar måste 
tas (Ahmed & Rafiq, 1995). 
 

2.2.2.1 Intern marknadsmix 
 
De fyra P:na inom intern marknadsföring som ledningen, enligt Davis (2001) och Ahmed och 
Rafiq (1995), bör ta hänsyn till i formandet av den interna positioneringen: 
 

• Process eller produkt 
 
Med vilket engagemang plikter utförs och mål nås, beskriver Ahmed och Rafiq (1995) som 
process. Davis (2001) kompletterar denna förklaring med positioneringsfaktorn Produkt som 
innefattar interna program, undersökningar, planeringar och dylikt. 
 

• Pris 
 
Ahmed och Rafiq (1995) förklarar Pris som ett synsätt där det verkliga priset är balansen 
mellan värdet av nyttan för de anställda och den kostnad produktionen åsamkar orga-
nisationen, men även vilka kostnader som faller på individen, däribland psykologiska kost-
nader. Detta synsätt belyser både vinster och förluster för de anställda som är inblandade i en 
förändringsprocess. Davis (2001) ligger nära Ahmed och Rafiq i sin förklaring av vad som in-
går under denna del då han nämner kostnader för interna program, policy och tjänster 
(mänskliga eller finansiella). 
 

• Påverkan 
 
Davis (2001) menar att Påverkan uppnås genom internt säljande, interna relationer, intern 
marknadsföring, intern promotion, intern stimulans eller icke stimulans och stödjande human 
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relations marketing-program. Ahmed och Rafiq (1995) menar att intern kommunikation, 
presentationer, demonstrationer etcetera, kan utföras i avsikt att öka kunskapen, färdigheter 
och medvetenheten angående strategiska frågor.  
 

• Plats 
 
Enlig Ahmed och Rafiq (1995) representerar Plats det synliga och påtagliga likväl som det 
osynliga och icke påtagliga på arbetsplatsen och dess miljö. Fångar mer än fysiska aspekter, 
såsom kulturell symbolik och metaforer, var lojalitet till organisationen yttrar sig. Målet med 
utformningen av platsen siktar in sig på att skapa en miljö och atmosfär som passar de mål 
organisationen vill uppnå. Davis (2001) ser Plats som ett forum för interna program, policys, 
och tjänsteimplementering. 
 

2.2.3 Motivera personal 
 
Ledaren i en organisation har enligt Kotler och Scheff (1997, s 455) två huvuduppgifter – 
externt och internt ledarskap. Externt ledarskap är översättningen av externa behov till en 
intern vision medan det interna ledarskapet är översättningen av den interna visionen till att 
aktivera medarbetarna. En ledare måste kunna motivera sina medarbetare och visa dem vägen 
mot deras mål. Att vara en ledare kräver att man förstår vilka motiv medarbetarna har med sitt 
arbete (ibid). 
 
Ahmed och Rafiq (2003) anser att medarbetares motivation inte endast skapas ur vad de är 
ålagda att utföra, utan även ur dess bild av företaget. Denna tolkning ger enligt Ahmed och 
Rafiq (2003, s 1181) indikationer om att företag behöver fastställa en partnerskapsanda, något 
som författarna anser uppnås genom förståelse, närhet, tillit och engagemang. Smith och Rupp 
(2003) anser att medarbetare som har en känsla av mening och tillhörighet gentemot organisa-
tionen blir mer motiverade relativt medarbetare som saknar denna känsla. 
 
Enligt Smith och Rupp (2003) påverkas de anställdas motivation, grad av involvering och 
engagemang huruvida väl de ser länken mellan deras dagliga arbete och resultatet. Smith och 
Rupp (2003) ser ett samband mellan ju fler förmåner en organisation erbjuder sina med-
arbetare kommer dessa att känna desto större samröre med organisationen. Författarna anser 
att denna typ av hjälpmedel oftast lyckas med att skapa en partnerskapskänsla mellan arbets-
givare och arbetstagare (ibid). 
 
Enligt Reis och Peña (2001) kan man inte tvinga någon att bli motiverad. Man måste vara 
övertygad först. Nyckeln är att avlägsna barriärer som är i vägen för motivationen, istället för 
att uppsåtligen försöka motivera (ibid). 
 
Enligt Grönroos (2002, s 370) fungerar intern marknadsföring som angreppssätt för att styra 
medarbetares attityder och motivation för kundintresse där medlet för att vinna konkurrens-
fördelar är att utforma och använda en servicestrategi. 
 

2.2.4 Strategiutformning 
 
Ahmed och Rafiq (2003) sammanfattar den interna marknadsföringens syn på medarbetaren 
och dess roll genom att beskriva dess relation till organisatorisk framgång. Genom att med-



TEORI 
 

 12

arbetaren är en central del i strategins utformning understöds implementeringen genom dess 
roll i strategin. Författarna anser att direkt forma strategin utifrån ett medarbetarperspektiv 
minskar risken för att störningar nivåer emellan uppstår. Ahmed och Rafiq (2003) ser att nog-
grann utformning och genomförande av lämpliga internkommunikationsstrategier som sker 
parallellt med den externa marknadsföringen, kommer möjliggöra för de marknadsförda 
löftena att stå sig bättre. 
 
Ett av de vanligaste användningsområdena i internmarknadsföringen är enligt Ahmed och 
Rafiq (2003) skapandet av internkommunikationsstrategier, kommet ur kommunikationens 
centrala roll i funktionen av de flesta relationer. Författarna ser att utan tillräcklig kunskap 
över hur medarbetare resonerar kan ledningen ej formulera budskap som verkligen kommer 
fram till de avsedda mottagarna. Om företag inte beaktar existensen av olika med-
arbetarsegment och dess olika förutsättningar kommer budskap som uppfattas för breda och 
diffusa endast distansera segmentet från ledningen. Hänsyn till vilken nivå man riktar olika 
internmarknadsföringsåtgärder till, i fråga om relevans samt hänsyn till organisationens 
historia, kultur och managementideologier måste tas (ibid). 
 
Enligt Ahmed (1998) kan organisationskulturen delas in i två delar, en explicit som represent-
erar de typiska mönster av beteende som medarbetarna brukar och vad de direkt skapar, samt 
en implicit som innehåller de värderingar och normer som ligger till grund för, och fastställer 
mönstret för detta beteende. Att påverka den implicita kulturen kräver en förändring i värde-
ringarna hos den enskilde medarbetaren, att det skapar omedvetet förändrade handlingar. För-
mågan att kunna påverka kulturen är enligt Ahmed (1998) beroende av hur väl den implicita 
kulturen stämmer överens med den explicita och hur hårt man håller på de normer som är be-
fästa i den implicita kulturen. 
 
Ahmed och Rafiq (2003) menar att huvudmålet för ledningen är att planera och bygga lämp-
liga, nära och flexibla relationer med interna grupperingar för att kontinuerligt förbättra de 
interna processerna. Att systematiskt anpassa dessa interaktioner efter intressenters behov har 
internmarknadsföringen en viktig roll i utveckling och tillväxt i tillit och engagemang bland 
aktörerna (Ahmed & Rafiq 2003) 
 
Enligt Ahmed och Rafiq (2003) måste intern marknadsföring läggas fram som en känslo-
mässigt intelligent filosofi, baserad på förståelsen att det är via medarbetarnas egna känslor 
och empati som de kan klara av att avgöra vilka av organisationens långsiktiga intressen som 
kommer eller inte kommer att realiseras. 
 
Ahmed och Rafiq (1995) menar att processen i att bryta ned den generella riktningen i olika 
planer måste föregås av intern segmentering för att avgöra vilka roller de olika segmenten 
med liknande behov skall ha i uppdraget/förändringsarbetet. Att anpassa efter de olika seg-
menten, kan behov i högre utsträckning tillfredställas, men även rädsla för förändring över-
kommas (ibid). 
 
För att intern marknadsföring skall vara effektivt menar Greene, Walls och Schrest (1994) att 
det krävs att ledningen först lyckas att sälja idéerna till sina anställda innan man kan sälja 
tjänsten till kunderna. Ahmed och Rafiq (2003) beskriver att internmarknadsföringens stora 
utmaning är att skapa en uppfattning om hur redo organisationen är för nya initiativ genom att 
undersöka organisationens samtliga behov – organisationens krav på medarbetarna och med-
arbetarnas krav på organisationen. Endast när jämvikt i dessa krav existerar blir villkoren 
ledande mot motiverande strategiimplementering och därigenom långsiktig välstånd (ibid). 
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Ahmed och Rafiq (2003) menar att internmarknadsföringen måste noggrant granska det ratio-
nella och känslomässiga innehållet hos medarbetarna för att kunna skapa ”paket”, en bild av 
företagsmiljön som möter medarbetarnas behov till fullo. Ahmed och Rafiq (2003) under-
stryker att ledningen måste anpassa internmarknadsföringen efter människans natur, hur 
mening och utveckling skapas i dess interaktioner, se de anställdas oföränderliga relationer 
sinsemellan, till andra intressenter, till organisationen och den värld de lever i. 
 
Gällande utveckling av en servicekultur är enligt Grönroos (2002, s 373) de främsta målen för 
den interna marknadsföringen: 
 

• Att möjliggöra förståelse organisationen igenom för företagets affärsidé, strategier och 
taktiker, tjänster samt marknadsföringskampanjer 

 
• Att skapa positiva relationer mellan människorna i företaget 

 
• Att utveckla en serviceinriktad ledarstil bland ledning, samt 

 
• Att lära alla medarbetare att kommunicera och interagera på ett serviceinriktat sätt 

 

2.2.4.1 Inflytande 
 
Davis (2001) ger förslag på hur ledningen kan skapa inflytande hos sina medarbetare: 
 

• Kontroll genom direktiv  
 
Mål och prestationsplanering, utvärdering, utvärderar varje medarbetares prestation, berättar 
endast det absolut nödvändiga. Toppstyrd verksamhet och medarbetares ansvar sträcker sig 
inte längre än vad arbetsbeskrivningen visar. Ett fysiskt och psykiskt distanserat förhållande 
mellan ledning och medarbetare. 
 

• Övertygande säljande 
 
Utvärderar den totala prestationen och inte individerna, i huvudsak envägskommunikation och 
medarbetarna får lite information. Toppstyrd verksamhet och medarbetares ansvar sträcker sig 
inte längre än vad arbetsbeskrivningen visar. Vänliga men bevakade relationer. 
 

• Rådgivande marknadsföring  
 
Deltagande, ansvarstagande och involverade anställda, ledning delar med sig idéer och an-
passar mål- och resultatplanering efter medarbetares åsikter. Prestationsutvärdering görs 
gemensamt. Högre medbestämmande uppmuntrar till känsla av ansvar och involvering. 
 

• Relationsmarknadsföring 
 
Utvecklar målsättning och aktivitetsplanering i samråd med anställda. Anställda utvärderar sin 
egen prestation själv. Problemlösning sker i samråd mellan ledning och medarbetare. Beslut 
fattas i samförstånd. Partnerskapsanda utvecklas hos medarbetarna. 
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2.2.5 Strategiimplementering 
 
Internmarknadsföring kan enligt Ahmed och Rafiq (2003) ses som en filosofi där upp-
märksamhet på kundtillfredställelse och produktivitet där ständig förbättring av tjänstens ut-
formning och den miljö där de utförs är i fokus. Reis och Peña (2001) menar att organisatorisk 
framgång beror på medarbetarna som gör jobbet och hur väl de kan bli motiverade att vara 
kreativa och tillföra kunskap till deras arbetsuppgifter. Reis och Peña (2001,) ser att fram-
gången för lyckad förändring kommer ur viljan från medarbetarnas sida att acceptera den med 
entusiasm och att implementera den med omsorg, att inte hindras av osäkerhet kommen ur det 
okända förändringar kan medföra. 
 
Ahmed och Rafiq (1995) presenterar tanken om en modell i internmarknadsföring som be-
handlar frågorna angående implementering av internmarknadsföringsstrategier. De delar in 
modellen i tre nivåer: riktning, väg och handling. 
 
Nivå 1 – Riktning, en generell dagordning över ett speciellt uppdrag eller förändringsprogram 
 
Nivå 2 – Väg, undersöka alla alternativa vägar för att uppnå målet, undersöka vilka svårig-
heter som kan tänkas dyka upp efter vägen och alternativa sätt att överkomma dessa 
 
Nivå 3 – Handling, en översättning av alternativen till detaljerad beskrivning av hur utföra 
handling och aktiviteter för att få en så problemfri implementering som möjligt 
 
Ahmed och Rafiq (2003) säger att internmarknadsföring grundas i tillit – att de anställda 
känner förtroende för chefer, processer och framför allt, tillit till företagets spelregler. Bara 
när förtroende finns kommer medarbetarna att göra som ledningen uppmanar, något som i sin 
tur befäster kvalitet genom hela serviceleveranssystemet. Den interna marknadsföringen hjäl-
per till att skapa en förståelse för organisationens omgivning, interna hierarki, politik och 
strukturer. Enligt Ahmed och Rafiq (2003) har intern marknadsföring en viktig roll i fostran 
av en miljö där implementering av ledningens uppmaningar fungerar som bäst. 
 
Engagemang tillsammans med en känsla av mening är grunden i att skapa ett sammanhang för 
medarbetaren och ett fokus som krävs för lyckad produktion. Intern marknadsföring har, 
enligt Ahmed och Rafiq (2003), den egenskapen. 
 
Att identifiera vilka typer av roller som framstående medarbetare nödgas spela för att genom-
föra strategier utifrån hur väl motiverade dessa är att nå slutmålet, är mycket viktigt då sam-
bandet mellan strategiimplementering och kunskaper och förmågan hos individen enligt 
Ahmed och Rafiq (2003) är tydlig. En organisation måste enligt Kotler och Scheff (1997, s 
409) vara rationellt strukturerad och styrd på ett kompetent vis för att effektiv marknadsföring 
skall kunna genomföras. Ansvarsområden och interna relationer måste vara tydliggjorda och 
regelbundet värderade av nyckelpersonerna inom organisationen (ibid). Ahmed och Rafiq 
(2003) menar att för att en organisation skall kunna skapa resultat ur medarbetares kompe-
tenser måste ledningen styra dessa i rätt riktning. Men problemet är svårigheten att upptäcka 
dess kärnkompetenser och därför misslyckas företag att nära och matcha dessa (ibid). Ahmed 
och Rafiq (2003) ser att genom att koppla företagets kompetenser till planerade strategier, kan 
man fastställa vilka brister som finns – något som skapar en dialog och framtvingar 
kompetensutveckling i företaget. Enligt Teng Fatt (1997) kommer folk att döma företaget 
efter dess uppträdande. Även de anställda måste ”se bra ut”. För att skapa en bättre image 
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måste de anställda utveckla en image som förbättrar eller kompletterar den som företaget 
kommunicerar (ibid). 
 
Kotler och Scheff (1997, s 455) menar att ledarskap inte bara är ett ansvar som ligger på 
ledarna högst upp i hierarkin. Varje anställd måste besitta en viss nivå av självbestämmande 
för att kunna känna sig och uppträda som en ledare inom sitt område (ibid). För att kunna 
uppnå självbestämmande anser Kotler och Scheff (1997, s 455) att medarbetaren måste ha full 
kontroll över organisationens uppgifter, mål och restriktioner. För att en medarbetare skall 
känna att denne besitter självbestämmande måste ledaren ge utrymme för medarbetaren att ta 
egna beslut och göra vissa misslyckanden (ibid). Ahmed och Rafiq (2000) menar att genom 
högre grad av medarbetardeltagande i ledning och att ge befogenhet, att fatta större beslut i 
kundmötet, åt kontaktpersonalen, har de större möjlighet att uppfylla kundens förväntningar. 
 
Rekrytering, karriärmöjligheter, belöningssystem och utbildning bör utnyttjas som ett led i 
den interna marknadsföringen (Grönroos, 1988b, s 79). Genom utbildningssatsningar av olika 
slag kan man höja kunskapsnivån och skapa kunskaps- och attitydmässiga förutsättningar för 
god service (ibid). Drury (2000, s 596) belyser vikten av att ledningen kan styra medarbetarna 
genom att försäkra, sig själva och medarbetarna, att de besitter de kompetenser och resurser 
som krävs för de roller som de har. De faktorer som enligt författaren påverkar detta är 
kompetensutveckling och utformning av arbetsuppgifter, tillhandahållandet av resurser samt 
urval och placering. 
 

2.2.6 Rekrytering 
 
Greene, Walls och Schrest (1994) lägger vikt vid att kunna rekrytera och behålla de som 
passar bäst till uppgiften och kan utföra bästa möjliga arbete, genom att använda sig av 
marknadsföringens filosofi och praktik på kontaktpersonalen. Normann (2000, s 90) menar att 
om tjänsteföretag skall nå en långsiktig framgång måste de fungera som en funktion av 
personlig utveckling för sina anställda. 
 
Genom teatrars oförmåga att ge löneförmåner menar Gislén (2000, s 23) att kvalitet och 
kunnande riskerar ges lägre prioritet i rekryteringsarbetet. Wahlberg (2001, s 305) menar att 
det finns en koppling mellan de privatekonomiska förhållandena för de anställda och rekry-
teringsförmågan hos teatergrupper, vilket författaren tror påverkar den producerade kvaliteten. 
Författaren pekar på att även utformningen av tillhandahållna produkter kan vara avgörande 
för rekrytering av medarbetare på teatrar (op cit, s 15). 
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3 Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi hur vi gått till väga samt de metodproblem vi stött på. 
 

3.1 Litteraturstudie 
 
I litteratursökningen använde vi databaserna Emerald, Ebsco som finns tillgängliga på Luleå 
Universitetsbiblioteks hemsida, för att finna artiklar och litteratur, relevant för denna uppsats. 
Utöver dessa användes Lucia, den lokala katalogen för Luleå tekniska universitet och Libris, 
katalogen för samtliga Sveriges universitetsbibliotek, främst för att finna teoriböcker i ämnet 
internmarknadsföring. I sökningen använde vi både svenska och engelska sökord. I avsikt att 
förbättra precisionen använde vi den logiska operatorn AND, för att kunna kombinera sökord. 
Även trunkering användes. Följande sökord användes: service management, internal 
marketing (intern marknadsföring), performing arts, motivation, theatre (teatrar) Referens-
listorna i ämnesrelevanta artiklar gav ytterligare förslag på artiklar och böcker. 
 

3.2 Förstudie 
 
I initialskedet av studien fick vi möjlighet att genomföra en förstudie på ett teaterproduktions-
bolag som aktivt arbetar med intern marknadsföring. Avsikten med förstudien var dels att ge 
oss en förståelse för syftet med intern marknadsföring i en konstnärlig miljö, och dels att 
bereda läsaren med en förförståelse för problemområdet. Vi utförde en telefonintervju med 
marknadschef Eva Stocks på Briggen Teaterproduktion KB, med semistrukturerade frågor 
som vi skickat till henne ett par dagar innan genomförandet. Vi spelade in intervjun på en 
dator men hjälp av ljudinspelningsprogrammet Wavepad. Den utförda förstudien gav oss den 
förförståelse av problemområdet vi eftersträvade. Förstudien kan även verka som ett hjälp-
medel för läsaren att utforma en bild av problemområdet, tillräcklig för den efterföljande 
problemdiskussionen. 
 

3.3 Forskningsstrategi 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och med vilket syfte internmarknadsförings-
liknande aktiviteter utförs på anslagsfinansierade teatrar. Med hänsyn till vår önskan att upp-
fylla syftet ansåg vi att mer djupgående studier var nödvändiga. Utifrån dessa förhållanden 
valde vi att använda oss av forskningsstrategin fallstudie. 
 

3.4 Val av fallstudieobjekt 
 
Med utgångspunkt i valet av forskningsstrategi sökte vi lämpliga objekt för fallstudien där 
goda möjligheter till både djupgående undersökningar och generaliseringar fanns. Vi tog hän-
syn till våra egna privatekonomiska förhållanden som ett kriterium för valet av fall-
studieobjekt, för att undvika att detta skulle påverka studiens genomförande. Eftersom syftet 
hänvisar till anslagsfinansierade teatrar föll valet på Västerbottensteatern AB i Skellefteå, 
vilken är en till oss närbelägen anslagsfinansierad teater. 
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3.5 Datainsamlingsmetod 
 
Vi såg att personliga intervjuer skulle vara en lämplig datainsamlingsmetod för att erhålla 
personliga, aktuella och spontana svar. Intervjuer utfördes vid sammanlagt sex olika tillfällen 
av fem personer inom fallstudieobjektet, på tre olika funktioner inom organisationen; ledning, 
skådespelare och teknik. Urvalet av intervjuobjekt gjordes i samråd med teaterchefen i syfte 
att få en representativ bild av den interna marknadsföringen på teatern. Inför intervjuerna ut-
formade vi intervjuguider utifrån den teoretiska referensramen, som vi, under ett seminarium, 
fick kommentarer och tips på förbättringar. Vi valde att spela in intervjuerna på dator med 
hjälp av inspelningsprogrammet Wavepad. Intervjuerna på Västerbottensteatern tog samman-
lagt 7,25 timmar, varav ledningen stod för 4,25 timmar. Efter intervjuerna reducerade vi brus 
och förstärkte signalen med 399 % på inspelningen för att sedan lyssna på dessa i varierande 
tempon. För att åskådliggöra vad som sagts under intervjuerna transponerade vi inspel-
ningarna till textform. För att bekräfta och dokumentera hur informationsflödet ser ut på en 
internmarknadsföringsfunktion valde vi att utföra en observation. Denna bestod av att vi be-
vistade ett frukostmöte, vilket vi anlände oannonserat till. Efter frukostmötet diskuterade och 
antecknade vi våra intryck. 
 

3.6 Analysmetod 
 
Genom den förförståelse vi fick från förstudien sammanställde vi relevant teori för problem-
området. Efter att vi sammanställt intervjuerna sorterade vi det empiriska materialet efter 
forskningsfrågorna och som sedan jämfördes med de inom andra kapitlet presenterade teori-
erna. Vi sökte efter nyckelord som knöt samman empiri och teori, genom skillnader och lik-
heter. Tack vare strukturen på intervjuerna, med frågor utformade ur den teoretiska referens-
ramen, var intervjuobjektens svar lätta att sammankoppla med teorierna. Det empiriska 
material vi fick ur observationen är presenterat som kortare kommentarer på intervjuobjektens 
svar. 
 

3.7 Metodproblem 
 
Validitet 
 
Genom den förstudie vi utförde upplevde vi en hos oss ökad förståelse för problemområdet, 
vilket underlättade och förhoppningsvis höjde precisionen, väsentligheten och lämpligheten 
på intervjufrågorna. Detta tillsammans med att vi utgick från den teoretiska referensramen för 
att få med de viktigaste frågorna, som sedan diskuterades under ett seminarium har rimligen 
ytterligare förbättrat validiteten. 
 
Vi upplevde vidare att validiteten i vår fallstudie påverkades positivt genom att respondent-
erna kände att ett intresse från ett universitets sida för sina yrkesområden var värt att avsätta 
god tid för (7,25 timmar), och därigenom kunde intervjuerna utföras under lägre stress. 
 
Valet av fallstudieobjekt gjordes med hänsyn till våra egna privatekonomiska förhållanden. Vi 
anser att fördelarna med detta bekvämlighetsurval, då större möjlighet att utföra fler inter-
vjuer, samt möjlighet att oannonserat bevista ett möte, är större än riskerna. Oanmäld ankomst 
till ett frukostmöte, torde verka positivt för minskad påverkan av mötets utformning. 
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Risken att intervjuobjekten blev påverkade av att vi spelade in intervjuerna såg vi som god-
tagbar då problemområdet inte har den karaktär där känsliga frågor uppkommer. Vi upplevde 
en klar frispråkighet på teatern, där ingen verkade rädas att yttra sin åsikt. 
 
Reliabilitet 
 
Under intervjuerna spelades samtalen in på en dator, med hjälp av inspelningsprogrammet 
Wavepad. En risk med inspelningar är att svårigheter i vad intervjuobjekten säger kan uppstå, 
vilket i hög grad påverkar reliabiliteten. Vi anser att de problem, ifråga om låg ljudvolym på 
talet, bakgrundsbrus samt svårigheter att uppfatta vad intervjuobjekten säger på grund av högt 
taltempo, kunde avlägsnas. Genom att Wavepad har funktionen att repetera markerade områ-
den i ljudfilen, kunde vi spela upp, av oss utvalda delar, tills vi hade uppfattat vad intervju-
objekten sade. 
 
Eftersom vi diskuterade och antecknade de intryck vi fick av frukostmötet, tror vi att det 
insamlade materialet var tillförlitligt. Detta utfördes direkt efter mötet för att inte viktiga 
intryck skulle förbises. 
 



EMPIRI 
 

 19

4 Empiri 
 
I detta kapitel redovisas det empiriska materialet, hämtat ur intervjuer och observationer 
utförda på Västerbottensteatern AB. 
 
Västerbottensteatern AB i Skellefteå har som länsteater till uppgift att förmedla teaterkultur i 
Västerbotten på uppdrag av Skellefteå Kommun och Västerbottens läns landsting. Upp-
sättningarna turnerar runt i Västerbotten för att alla skall kunna ta del av dessa. Teatern drivs 
sedan 1996 som ett aktiebolag med uppdragsgivarna som ägare (40 % och 60 %) men ses 
trots ägarförhållandet som ett kommunalt bolag. Omsättningen är cirka 23 miljoner kronor per 
år, där statens bidrag är 30 %, ägarna står för med 60 % och den egna finansieringen (biljett-
intäkter) utgör 10 %. Medeltal anställda under 2001 var 40, varav 29 personer var fast 
anställda. På grund av teaterns projektkaraktär innebär det att ca 100 personer är anställda på 
teatern någon gång under året. Teatern producerar ungefär tio varierande produktioner under 
ett år med sammanlagt 300 – 350 föreställningar med ett årligt genomsnitt på 26 000 be-
sökare. År 2004 var ett rekordår sedan starten 1980 med hela 31 000 besökare. Utöver dessa 
produktioner produceras mindre uppsättningar som framförs på den så kallade Caféscenen. 
Unikt för Västerbottensteatern AB är också dess sommaruppsättningar som spelas på vari-
erande platser i Skellefteå vilka riktar sig till hela familjen. 
 

4.1 Varför utför teatrar intern marknadsföring? 
 

4.1.1 Internmarknadsföringens syfte 
 
Teaterchefen anser att syftet med intern marknadsföring är att skapa en grundförutsättning för 
företagsklimatet, skapa delaktighet i konstskapandet och omedelbar respons, en form av 
utvärdering av konstnärliga mål. Den är ett medel för att förbättra organisationen, kommuni-
kationen och kompetenserna inom organisationen samt skapa ventilation och kreativitet. Den 
fungerar som ett verktyg för att sälja in idéer och att skapa samstämmighet för framtida pro-
duktioner, men även för att främja en öppen dialog inom hela företaget, berättar marknadschef 
Bergmark. Den professionella skådespelaren ser stor nytta i att få information över vecko-
planeringen och få en bild av vad allt i slutändan skall bli, en föreställning. Amatör-
skådespelaren ser att intern marknadsföring gör att han får ut mer av sitt arbete genom att veta 
syftet med de direktiv som kommer från ledningen – den interna marknadsföringen är otroligt 
viktig för att medvetandegöra företagets strävan. Vidare förklarar amatörskådespelaren att en 
organisation som är öppen för förändring blir lättare att arbeta i. Ljussättaren upplever att 
syftet med intern marknadsföring är att skapa en förståelse för, och öka interaktionerna med 
andra yrkesgrupper [segment] inom teatern, motivera medarbetarna och göra dessa 
tillmötesgående. Den interna marknadsföringen har som uppgift att ge personalen möjlighet 
att infria vad Västerbottensteatern förmedlar i sin marknadsföring [teater till kund], berättar 
marknadschef Bergmark. Vidare menar hon att den interna marknadsföringen bör inrikta sig 
på motivationsskapandet, noggrann rekrytering, utbildningsmomentet och fokus på att behålla 
kvalitativ och kunnig personal.  



EMPIRI 
 

 20

4.1.2 Internsegmentering 
 
Teaterchefen menar att eftersom teatern har så väldigt divergerade arbetsuppgifter och roller 
måste en sorts nivågradering av informationen göras, eftersom viktig information riskerar gå 
förlorad då flödet kan bli för stort. Det är inte en fråga om vem som är värd att veta olika 
saker utan utgångspunkten är ”hur mycket information lastar man på människor som de inte 
behöver ha”. Det huvudsakliga syftet med nivågraderingen av informationen är enligt Teater-
chefen den informationsplikt han har, samtidigt som vetskapen om att personalen inte vill och 
inte behöver veta allt.  
 
Det kan uppstå barriärer i organisationen på grund av det nivåreglerande informationsflödet, 
men det löses genom att belysa att det alltid finns en basal information, och att man alltid kan 
ställa frågor, berättar Teaterchefen. Enligt den professionella skådespelaren och Ljussättaren 
har inte teatern några barriärer tack vare de nära relationerna på teatern, samt att det finns en 
förståelse för varandra då målen alltid är desamma, intygar den professionella skådespelaren. 
Teaterchefen anser att det är viktigt att alla i organisationen är medveten och känslig för vem 
man arbetar för, att alltid tänka att ge något tillbaka till kunden. 
 

4.1.3 Organisationskultur 
 
Enligt Teaterchefen påverkar organisationskulturen allt, vad de producerar och det sätt de pro-
ducerar, som den anställdes liv på företaget och värld formas. Den interna verksamheten på en 
teater är mycket viktig på grund av den inom kulturen grundläggande konflikten mellan 
konstnären och hantverkaren. Amatörskådespelaren belyser vikten av ledningens förståelse 
för kulturen för att minska friktionen mellan ledning och medarbetare vid problem. Ljus-
sättaren ser att hon som ny på arbetsplatsen snabbt påverkades av organisationskulturen ifråga 
om beteende och attityder. Att påverka kulturen, att stimulera vissa beteenden kan enligt 
Teaterchefen vara obehagligt, det skulle kunna uppfattas som ett övertramp och person-
angrepp i den kreativa processen. 
 

4.1.4 Motivation 
 
Teaterchefen anser att motivera personalen är en nödvändig sysselsättning. Att få med-
arbetarna att själva inse hur bra de har det på Västerbottensteatern menar han är det bästa 
sättet att motivera personalen, att visa solidariskt stöd mot personalen i alla lägen. Amatör-
skådespelaren motiveras av att arbetet som skådespelare, att konstnärligt skapa något är 
fantastiskt roligt. Han beskriver sin egen roll som en del av ett kollektiv som blir starkare när 
varje individ är motiverad och nöjd. Den professionella skådespelaren ser även lusten och 
glädjen att förmedla något och att ha god inblick i teaterverksamheten som drivkrafter. 
Uppmuntran från ledningens sida tillägger Ljussättaren som en stark motivationsfaktor. 
 

4.1.5 Rekryteringsarbetets roll 
 
Image och rykte anser Teaterchefen är avgörande för att rekrytera folk, inte bara kompetenta 
personer, utan människor som söker upp teatern för att de har goda idéer som genom en med-
vetenhet om teaterns arbetssätt, passar in i dess verksamhet. Imageskapandet, den konst-
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närliga profilen som en teater lyfter fram är otroligt viktig för anskaffning av personal. 
Amatörskådespelaren ser en koppling mellan hur arbetet internt mot imageskapandet sköts 
och teaterns nyrektryteringsförmåga. Den professionella skådespelaren uppfattar att en 
starkare image attraherar kompetenta skådespelare. Amatörskådespelaren tror att det i sin tur 
skapar ekonomisk framgång. Ljussättaren tror dock geografiskt läge är avgörande för rekry-
teringsarbetets förmåga att finna kompetent personal. Teaterchefen sammanfattar sin syn på 
detta: 
 

Vi vill ju inte ha ett stall som det står ett antal rashästar som tittar ut genom fönstret och 
drömmer om annat, utan vi vill ha ein Kindergarten som kokar av liv, rycker och drar för att 
hitta något att göra. 

 
Hur kvaliteten i slutändan påverkas av teaterns image menar Teaterchefen har stor betydelse 
genom två funktioner, dels att ju fler personer som hört talas om teatern, desto fler söker sig 
till den och blir mer medvetna om dess arbetssätt och att de blir friska källor på teatern, men 
även att beslutsfattare blir mer medvetna om teatern och kommer därmed att ge oss större för-
troende och pengar för fortsätt arbete. Den professionella skådespelaren ser att Västerbottens-
teatern har skapat en image som en slags berättarteater som sätter tänderna i saker som inte 
bara är teater och har stor variation av pjäser. Han har fått höra under Teaterbiennalen att 
snacket om Västerbottensteatern handlar om en teater som vågar göra saker som sticker ut. 
Amatörskådespelaren menar att det är viktigt att teatern får en plats i Teatersverige, vilket den 
håller på att få – att kunna locka till sig yngre skådespelare i framtiden! 
 

4.2 Hur används internmarknadsföring mot teaterns personal? 
 

4.2.1 Internmarknadsföringens genomförande 
 
Det viktigaste forumet för den interna marknadsföringen på teatern är frukostmötet på tis-
dagar anser Teaterchefen. Enligt den professionella skådespelaren informeras personalen om 
vad som kommer under veckan, vad som hänt veckan innan och om något behöver rättas till. 
Teaterchefen lägger upp en dagordning som ger var och en i ledningsgruppen utrymme att 
berätta för personalen vad som hänt under veckan och framför allt vad som skall ske under 
den kommande. Amatörskådespelaren menar att den mötestekniken är bra för att den ger en 
nödvändig grundläggande information. Genom den observation2 vi utförde kan vi intyga att 
informationsgången överensstämmer med vad Teaterchefen och Amatörskådespelaren 
berättar. Vidare berättar Teaterchefen om det nyhetsblad där information om informationen 
given under frukostmötet finns att tillgå för den som inte kan närvara under mötet. Där finns 
även sammanfattade versioner av diskussioner förda under mötet. Utöver detta, pekar Teater-
chefen på det regelmässiga interna arbetet som MBL3-gruppen samt den kontinuerliga diskus-
sionen förd mellan teatern och personal och fack. Föreläsningar och seminarier använder 
Teaterchefen inför nya uppsättningar för att få igång diskussionen. Amatörskådespelare anser 
att de som är delaktiga i en produktion får relevant och strukturerad information på ett bra sätt 
i form av särskilda produktionsmöten. Planeringskalender, intranät, anteckningar på anslags-
tavlor och kylskåpsdörren nämner Ljussättaren som källor som hon hämtar information från. 

                                                 
2 Bevistat frukostmöte den 17 maj 2005 klockan 8:00- 9:15 
3 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Medbestämmandelagen äger tillämpning på förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
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Amatörskådespelaren berättar att han ser utbildning och utvärdering som verktyg för 
ledningen att motivera personalen. 
 
En tredje del, nämner Teaterchefen vidare, är den form av resor som teatern gör, Norrscen 
(samarbete mellan Norrbottensteatern, Västerbottensteatern och Teater Västernorrland) och 
Teaterbiennalen (Nationell festival och mötesplats för Teatersverige), men också ta vara på 
reaktionerna, feedback – hur det gick, vad hände och hur kändes det? Där ser Teaterchefen att 
frukostmötet har en viktig roll. Vi observerade att samtliga som hade ordet under frukostmötet 
påkallade sin uppskattning för Teaterbiennalen. Syftet med Norrscen upplever den 
professionella skådespelaren vara en dess roll som en sorts fortbildning, att se nya människor, 
arbeta med dessa och skapa nya möjligheter för kunskapsutbyten. 
 
Fritiden är något som Teaterchefen ser som väldigt viktig att koppla till teatern, att spendera 
så mycket tid tillsammans som möjligt och se det som en värdefull tid. Teaterns personal bru-
kar ibland laga mat tillsammans, ta en öl tillsammans i teaterns egna bar och se föreställningar 
tillsammans. Premiärer fungerar utmärkt enligt Teaterchefen för att skapa närmare band 
mellan tekniska och den administrativa personalen och teaterns skådespelare. Att ge teknik 
och administrationen möjlighet att dela den känslomässiga explosion som skådespelarna upp-
lever ger fördelar, för delad glädje är än bättre. Ljussättaren anser sig lyckligt lottad att få 
medverka vid premiärerna, det är som personalfester fast mycket oftare jämfört med många 
andra arbetsplatser. Den professionella skådespelaren nämner även de utvecklingssamtal som 
sker en gång per halvår som ett forum för förståelse och samsyn ledning och medarbetare 
emellan. 
 
När Teaterchefen började på teatern låg chefskontoret på höger sida av den trappa som delar 
av kontorskorridoren, till vänster ligger fikarummet, och kaffeautomaten, det vill säga – 
sådant som signalerar positiv verksamhet. Till höger låg ekonomiavdelningen och teater-
chefen, med allt vad det innebar. Teaterchefen kände sig väldigt ensam där så han bytte rum 
till ett på vänster sida, för att uppnå en synlighet, att genom att flytta själv ansåg han sig 
mycket lättare åstadkomma andra förändringar i organisationen, skapa en mentalitet att chefen 
är en av medarbetarna. Genom att flytta sitt kontor hamnade han mer i ”fikarums-snacket” på 
arbetsplatsen, personalen går hela tiden förbi hans rum och det underlättar helt enkelt kommu-
nikationen mellan honom och hans medarbetare. Teaterchefen anser att han har ”blicken i 
mitten”, alltså han har en överblick på alla delar – ett slags nav som sammanfogar och leder 
organisationen. Det gäller enligt honom att sammanfoga det konstnärliga med det ekonomiska 
på bästa sätt. 
 
Teaterchefen belyser vikten av att förmedla budskapet om teaterns roll och miljö, att teatern är 
en offentlig organisation och att den är beroende av skattebetalare som har rätt att få något 
tillbaka. Han anser att genom att hela tiden prata om problemet blir medarbetarna mer käns-
liga över vem man arbetar för och vad de vill ha. Teaterchefen berättar även att de ser med 
stor seriositet på att efterleva överstatliga krav, såsom anställningsvillkor, för att skapa en 
trygghet grundad i att medarbetarna upplever att ledningen inte motarbetar dessa krav.  
 
Det interna arbetet via Trygghetsrådet och artistklubben (består av skådespelare på teatern 
som sammanträder efter frukostmötet på tisdagar) för att söka brister, ge förslag för att sedan 
skapa förbättringar, ser Teaterchefen, Ljussättaren samt den professionella skådespelaren som 
något mycket viktigt. I Repertoarrådet ges skådespelarna möjlighet att påverka teaterns konst-
närliga strategier, berättar både Amatörskådespelaren och den professionella skådespelaren. 
Intern marknadsföring ser Teaterchefen även vara interaktioner mellan enskilda individer 
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inom organisationen, där han har möjlighet styra dessa med arbetsbeskrivningar och mål för 
att skapa ett konstnärligt bra resultat. 
 

4.2.2 Internpositionering 
 
Skapandet av kontaktytor som Norrscen och Teaterbiennalen, där medarbetarna skapar ett 
annat perspektiv på den egna verksamheten, menar Teaterchefen medför att medarbetarna ser 
hur bra de egentligen har det på teatern och uppskattar dess funktioner mer. För att skapa en 
position i medarbetarnas medvetande menar Teaterchefen att ansvar ligger hos honom att 
agera i enlighet med de mål och önskningar han satt upp. 
 

4.2.2.1 Intern marknadsmix 
 
Process: Den professionella skådespelaren förklarar dessa som planeringskalendern vilken 
innehåller vad man skall göra, under spelperioderna läggs fokus på särskilda produktioner, 
ställtider – den tid mellan spelperioderna då förberedelse för nästkommande spelperiod sker.  
 
Pris: Teaterchefen beskriver att han alltid tänker i alternativkostnader. Att företrädesvis ta 
kostnader själv för att förhindra missnöje hos medarbetarna 
 
Påverkan: Enligt Teaterchefen måste den interna dialogen uppmuntras, att det alltid finns ett 
utrymme för samtal, att inte skylla på dåligt tidsmässigt utrymme. Skapa diskussionsforum 
som leder till konkreta förslag på utbildning, utveckling och kreativitet. Vikten av den 
pågående diskussionen om, vad teatern gör, hur de gör det och hur de lyckas uppnå dess 
uppsatta mål. 
 
Platsen: Amatörskådespelaren belyser vikten av att icke påtagliga handlingsmönster är 
införstådda av ledningen. Att träna något som Teaterchefen kallar för uppställningskoeffici-
enten, solidaritet för teatern som tanke för att bestå i alla lägen. Ta vara på den grundmurade 
kultur av solidaritet teatern har som överförs mellan generationerna. 
 

4.2.3 Motivera personal 
 
Teaterns utformning av nära och täta relationer skapar enligt den professionella skådespelaren 
en inblick och delaktighet över vad som sker i organisationen. Repertoarrådets arbete ser 
Amatörskådespelaren som viktigt, att det ger skådespelarna möjlighet att vara med i valet av 
produktioner. Repertoarrådet består av teaterchefen, scenografen, marknadschefen, kompo-
sitören och minst tre skådespelare, vilka är utsedda av deras fackförbund. Teatern har även 
repertoardagar, berättar marknadschef Bergmark i syfte att delge hela teaterns personal 
repertoarrådets arbete. Teaterchefen brukar bjuda in olika typer av gästföreläsare för att ge 
nya infallsvinklar och inspiration till personalen. Den professionella skådespelaren menar att 
det ligger i skådespelarnas intresse att få så mycket på benen som möjligt inför en ny 
uppsättning. Amatörskådespelaren menar att förarbetet till en pjäs skapar möjligheten att 
identifiera sig med sin roll och miljön handlingen utspelar sig i. Ledningen är enligt honom 
väldigt noga med att förklara syftet med valet av olika produktioner vilket bidrar till 
förståelsen för och kvaliteten i det kommande arbetet som skådespelare. 
 



EMPIRI 
 

 24

I syfte att avlägsna motstånd för samarbetsprojektet Norrscen, som till en början bestod av ett 
umgänge mellan ledningsgrupperna på teatrarna, beslöt man sig för att samla alla tre teatrars 
personal på ett ställe, och först då skapades konsensus om projektets syfte, berättar Teater-
chefen. Västerbottensteatern använder dessa kontaktytor som Norrscen och Teaterbiennalen 
för att motivera sin personal, känna sig nöjda och stolta över teatern som arbetsgivare och 
skapa andra perspektiv på arbetssätt. Teaterchefen berättar vidare att han medvetet använder 
sig av de nya intryck personalen fått genom att uppmuntra till att låta personalen prata om det 
under frukostmötet. Ljussättaren intygar att detta skapar stolthet och trivsel. 
 
Teaterchefen anser att genom aktivt och kontinuerligt prata om det beroende teatern har av 
skattebetalarna, blir personalen mer kundinriktade, att dessutom visa förtroende mot per-
sonalen och deras kunskap om vad publiken vill ha – uppmuntra deras roll som örat utåt. 
 

4.2.4 Strategiutformning 
 
Att anpassa strategierna efter medarbetarnas kompetenser och motiv är enligt Teaterchefen 
självklart, något annat val har inte en teater med finansiella begränsningar menar han. För att 
ta reda på medarbetarnas motiv och resonemang i olika frågor använder teatern sig av enkäter, 
men Teaterchefen tillägger även att han söker skapa en uppfattning om detta genom de frågor 
han får, ta oro och synpunkter på allvar. 
 
Ljussättaren ser att arbetet i Trygghetsrådet lägger större ljus på medarbetarnas roll i strategi-
utformningen. Teaterchefen berättar att han tycker att Trygghetsrådets arbete i att, förbättra 
organisationen – samarbetet inom den och kompetensutveckling är viktigt. Han ser att det 
flyttar fokus från individen, vad denna behöver, till kollektivet, vad teatern behöver. 
 
Amatörskådespelaren menar att han ibland upplever att ledningen skapar kollektiva lösningar 
i utformandet av strategier, och därmed inte ser till individens kompetenser. Detta innebär 
enligt honom att externa resurser ibland tas in i onödan. 
 
Teaterchefen berättar att genom ledningsgruppen som består av teaterchef, produktions- och 
tekniksamordnare, ekonomichef samt marknadschefen som i sin tur utgör en röst från varje 
avdelning hoppas han att beslut tas med hänsyn till hela organisationens intressen. Teater-
chefen påpekar att han måste lita på att dessa är öron och mun för sina avdelningar. Lednings-
gruppens funktion är därmed att samla in alla intryck som intagits av dess medlemmar om 
olika frågor. 
 
Den professionella skådespelaren menar att det även finns möjlighet att direkt fråga ledningen 
om önskemål av arbetsuppgifter och dylikt och att detta infrias. Även repertoarrådets arbete 
kan liknas vid detta menar han. 



EMPIRI 
 

 25

4.2.5 Strategiimplementering 
 
Trygghetsrådets arbete menar Teaterchefen står som grund för genomförande av strategier, 
utifrån de planer som upprättas. Han berättar hur processen går genom organisationen: från 
det tankearbete som presenteras för ledningsgruppen/repertoarrådet där diskussioner förs och 
som slutligen leder till frukostmötet/repertoardagar och andra informationsmöten där mer in-
gående instruktioner om hur arbetet skall läggas upp är på dagordningen. Ljussättaren tycker 
att Trygghetsrådets arbete i att kartlägga befintliga kompetenser, utveckla mål och strategier 
med stort intresse i fortbildning är viktigt – ”det är stort att alla skall vara delaktiga i strate-
gin…//”. 
 
För att göra ett gammalt talesätt gällande sade Teaterchefen att ”även min dräng har en 
dräng”, för att belysa sin roll mot styrelsen, det vill säga, tillsatt av denne i syfte att agera 
teaterns röst mot ägaren. Teaterchefen ser att det är mycket viktigt att inte sätta sig över styr-
elsen, utan att hela tiden visa på att han är på medarbetarnas sida för att tillsammans kunna 
påverka styrelsen och bidragsgivarna. Genom hans position har han mandat att i sin tur driva 
de förslag givna av medarbetarna till styrelsen.  
 
Ljussättaren berättar om internbudgeteringen som flyttar över ansvar utåt till avdelningarna, 
där de själva får planera inköp efter behov inom ramen för budgeten. Teaterchefen beskriver 
att med ett specifikt mål kan man styra den interna marknadsföringen, ge dem uppmuntran, ge 
riktlinjer om hur projektet skall gå till, med vem det innefattar med fullt förtroende att de skö-
ter det själva, det är en interaktion som han som chef styr, han ger en arbetsuppgift med väl-
digt vida ramar och hoppas att det inte bara blir ett konstnärligt bra resultat, utan även att det 
bland de anställda skall ge kunskap om varandra, och kanske även om honom själv, han ger 
dem frihet, men även idéer om konstnärligt skapande. 
 
Vikten av att kunna identifiera informella ledare, personer som har ett förtroende på arbets-
platsen, underlättar utförandet av strategier menar Teaterchefen. Detta är enligt honom inte en 
sak man kan läsa sig till utan något man ser efter en längre tid på en arbetsplats. Att sätta rätt 
person på rätt plats i arbetet är mycket viktigt, berättar Teaterchefen. 
 
Vidare förklarar Teaterchefen att rollbesättandet egentligen är det enda konstnärliga styrande 
en teaterchef har möjlighet till, en teaterchef av hög rang går inte in i repetitionslokalen och 
påverkar arbetet konstnärligt. Däremot är rollbesättningen teaterchefens uppgift, att boka per-
soner. Det kan finnas en risk för man fastnar i en sorts type casting vilket i slutändan kan för-
sämra den konstnärliga kvaliteten, utan man vill hela tiden hitta nya förmågor, både när det 
gäller verkstäderna, där är teatern väldigt beroende av mångsidighet och uppfinningsrikedom, 
och på skådespelarsidan, att lyckas besätta rollerna med utgångspunkt från den fasta ensem-
blen och den konstnärliga viljan. Avvägning med inhyrda skådespelare på de mest fram-
trädande rollerna, att locka den fasta ensemblen att agera ypperligt, ge frilansarna utmaningar 
att överträffa sig själva, men att samtidigt locka den fasta ensemblen att bli än bättre. Detta 
fenomen existerar även på verkstads- och tekniksidan, berättar Teaterchefen. 
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4.2.6 Rekrytering 
 
Enligt Teaterchefen sätter teatern upp grundläggande kriterier, det ligger en grund i asken för 
hur personen skall se ut för att klara av det här. Sedan bestäms profilen på personen som 
bestäms utifrån vårt behov. Västerbottensteatern drar inte likhetstecken mellan professiona-
lism och scenskola som leder till anställning. Erfarenhet, kunskap och talang är inte beroende 
av scenskola menar Teaterchefen och syftar på flera av teaterns skådespelare vilka är 
självlärda. Däremot är det flera som jobbar i ateljén som gått scenografihögskolan och fått sin 
erfarenhet där. Med hjälp av dessa kriterier profilerar teatern ut vad de behöver och utifrån 
den ganska stora mängd som vill jobba här börjar sökandet efter denna, att avväga vad teatern 
genom dess profil kan locka till sig, hur mycket sanning det finns i vad de sökande säger och 
vad det exakt är, teatern behöver. 
 
Oförmågan att ge monetära belöningar ser Teaterchefen inte ha så stor betydelse, eftersom det 
är ungefär lika dåligt för samtliga aktörer. Det är genom att ha en bra planering, att kunna er-
bjuda skådespelarna bra arbete, att inte behöva tuffa runt hela tiden eller för mycket dötid som 
teatern kan locka till sig kompetenta medarbetare. Det är lättare att kunna skapa spännande ut-
flykter och möten än att höja lönen, intygar Teaterchefen. Ljussättaren och den professionella 
skådespelaren menar att det inte är lönen som motiverar för arbetet. 
 
Valet av produktioner anser Teaterchefen vara oerhört viktigt, det är enligt honom det som är 
teatern, valet vad man spelar och vem som regisserar det. Han belyser vikten av att tänka den 
längre vägen, vad som är teaterns vilja, och inte nödvändigt vilken som är den bästa pjäsen, 
bästa ensemblen och bästa regissören. Utan själen blir inte teatern ett roligt ställe att arbeta på. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel har vi analyserat det, enligt oss, mest centrala empiriska materialet, utifrån den 
i studien använda teorin. 
 

5.1 Varför utför teatrar intern marknadsföring? 
 

5.1.1 Internmarknadsföringens syfte 
 
Intern marknadsföring är enligt Grönroos ( 2002 s 366) en kulturskapande filosofi för att leda 
och utveckla medarbetarna. Samtidigt menar Ahmed och Rafiq (2000) att den fungerar som 
en planerad satsning av marknadsföringsliknande angreppssätt för att överkomma organisa-
toriskt motstånd över förändringar samt för att rikta in, motivera, internt koordinera och inte-
grera medarbetarna mot effektiv implementering av företagets strategier genom att skapa 
kundorienterade medarbetare som slutligen kan leverera kundtillfredställelse. Detta överens-
stämmer med Teaterchefens syn på den interna marknadsföringen, en grundförutsättning för 
företagsklimatet, skapa delaktighet i konstskapandet och omedelbar respons, en form av ut-
värdering av konstnärliga mål. Marknadschef Bergmark menar att den interna marknads-
föringen bör inrikta sig på motivationsskapandet, noggrann rekrytering, utbildningsmomentet 
och fokus på att behålla kvalitativ och kunnig personal. Intern marknadsföring innebär att 
aktivt förbereda medarbetarna för organisationens avsikter samt skapa en bild av företaget i 
konsumentens medvetande (Greene, Walls & Schrest 1994). Det kan kopplas till vad Amatör-
skådespelaren säger om att han genom intern marknadsföring får ut mer av sitt arbete genom 
att veta syftet med de direktiv som kommer från ledningen, han menar att den har stor bety-
delse för att medvetandegöra företagets strävan. Den interna marknadsföringen har som upp-
gift att ge personalen möjlighet att infria vad Västerbottensteatern förmedlar i sin marknads-
föring, intygar marknadschef Bergmark. 
 

5.1.2 Internsegmentering 
 
Teaterchefen menar att eftersom teatern har så väldigt divergerade arbetsuppgifter och roller 
måste en sorts nivågradering av informationen göras, eftersom viktig information riskerar gå 
förlorad då flödet kan bli för stort. Det är inte en fråga om vem som är värd att veta olika 
saker utan utgångspunkten är ”hur mycket information lastar man på människor som de inte 
behöver ha”. Grönroos (1990, s 237) resonemang kring effektiviteten i att indela med-
arbetarna i segment anser vi överensstämma med detta. 
 
Det kan uppstå barriärer i organisationen på grund av det nivåreglerande informationsflödet, 
men det löses genom att belysa att det alltid finns en basal information, och att man alltid kan 
ställa frågor, berättar Teaterchefen. Ahmed och Rafiq (2003) understryker att organisationer 
inte har råd att ha barriärer mellan avdelningar. Enligt den professionella skådespelaren och 
Ljussättaren har inte teatern några barriärer tack vare de nära relationerna på teatern, samt att 
det finns en förståelse för varandra då målen alltid är desamma, intygar den professionella 
skådespelaren.  
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Den interna marknadsföringen kartlägger och river murar som skapar klyftor mellan med-
arbetare och splittrar organisationens handlingar (Ahmed & Rafiq 2003). Enligt den 
professionella skådespelaren och Ljussättaren fungerar detta genom de nära relationerna som 
finns inom teatern. Den interna marknadsföringen verkar därmed på teatern liksom Davis 
(2001) menar, en metod för att krympa de olika gapen som finns mellan grupperingar inom 
organisationer och att utveckla mer samarbetsvilliga relationer, eftersom det enligt den 
professionella skådespelaren och Ljussättaren har skapats en förståelse på teatern över 
varandra och varandras målsättningar. Ahmed och Rafiq (2003) anser att detta kan underlätta 
för varje medarbetare att se kopplingen mellan sitt eget agerande och dess utslag på 
kundupplevelsen, detta menar Teaterchefen ha en koppling till medvetenheten om vem som är 
kunden, att anpassa verksamheten på individuellt plan för att skapa kvalitet. 
 

5.1.3 Organisationskultur 
 
Teaterchefens, Martins och Terblanche (2003) och Drurys (2000, s 596) syn på organisations-
kulturens roll stämmer väl överens, de värderingar, sociala normer och övertygelser som är 
delade bland organisationens medlemmar som påverkar dess beteende, den kreativitet som 
föds är det som formar den anställdes liv på teatern. Ljussättaren intygar att organisationskul-
turen påverkar hennes beteende och attityder. Teaterchefen menar dock, likväl som Smeds 
(1999) att påverkan från ledningen kan innebära oetiskt störande. 
 

5.1.4 Motivation 
 
Att skapa tillhörighet till teatern menar Teaterchefen vara viktigt, något som Smith och Rupp 
(2003) menar motiverar medarbetarna. Amatörskådespelaren beskriver sin roll som en del av 
ett kollektiv som blir starkare när varje individ är motiverad. Kotler, Armstrong, Saunders och 
Wong (2005, s 547) beskriver det är viktigt att åstadkomma denna känsla av att arbeta som ett 
team för att bäst kunna tillhandahålla kundtillfredställelse. 
 

5.1.5 Rekryteringsarbetets roll 
 
Drury (2000, s 596) och Grönroos, (1990, s 240) gör kopplingen mellan företagets förmåga att 
hitta rätt person på rätt plats och företagets attraktivitet på arbetsmarknaden. Teaterchefen 
menar att det är viktig att finna kreativa och inspirerade medarbetare, och där ser han att 
imageskapandet, den konstnärliga profilen som en teater lyfter fram är otroligt viktig för an-
skaffning av personal för att kunna finna personer lämpade för teatern. 
 
Rekryteringsarbetet är enligt Normann (2000, s 72) grunden i att bibehålla/stärka förmågan att 
hantera sanningens ögonblick. Där ger Teaterchefen exempel på två funktioner, dels att mer 
kompetenta medarbetare attraheras av teatern, men även i form av att imagen kan påverka 
beslutsfattare som möjliggör fortsatt arbete. 
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5.2 Hur används internmarknadsföring mot teaterns personal? 
 

5.2.1 Internmarknadsföringens genomförande 
 
Ledningsgruppens arbete, där hela teaterns avdelningar aktivt arbetar för att fatta beslut och 
utforma strategier grundade på hela organisationens intressen fungerar på ett likartat sätt som 
Ahmed och Rafiq (2003) menar, att intern marknadsföring inte fungerar genom enskilda 
managementfunktioner, utan fler måste aktiveras mot samma mål för lyckat utförande. 
 
Teaterchefen delar uppfattningen med Davis (2001) att intern marknadsföring även kan vara 
interaktioner mellan enskilda individer inom organisationen, där han har möjlighet styra dessa 
med arbetsbeskrivningar och mål för att skapa ett konstnärligt bra resultat, sälja in idéer och 
skapa inflytande. 
 
Trygghetsrådets arbete är enligt Teaterchefen ett arbete som utgångspunkten ligger i ”vad be-
höver vi generellt bli bättre på? Fokus på vad vi som organisation behöver bli bättre på, att 
försöka undvika att hela tiden tänka på individen”. Ljussättaren berättar att Trygghetsrådet 
knyter individerna till organisationens strategier. Detta överensstämmer med vad Ahmed och 
Rafiq (2003) menar med att koppla internmarknadsföringen till strategiprogram i utvecklandet 
av kompetenser, där kollektivet indirekt styrs av internmarknadsföringen. 
 
Greene, Walls och Schrest (1994) menar att genom att se medarbetarna som interna kunder, 
kan företaget uppgradera sin förmåga att tillfredställa de externa kunderna. Teaterchefen 
lägger med hänsyn till detta påstående, stor vikt vid samtalet om problematiken kring teaterns 
roll i förhållandet till sina kunder, där ett stort beroende genom de skatteintäkter kunderna står 
för existerar. Genom att hela tiden medvetandegöra medarbetarna om detta förhållande 
kommer dessa bli mer inriktade mot att tillfredställa kunderna. 
 

5.2.2 Internpositionering 
 
För att överkomma identifierade barriärer menar Ahmed och Rafiq (1995) att man kan för-
söka påverka anställdas ståndpunkter i vissa frågor genom att belysa fördelar som de inte upp-
fattat, där är Teaterchefen av samma mening, att genom kontaktnäten Norrscen och 
Teaterbiennalen få medarbetarna mer medvetna om sin egen teaters fördelar. 
 

5.2.2.1 Intern marknadsmix  
 

• Process eller produkt 
 
Planeringskalendern, vilken enligt den professionella skådespelaren innehåller de aktiviteter 
som skall utföras, kan kopplas till det Davis (2001) kallar för produkt, som innefattar 
planering med mera. 
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• Pris 
 
Alternativkostnadstänkande förespråkas av Teaterchefen. Där resonerar han i enlighet med de 
tankar Ahmed och Rafiq (1995) åsyftar med tanken om balansen mellan värde och nyttan för 
de anställda som förändringsprocesser innefattar, exempelvis psykologiska kostnader. 
 

• Påverkan 
 
Uppmuntran av den interna dialogen, att det alltid finns ett utrymme för samtal. Skapa diskus-
sionsforum som leder till konkreta förslag på utbildning, utveckling och kreativitet och 
diskussionen om vad som skall göras och på vilket sätt mål kan uppnås. Ahmed och Rafiq 
(1995) ser internkommunikationen som medel för att öka kunskaperna, färdigheterna och 
medvetenheten om företagets strategier. 
 

• Platsen 
 
Träna uppställningskoefficienten, ta vara på den grundmurade kultur av solidaritet teatern har 
som överförs mellan generationerna i syfte att, vad Ahmed och Rafiq (1995) menar med att, 
skapa en miljö och atmosfär som passar organisationens uppsatta mål. 
 

5.2.3 Motivera personal 
 
Västerbottensteatern använder sig av ett repertoarråd där det externa behovet hos kunden 
översätts till en intern vision i form av valda produktioner. Kotler och Scheff (1997) ser att 
detta görs i syfte att aktivera medarbetarna, något som, enligt Teaterchefen, repertoarråds-
dagarna har till syfte att åstadkomma. 
 
Norrscen och Teaterbiennalen lyfter enligt Teaterchefen fram de fördelar som en organisation 
erbjuder, vilket enligt Smith och Rupp (2003) skapar större samröre med organisationen som i 
sin tur förhöjer de anställdas motivation. Att de tre teatrarna som är involverade i Norrscen, 
samlade sina anställda på ett ställe för att få en bra start och förståelse över samarbetet, kan 
tolkas enligt Reis och Peñas (2001) tankegångar kring idén om att avlägsna motivations-
hindrande barriärer för att aktivt kunna motivera medarbetarna.  
 
Teaterchefen menar att det är möjligt med Grönroos (2002, s 370) angreppssätt, där kund-
intresse leder till konkurrensfördelar, att föra en diskussion om teaterns beroende av skatte-
betalarna för att motivera medarbetarna till kundmedvetenhet. 
 

5.2.4 Strategiutformning 
 
Medarbetarnas centrala roll i strategin som Ahmed och Rafiq (2003) beskriver ser 
Teaterchefen som en självklarhet, något annat är inte möjligt menar han. Strategier måste 
enligt Ahmed och Rafiq (2003) utformas för ett medarbetarperspektiv. För att kunna skapa sig 
en uppfattning om hur medarbetarna resonerar använder Västerbottensteatern sig av enkäter, 
men även genom samtalet mellan ledning och medarbetare, berättar Teaterchefen. Utform-
ningen av strategier med hänsyn till medarbetaren sker aktivt i Trygghetsrådet, enligt Ljus-
sättaren. 
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Ledningsgruppen som består av teaterchef, produktions- och tekniksamordnare, ekonomichef 
samt marknadschefen som i sin tur utgör en röst från varje avdelning är ett sätt att anpassa 
information, anpassa beslut utifrån att denna fungerar som öron och munnar för sina avdel-
ningar – att samla in alla intryck som intagits av dess medlemmar om olika frågor. Detta för 
att inte, som Ahmed och Rafiq (2003) menar, skapa budskap som uppfattas som för breda och 
diffusa, att ta hänsyn till vilken nivå man riktar olika internmarknadsföringsåtgärder. 
 

5.2.4.1 Inflytande 
 
För att ledningen skall skapa inflytande hos medarbetarna använder Västerbottensteatern sig 
av, vad Davis (2001) kallar rådgivande marknadsföring, genom det Repertoarråd som arbetar 
aktivt för att ge förslag på produktioner som denna vill sätta upp. Internbudgetering upp-
muntrar enligt Davis (2001) till känsla av ansvar och involvering. Utvecklingssamtalets roll i 
att utvärdera prestationerna gemensamt är ett annat exempel. Relationsmarknadsföring sker 
genom Trygghetsrådets arbete, att utveckla aktiviteter i samråd mellan ledning och med-
arbetare. 
 

5.2.5 Strategiimplementering 
 
Ahmed och Rafiq (1995) presenterade en strategiimplementeringsmetod indelad i tre nivåer, 
riktning, väg och handling. Västerbottensteaterns strategiimplementering kan man se ur dessa 
tre nivåer, där bland annat Trygghetsrådets arbete utgör riktningen genom sina planer, pro-
cessen genom ledningsgruppen, där olika alternativa vägar bedöms kan ses som väg. Slutligen 
fungerar frukostmötet och repertoardagarna som initialskedet i handlingen, där de förbereds 
för genomförandet. Vi uppmärksammade under frukostmötet vi bevistade att Teaterchefen 
gav instruktioner till personalen och förklarade syftet med dessa. 
 
Förmågan att identifiera nyckelpersoner på arbetsplatsen, som har ett förtroende hos med-
arbetarna, menar Teaterchefen underlätta utförandet av strategier. Ahmed och Rafiq (2003) 
menar att sambandet mellan strategiimplementeringen och viljan hos dessa personer att nå 
slutmålet är avgörande för implementeringsarbetets utgång. 
 
Ahmed och Rafiq (2003) menar att genom att sammankoppla de planerade strategierna till 
företagets kompetenser, kan brister upptäckas och därmed kompetensutveckling genomföras. 
Ljussättaren anser att Trygghetsrådet knyter individernas kompetenser och utveckling till 
strategierna, det förs en diskussion om de befintliga resursernas utveckling i de mål som sätts 
upp. 
 
Teaterchefen menar att genom specifika mål och frihet inom givna ramar brukar han tillåta 
högre grad av självbestämmande hos medarbetarna. Kotler och Scheff (1997, s 455) menar att 
detta innebär att medarbetarna får större möjlighet att möta kundernas förväntningar. 
 
Drury (2000, s 596) menar att det är viktigt för ledningen att styra de tre element som 
påverkar de resurser och kompetenser som krävs för medarbetarnas roller. Trygghetsrådets 
arbete för kompetensutveckling och utformning av arbetsuppgifter står för det första 
elementet. Vidare är tillhandahållandet av resurser såsom internbudgeteringens medel, där 
prioriteringarna ligger i avdelningarnas ansvar samt urval och placering, teaterchefens arbete 
i rekrytering och rollbesättning, andra element som ledningen bör styra. 
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5.2.6 Rekrytering 
 
Västerbottensteatern sätter enligt Teaterchefen upp kriterier vid rekrytering efter det behov 
teatern har. Likhetstecken mellan professionalism och scenskola dras inte utan det är 
erfarenhet och talang som teatern värdesätter. Teaterchefen berättar att den image som teatern 
har, lockar förhoppningsvis till sig rätt personer, som är införstådda i teaterns arbetsmetoder. 
Greene, Walls och Schrest (1994) understryker vikten av att kunna rekrytera de som är bäst 
lämpade för anställning.  
 
Gislen (2000, s 23) och Wahlberg (2001, s 305) beskriver att teatrars rekryteringsförmåga 
påverkas av dess förmåga att ge löneförmåner. Teaterchefen ser att detta är av ringa betydelse 
för Västerbottensteatern, då han menar att de flesta aktörer spelar på samma villkor. 
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6 Diskussion av fallet 
 
I detta kapitel har vi för avsikt att svara på forskningsfrågorna vi ställt upp i kapitel 1.3 för 
att sedan dra slutsatser samt göra en återkoppling till syftet: undersöka hur och med vilket 
syfte internmarknadsföringsliknande aktiviteter utförs på anslagsfinansierade teatrar. 
Slutligen diskuterar vi generaliserbarheten av uppsatsen och det teoretiska och praktiska 
bidrag det ger samt förslag på fortsatt forskning 
 

6.1 Varför utför teatrar intern marknadsföring? 
 
Västerbottensteatern använder intern marknadsföring för att skapa en grundförutsättning för 
företagsklimatet, motivationsfrämjandet, delaktighet i konstskapandet och en omedelbar 
respons. Stödja den ständiga diskussionen i syfte att ge personalen möjlighet att infria vad 
Västerbottensteatern lovar sina kunder. 
 

6.2 Hur används internmarknadsföring mot teaterns personal? 
 
Västerbottensteatern använder kommunikationen och kontaktytorna som de främsta intern-
marknadsföringsverktygen, att kontinuerligt stimulera en dialog för ömsesidigt utbyte ledning 
och medarbetare emellan. Samvaron och samtalet inom teatern, men även externa samarbeten 
såsom Norrscen, ligger i tydlig fokus på teatern i form av både informella möten, de spontana 
interaktionerna mellan enskilda individer, samt planerade, formella aktiviteter genom möten 
och träffar. 
 

6.3 Slutsatser och återkoppling till syftet 
 
Västerbottensteatern har inte någon medvetet planerad strategi i intermarknadsföringssyfte, 
men däremot en vilja och metoder som överensstämmer med de teorier presenterade i det 
andra kapitlet. När intern marknadsföring utförs av Västerbottensteatern är det främst i syfte 
att forma en företagskultur, genom vilken hela organisationens medarbetare grundar sitt bete-
ende på och känslor för teatern. 
 
Genom den allmänna karaktär som uppsatsens syfte har och den tydliga koppling forsknings-
frågorna har till detta, anser vi oss ha utrett vad vi avsåg att utreda, hur och med vilket syfte 
internmarknadsföringsliknande aktiviteter utförs på anslagsfinansierade teatrar. 
 

6.4 Generaliserbarhet samt teoretiskt och praktiskt bidrag 
 
Det resultat vi har kommit fram till genom vår fallstudie anser vi vara representativt för 
anslagsfinansierade teatrar, där villkoren för verksamhetens överlevnad är likvärdiga. Vidare 
tror vi att vår studie kan vara applicerbar på andra konstskapande grupper, såsom symfoni-
orkestrar, operaensembler och andra teaterensembler eftersom vi belyst internmarknads-
föringens roll i främjandet av kreativitet eftersom vi har anledning att tro att konstskapande 
kräver kreativitet, kommen ur inspiration, något som kan påverkas av intern marknadsföring. 
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Det teoretiska bidrag vi anser att denna uppsats ger, ligger främst i syftet med varför intern 
marknadsföring utförs på anslagsfinansierade teatrar. Den belyser diskussionens centrala roll i 
påverkan av beteenden och attityder i en konstnärlig miljö. 
 
För att beskriva det praktiska bidrag uppsatsen ger, vill vi citera Teaterchefen:” är det möjligt 
att hindra intern marknadsföring? Svaret är nej!” Denna uppsats belyser i teorin den 
potential som den interna marknadsföringen har, vilket är gällande för de flesta organisationer 
med anställda. Att forma de interna relationerna för att skapa en företagskultur som upp-
muntrar till efterlevnad av organisationens mål. Vidare ser vi att konstskapande organisationer 
kan finna användning för de metoder Västerbottensteatern använder sig av i sin interna 
marknadsföring. 
 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 
 
Eftersom vi fokuserade vår studie på en anslagsfinansierad teater ser vi att det finns ett behov 
att undersöka om det finns skillnader mellan privata teatrar, fria grupper och anslags-
finansierade teatrar. Även att undersöka hur skillnader i utformningen av den interna 
marknadsföringen kan te sig, mellan en konstskapande organisation och ett tillverkande före-
tag, samt om det finns saker att lära från varandra. 
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Bevistat sammanträde 
  
Frukostmöte på Västerbottensteatern, 17 maj 2005, klockan  8:00 – 9:15. 
 



 

Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Eva Stocks, Marknadschef Briggen Produktion KB i Stockholm, utförd den 4 maj 2005 
 
1. Telefonintervju 
 
1.1 Med vilket övergripande syfte genomförs intern marknadsföring hos Er? 
 
1.2 Är det viktigt med internmarknadsföring på en teater? Varför? 
 
1.3 Bidrar intern marknadsföring till högre kvalitet? På vilket sätt? 
 
1.4 Vilka är internmarknadsföringens huvudaktiviteter? Planerade aktiviteter eller en menta-

litet som sätter sin prägel på hela organisationen?  
 
1.5 Vilka motsättningar och svårigheter ser du med intern marknadsföring? 



 

Bilaga 2 
 
Mats-Arne Larsson, teaterchef Västerbottensteatern, Skellefteå, utförd 3 februari, 2005 
 
1. Bakgrund 
 
1.1 Utbildning? 
 
1.2 Tidigare jobb (offentlig eller privat sektor), erfarenheter av liknande jobb? 
 
2. Tjänsten 
 
2.1 Vad tillhandahåller ni? Definition?  
 
2.2 Kundtyp? Vilka vänder ni er till? 
 
2.3 Samhällsuppdrag? Tjäna pengar eller att tillhandahålla kultur?  
 
2.4 Skillnad i att bedriva ”konstnärlig” verksamhet eller ”vinstdrivande”verksamhet? 
 
2.6 Finansiering av verksamheten? Bidragsberoende eller självförsörjande? 
 
2.7 Fokus på att hålla nere kostnader eller på att öka intäkter? 
  
3. Ledarskapet 
 
3.1 Hur upplever du klimatet på teatern? Ledning kontra anställda? 
 
3.2 Hur upplever du arbetsplatskulturen? 
 
3.3 Vad kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap i denna bransch? 
 
3.4 Vilket ledarskap tycker du att du tillämpar? Ledarstil? Fördelar/Nackdelar? 
 
3.5 Har du några förebilder i ditt ledarskap? 
 
3.6 Hur är det att leda ett företag i denna bransch? Konstnärliga mot det ekonomiska?  
 
3.7 Finns det förväntningar (från anställda, medarbetare etc.) på ledarstilen i din bransch? 
 
3.8 Vad kan man göra för misstag i ledarskapet?  
 
3.9 Vilken makt har du? Några chefer över dig? 
 
3.10 Beslutsfattning? Medbestämmande hos personalen vid t.ex. nya uppsättningar? 
 
3.11 Vilka egenskaper söker du hos din personal? 



 

4. Situationer (för ledaren att kliva in i) 
 
4.1 Åtgärder för att höja arbetsglädjen/teamkänslan? Konferenser, fester, etc.? 
 
4.2 Hantering av ev. sparkrav? 
 
4.3 Konflikter hos personalen? 
 
4.4 Dåliga recensioner? Hur hanteras detta på arbetsplatsen?  
 
4.5 Föreställningar som går dåligt? 
 
4.6 Risker med verksamheten/vad ska man inte göra? Gränser?  
 
5. Övrigt 
 
5.1 Organisationen och dess uppgift 
 



 

Bilaga 3 
 
Birgitta Bergmark, marknadschef på Västerbottensteatern AB i Skellefteå, utförd den 
22 februari 2005 
 
1. Bakgrund 
 
1.1 Utbildning? 
 
1.2 Tidigare jobb? Erfarenhet av liknande jobb? 
 
2. Västerbottensteatern 
 
2.1 Vilka är er målmarknad? 
 
2.2 Vilka andra målgrupper är tänkbara för er? 
 
2.3 Om företaget vänder sig till olika målgrupper, hur gör ni för att täcka in alla? 
 
2.4 Hur har ni valt att positionera er? 
 
2.5 Har ni några konkurrenter? 
 
3. Produkten 
 
4. Pris 
 
5. Platsen 
 
5.1 Vart säljs biljetterna? 
 
5.2 Hur väljer ni spelplatser när ni reser runt? Hur marknadsför ni er emot dessa? 
 
5.3 Vid hög efterfrågan på en föreställning, extraföreställningar? 
 
5.4 Lokalisering som konkurrensmedel? 
 
6. Påverkan 
 
6.1 Svårigheter med er marknadsföring? 
 
6.2 Arbetar ni med att jämna ut efterfrågan och utbud? 
 
6.3 Beroende på olika typer av produktioner, tar ni in extrapersonal, frilansmusiker och/eller 

frilansskådespelare? 
 
6.4 Använder ni er av era kunder vid marknadsföring?  
 
6.5 Hur jobbar ni med internmarknadsföring? Om, hur ser denna ut? 



 

Bilaga 4 
 
Mats-Arne Larsson, teaterchef Västerbottensteatern AB i Skellefteå utförd 15 maj 2005. 
 

• Varför utför teatrar internmarknadsföring? 
 
1. Internmarknadsföringens syfte. 
 
1.1 Med vilket syfte utför ni internmarknadsföringsliknande åtgärder? 
 
1.2 Till vem riktas den interna marknadsföringen? Vem utgör den interna marknaden? 
 
1.3 Har den interna marknadsföringen någon planerad strategi? Dokumenterad/tydligt 

förankrad i organisationen? 
 
1.4 Ser du någon koppling mellan den interna marknadsföringen och hur väl medarbetarna 

kan leverera kundtillfredställelse externt? Förhållandet med vad teatern lovar externt och 
att medarbetarna är medvetna om detta samt att förse medarbetarna med rätt resurser. 

 
2. Internsegmentering 
 
2.1 Tas det någon hänsyn till diversifierade behov i huruvida internmarknadsföring utförs? 
 
2.2 Uppstår/var uppstår konflikter segment emellan? Exempelvis av konstnärliga och 

ekonomiska drivkrafter. 
 
3. Organisationskultur och rekryteringsarbete 
 
3.1 På vilket sätt anser du att organisationskulturen påverkar medarbetarnas beteende 

(kreativitet, innovation etcetera och fördelar/nackdelar) och är det nödvändigt att påverka 
denna kultur? 

 
3.2 Hur ser du att Västerbottensteaterns image påverkar rekryteringsarbetet? 
 
3.3  På vilket sätt ser du att rekryteringsarbetet påverkar den producerade kvaliteten? 
 

• Hur används internmarknadsföring mot teaterns personal? 
 
4. Internmarknadsföringens utförande 
 
4.1 Vilka forum/medel disponerar teatern för att utföra intern marknadsföring? 
 
4.2 Hur ser din roll ut i främjande och formande av organisationskulturen? Hur söker du 

forma en affärsmiljö som främjar kreativa och hängivna medarbetare? 
 
4.3 Organisationskulturen kan delas in i en explicit och en implicit del. Den explicita visar de 

typiska beteendemönster medarbetarna har och den implicita står för de normer och 
värderingar som ligger till grund för den explicita – Hur väl anser du att dessa 
överensstämmer med varandra och hur möjligheten till att påverka dessa ser ut? 



 

4.4 Hur försäkrar du dig om att hela organisationen är införstådd och inblandade i service-
leveranssystemet och att de ser att sin egen prestation påverkar kvaliteten? 

 
4.5 Hur går du tillväga för att sälja in idéer till medarbetarna? 
 
5. Motivera medarbetarna 
 
5.1 Hur ser din roll ut i att motivera medarbetarna? 
 
5.2 Hur försöker du påverka medarbetarnas bild av företaget? Skapa en partnerskapsanda? 
 
5.3 Hur går du tillväga för att motverka och ta bort motivationshindrande faktorer? 
 
5.4 Vad gör du för att påverka hur dina medarbetare ser på Västerbottensteatern som 

arbetsgivare? 
 
6. Strategiutformning 
 
6.1 Tar du hänsyn till medarbetarnas kompetenser och motiv vid utformning av strategier så 

att de stämmer överens med vad teatern vill producera? Utifrån vad utformas 
kommunikationsstrategier? Medarbetarsegment? 

 
6.2 Hur skapar du dig en uppfattning över hur medarbetarna resonerar i olika frågor? 
 
6.3 På vilket sätt tar du hänsyn till segmentens behov vid realisering av de planer vilka är 

upprättade i strategin? 
 
6.4 Hur försöker du anpassa de krav som ledning riktar mot medarbetarna och de krav 

medarbetarna har på organisationen? 
 
6.5 Hur skapar du inflytande hos medarbetarna? 
 
7. Strategiimplementering 
 
7.1 Hur arbetar du för att skapa trygghet i organisationen? (anställningsvillkor etcetera) 
 
7.2 Hur skapar du förståelse bland medarbetarna över hur organisationens omgivning, interna 

hierarki, politik och strukturer? 
 
7.3 Hur identifierar du olika nyckelspelare i strategiimplementering, eller är dessa grundade 

på hierarkiskt plan? Hur utläser du organisationens kärnkompetenser? 
 
7.4 Hur upptäcker du avsaknad av kompetenser inom organisationen och hur löser du dessa 

problem om/när de uppstår? 
 
7.5 Vilken grad av självbestämmande har ni inom organisationen, och hur försöker du förse 

och kontrollera medarbetarna med information om organisationens uppgifter, mål och 
restriktioner? 



 

7.6 På vilket sätt utnyttjar teatern rekrytering, karriärmöjligheter, belöningssystem och 
utbildning för att motivera, höja kunskapsnivån och attityder i organisationen? 

 
8. Rekrytering 
 
8.1 Hur ser rekryteringsförfarandet ut på teatern? 
 
8.2 Ser du att Västerbottensteaterns attraktivitet som arbetsgivare påverkas av den image som 

teatern har på rekryteringsmarknaden? (Jämfört med andra teatrar) 
 
8.3 Anser du att förmågan att monetärt belöna medarbetarna påverkar teaterns image på 

rekryteringsmarknaden? 
 
8.4 Hur ser du att valet av produktioner påverkar teaterns image på rekryteringsmarknaden? 
 
8.5 Anser du att teaterns image på rekryteringsmarknaden i slutändan påverkar den 

producerade kvaliteten? 



 

Bilaga 5 
 

Göran Hansson, Catrin Boman och Greger Ottosson på Västerbottensteatern AB i Skellefteå 
utförda 13 maj (Hansson och Boman) och 17 maj 2005 
 

• Varför utför teatrar internmarknadsföring? 
 
1. Internmarknadsföringens syfte 
 
1.1 Upplever du att internmarknadsföringsliknande åtgärder påverkar ditt beteende, din 

motivation och dina kunskaper? 
 
1.2 Vad tror du den interna marknadsföringen har för syfte på teatern? 
 
1.3 Hur ser kopplingen ut mellan hur väl informerade och uppmuntrade ni är från ledningens 

sida och lyckad produktion? 
 
2. Behov och motivation 
 
2.1 Vad motiverar dig att producera kvalitet? 
 
2.2 På vilket sätt känner du att skillnader mellan andra grupper inom teatern ifråga om 

drivkrafter, skapar konflikter och barriärer? 
 
2.3 På vilket sätt upplever du att information, som är riktad till personalen, är anpassad efter 

de behov olika medarbetarsegment har? 
 
2.4 Hur ser du på din känsla av mening i arbete och tillhörighet gentemot teatern i fråga om 

motivation?  
 
3. Organisationskultur 
 
3.1 Hur anser du att organisationskulturen påverkar ditt beteende? 
 
3.2 Hur ser du att organisationskulturen främjar en affärsmiljö som stimulerar kreativitet och 

hängivenhet? 
 
3.3 Organisationskulturen kan delas in i en explicit och en implicit del. Den explicita visar de 

typiska beteendemönster medarbetarna har och den implicita står för de normer och 
värderingar som ligger till grund för den explicita – Hur väl anser du att dessa 
överensstämmer med varandra, agerar du i enlighet till de egna normer och värderingar du 
har? 

 



 

• Hur används internmarknadsföring mot teaterns personal? 
 
4. Internmarknadsföringens utförande och motivationsskapande 
 
4.1 Hur används internmarknadsföring mot teaterns personal? 
 
4.2 Anser du dig se länken mellan vad du själv presterar och den slutliga kvaliteten i 

produkten? Hur agerar ledningen för att visa på den länken? 
 
4.3 Hur ser du att beslut fattas, tar ledning hänsyn till olika medarbetarsegments behov? 
 
4.4 Motiveras du av faktorer som ledningen aktivt belyser, vilka? 
 
4.5 Hur ser du på Västerbottensteatern som arbetsgivare och hur tror du att ledningen vill att 

du skall uppfatta teatern som arbetsgivare? 
 
4.6 Vad anser du om teaterns förmåga att medvetandegöra dig om andra medarbetarsegment 

än ditt eget, vilka drivkrafter och mål som motiverar dessa? 
 
5. Strategiutformning 
 
5.1 Vid utformning av strategier, arbetssätt och projekt – på vilket sätt anser du att ledningen 

tar hänsyn till dina kompetenser och motiv till att utföra ett gott arbete? 
 
5.2 Hur ser du på fördelningen mellan kraven du har på teatern och kraven teatern har på dig? 

Hur väl ser du att dina krav uppfylls? 
 
5.3 Hur uppfattar du att ledningen ser på dina kompetenser jämfört med vilka du anser dig 

besitta? Hur märker du av detta? 
 
6. Strategiimplementering och rekrytering 
 
6.1 Hur ser du på din egen förståelse över teaterns omgivning, interna hierarki, politik och 

strukturer?  
 
6.2 Hur hög grad av självbestämmande upplever du att du har inom organisationen, känner du 

stöd ifrån ledning i form av att den förser dig med relevant information om 
organisationens uppgifter, mål och restriktioner? 

 
6.3 På vilket sätt upplever du att teatern utnyttjar karriärmöjligheter, belöningssystem och 

utbildning i syfte att motivera, höja kunskapsnivån och attityder inom organisationen? 
 
6.4 Ser du att Västerbottensteatern har en image som attraherar dig på arbetsmarknaden?  
 
6.5 På vilket sätt anser du att valet av produktioner påverkar din syn på Västerbottensteaterns 

attraktivitet som arbetsgivare? 
 
6.6 Hur tror du att teaterns image på rekryteringsmarknaden i slutändan påverkar den 

producerade kvaliteten? 




