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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Begreppen marknad och organisation har under väldigt lång tid studerats var för sig. 
Perspektiv och koncept som skulle kunna tillföra något tillsammans har systematiskt inte 
tillåtits korsbefrukta varandra kunskapsmässigt. Invävda värderingar, etiska frågor och 
därmed lagbundna strukturer har bromsat vår möjlighet att se fenomen på ett nytt sätt. Vi har 
valt att inte strypa den möjligheten, utan istället använda oss utav den, vilket innebär att vi ser 
och identifierar liknande krafter och fenomen i en marknad som många gånger finns inom 
företaget likväl som utanför företaget 
 
Många gånger så är, arenor vi uppfattar som olika, mycket mer lika varandra än vi vill se. Vi 
anser inte att vissa termer är bokade till att enbart vara ”psykologiska” eller ”organisatoriska” 
utan ser allt detta som en naturlig del i vilken marknad som helst eller vilket 
marknadssegment som helst. 
Om vi exempelvis tittar på fenomen som den anställde och företaget.  
Anställd är en term som begränsar ett synfält som ibland bidrar till att exkludera ett annat 
synfält. Termen anställd begränsar sättet att strukturera upp, packa ihop och klassificera ett 
fenomen samt skapa en viss miljö och tilldela det egenskaper. 
Det är naturligtvis inte ett felaktigt sätt att se detta på men det skulle vara intressant att 
faktiskt utöka synfältet.  
 
Vi kommer här bara att ge en bakgrund för vår syn av detta och göra klivet över till att 
faktiskt försöka se bortom teoretiska modellers barriärer för att se om det finns kunskap att 
inhämta. Detta skapar en möjlighet att faktiskt införa och titta på så kallade organisationer och 
andra fenomen, som marknader.  
 
Vad händer om vi istället väljer att se arbetsplatsen som en marknad med aktörer av olika slag 
och på det sättet låter det uppstå en jämvikt genom en förhandling, samt genom utbud och 
efterfråga? 
Detta ger oss möjlighet att kunna dra paralleller och använda strukturer för att få nya 
infallsvinklar på situationer och platser där det inte har tillämpats en sådan syn, med avsikt att 
frigöra en kraft som går ut på att se likheter som faktiskt finns och koncept som därigenom 
kan kännas igen och/eller identifieras eller skapas.  
Parallellerna skulle kunna dras till alla detaljer som finns i vår omgivning och vår vardag. 
Vi tar endast upp paralleller i grova drag, för att kunna påvisa att de faktiska relations- och 
uppgiftsdimensioner, som finns i ett företag mellan företaget och ”den anställde”, är väldigt 
lika de relationer som uppstår på en marknad.  
 
Vi väljer att se marknaden som en helhet där företag och medarbetare finns i samma värld och 
där ekonomiska intressen av olika grad tillfredsställs. Ett sådant exempel är faktiskt att 
medarbetaren bedriver en intern marknadsföring gentemot det företag som denne arbetar på. 
Med anledning av det som medarbetaren har att sälja, dvs. resurser som går att förädla, skulle 
man alltså kunna likna medarbetaren vid en råvarugrossist som grupperar sig med andra 
medarbetare för att kunna tillföra företaget metoder inför en förädling av råvaran som till slut 
skall nå en annan typ utav kund. Företaget F kan alltså få en aktörsroll genom att vara köpare 
av vad S, medarbetaren, har att erbjuda och vad denne får för ersättning för det.  Ponera då att 
F skickar sin ledning, L, som representant för F, i syfte att förhandla på daglig basis om vad L 
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vill ha av S. Då börjar det skapas en relation där F försöker se till att få lagenligt men ändå till 
förmånligt pris, vissa tjänster som denne kan sälja vidare till en kund, M. L kommunicerar 
med den anställde i syfte att få vissa uppgifter utförda.  
M är det vi vill kalla för företagets, kund eller kunder, som är medarbetare. Den relation som 
finns mellan M och F påminner om den relation som F har med S tillräckligt mycket för att vi 
skall kunna klart se det som en del av en marknad.  
 
Alla egenskaper och attribut av en marknad finns i denna struktur. 

1.2 Problemformulering 
Skapar företaget internt marknadsmässiga förhållanden?  
Bedriver företaget en intern marknadsföring gentemot den anställde, som alltså är säljare och 
företaget kund?  
Har företaget professionalism i sin interna marknadsföring?  
Är den anställde ett viktigt segment för just detta företag?  
Anpassar sig företaget till detta marknadssegment som finns inom företaget? 
Finns det strukturer som motsäger eller påvisar en kapitalisering av den anställde? 
Hur påverkar företagets självbild företaget? 
Är självbilden kanske sammansatt av olika mål som företaget har?  
Vem eller vilka, är det som starkt påverkar denna självbild i vardagen?  
Kan företaget förlora på att påverka sin personal till att tro att de är något som dom inte 
uppfattar att dom är? Hur skall företaget ha mål som är så nära det företaget är och det dom 
tror att dom är? Hur skall vi mäta dessa skillnader?  Kan en divergens däremellan skapa 
kundförluster? 
 
Alla dessa funderingar påverkar ju företaget i sin sammansättning och som en resultatinriktad 
enhet som vill överleva med kunder och intäkter som kan täcka dess kostnader och generera 
vinst. Företaget måste ha en balans så det finns medarbetare kvar. Men det räcker ju inte att ha 
medarbetare om det inte finns kunder.  Företaget behöver alltså se sig som en organisation 
samtidigt som det ser sig som ett tekniskt marknadsinstrument. 
Räcker det att vara en organisation? Sänder företaget rätt budskap till marknaden på detta 
sätt? Att ha en organisation med andra syften kanske skulle angränsa till institution? 
Är det ett organisatoriskt perspektiv eller ett marknadsperspektiv som är viktigast eller finns 
det en gemensam nämnare där som företaget skall dra fördel av?  

1.3 Syfte 
Syftet är att göra en analys av företaget vi har studerat för att se om det finns interna 
marknadsförhållanden och hitta ett teoretiskt koncept om dessa. 

2 Metodkapitel 
Olika metoder har olika för- och nackdelar i dessa avseenden. De har också olika relevans för 
olika syften och betonas i varierande grad av olika metodfilosofiska skolbildningar.  
Vi har baserat vår studie på en tolkningsinriktad ansats, en samhällsvetenskaplig modell som 
tillämpas inom kvalitativ forskning. Detta betyder att tyngden i vårt arbete ligger på en 
förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar 
denna verklighet.1  

                                                 
1 Samhällsvetenskapiga metoder s. 250 
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Detta är ett angreppssätt som kallas för induktion vilket förknippas med ett kvalitativt synsätt 
Sättet förespråkas i samband med kvalitativ dataanalys som kallas för ”grounded theory” 
,teoribildning på empirisk grund. Enligt Glaser & Strauss (1967) är ”grounded theory” en 
datainsamlingsmetod att generera teori där man samlar in, kodar och analyserar data, 
bestämmer sig för vilken information som ska samlas in härnäst och var denna information 
står att finna - allt för att sedan kunna utveckla en teori.  
Utvecklingen av denna teori är inriktad på ett synsätt som är iterativt, vilket betyder att 
insamling och analys av data sker parallellt och i en ömsesidig växelverkan.2  
 
Eftersom grounded theory är en metod som i praktiken tar flera år att genomföra, så har 
kunskapsforskare noggrant gått igenom de kunskapsvetenskapliga aspekterna som alla delsteg 
till grounded theory innefattar. Detta har gjort att grounded theory delats in i fem olika nivåer 
där nivå fem är den allra högsta när det gäller kunskapsinhämtning. 
Nivå ett till tre är den nivån vi kommer att sträcka oss till och som kommit att kallas för 
konceptualisering. Detaljerna i empirins epistemologiska struktur kommer vi inte att gå in på. 
Men genom användning av kvalitativ empiri gör vi en analys och en teoretisk kartläggning av 
företagets situation, om det är en marknad eller inte, för att sedan via slutsatserna komma 
fram till ett teoretiskt knutet koncept.3 
 
Detta innebar alltså att vi inte samlade valda data som skulle förkasta eller bekräfta en 
teoretisk modell. Anledningen till detta är att det inte alls är säkert att dessa teoretiska 
modeller som generaliserats över ett visst antal observationer kan göra sig gällande för just 
detta företag. Detta skulle i praktiken kunna ha effekten att vi inte förkastar en hypotes som 
egentligen borde förkastas. Resultatet skulle alltså inte vara meningsfullt för just detta företag. 
Vi eftersträvar att uppfylla vårt syfte genom att bygga upp en teoretisk referensram.  
Den teoretiska referensramen kommer senare att vara en karta i vilken vi kan lägga in bitarna 
som vi samlat på oss i vår empiriska studie. 
Hela processen kan påminna om, och man kan hitta analogierna till, de statistiska metoder 
man använder för att samla in utfallet på vissa variabler. Skillnaden är här att dessa variablers 
utfall är av teoriskt innehåll. Inom denna referensram placeras alltså utfallet av våra variabler 
så att dess utfall blir vår teoretiska bild. 

2.1 Tillvägagångssättet 
Rent konkret så innebar detta att vi intervjuade alla på företaget, utan struktur. Vi har alltså 
förlitat oss på interjuver, spontana samtal, observationer vid olika mötessituationer samt 
studier av respondenternas miljö, artefakter. Kombinationen av dessa källor i förening med, 
kreativa tolkningar av det empiriska materialet utgör således flaggskeppet i vår metodologiska 
flotta Med detta byggde vi och länkade ihop begrepp och termer för att hitta motsvarighet 
inom vår teoretiska populationsram. 
 
Vi vill nämna att våra anteckningar från intervjuer samt kodningar finns tillgängliga endast 
för uppsatshandledaren och institutionen. Detta för kontroll av precision och riktighet i våra 
analyser. Materialet är konfidentiellt och därför har vi valt att döpa om företaget till RC 
 

                                                 
2 Samhällsvetenskapiga metoder s. 291 
3 Vaughan C Judd, Artikel. 
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2.1.1 Fältarbete 
Insamlingen av våra empiriska data uträttades genom ett mindre fältarbete, det vill säga en 
mindre variant av en så kallad etnografisk studie som även kallas för deltagande observation. I 
båda fallen handlar det om att engagera sig i en grupp under en förhållandevis lång tidsrymd, 
iaktta gruppens beteende och lyssna på vad som sägs i samtal både mellan individerna själva 
och med fältarbetaren. I en viss social verklighet, en marknad eller en arbetsplats4, handlar det 
om att kunna visa hur olika element, som exempelvis värderingar, åsikter, beteenden och så 
vidare är sammankopplade med varandra. Detta gjorde vi genom att befinna oss i den miljön 
som vi skulle studera samt hade en nära kontakt med respondenternas vardag. Vi deltog på 
olika sätt i det vardagliga arbetet  
I vårt fall varade fältstudien endast i två månader, vilket givetvis hade en påverkan på hur 
djupt vi kom in i organisationen. I vår situation kom det att röra sig mer om den observerande 
än den deltagande metoden.  

2.1.2 Intervjuer 
Sammanlagt intervjuade vi 21 personer, en person åt gången. Vi valde att intervjua alla på 
arbetsplatsen. Varje intervju varade i 1,5- 2 timmar och dessa var på förhand inbokade. Vi 
tycker det är viktigt att påpeka att vi inte påverkade intervjuordningen. Under intervjun 
skedde ingen bandinspelning då vi ansåg att detta skulle kunna upplevas som ett störande 
moment och hämma respondenterna.  
 
Vi hade inga förutbestämda frågor eller teman som vi valde att ta upp under intervjutillfället, 
utan de frågor som kom att ställas och den ordningsföljden i vilken de ställdes, styrdes av det 
som framkom under varje enskild intervju. Vi värmde upp med lätta frågor för att få till stånd 
en bra relation till respondenterna, dessa kom således att bidra till att styra 
intervjuuppläggningen. I början av studien ställdes stora rundfrågor. Exempelvis ”Beskriv hur 
du hamnade på RC och/eller hur skulle du beskriva din roll på RC?”.  Detta för att få en 
överblick av hur de anställda placerade sin plats, vilket hjälpte oss i vårt fortsatta arbete 
 
Vi förde anteckningar utifrån våra observationer och intervjuer. Dessa anteckningar var 
förhållandevis detaljerade sammanfattningar av olika skeenden och beteenden och våra egna 
reflektioner över dessa. Detta utgjorde den huvudsakliga datakällan. 
Vi skrev ner kortfattade intryck och känslomässiga upplevelser så snabbt som möjligt efter att 
vi hade sett eller hört något intressant. 
Under de schematiska intervjuerna gjordes även ett antal spontana intervjuer som knöt an till 
vårt frågeområde, men som ägde rum vid informella tillfällen. Dessa situationer dök upp 
under exempelvis luncher, kafferaster eller vid andra tidpunkter då de slog sig ned i köket, 
”fikarummet” och samspråkade5. 

2.1.3 Kodning 
När vi intervjuat färdigt varje person satte vi oss ner och skrev rent allt utan några som helst 
analyser eller reflektioner. 
När samtliga personer hade intervjuats satte vi oss ner och tittade igenom materialet för att se 
hur ofta händelser, ord och fraser uppträdde och ifall de stod för ett teoretiskt tema.  
Vi såg att vissa fenomen eller åsikter upprepade sig tills de kom att utgöra 70-80 % av 
förekommande frekvens vilket skulle tillåta oss att i analysen använda oss av ord som 
”många”, ”ofta”, ”sällan”. Här uppstod möjligheten att bygga upp nya begrepp som 
                                                 
4 Samhällsvetenskapiga metoder s. 277 
5 Samhällsvetenskapiga metoder s. 294 
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”orättvisa” eller ”arbetssätt” som kunde stå för en samling av närliggande termer. Detta var en 
nödvändighet som uppstod och som gav oss den precision vi behövde 
Det var här som titeln på denna uppsats tog sin form och nu såg vi temat klart för oss 

2.1.4 Informanter 
En av de viktigaste men också svåraste stegen i en etnografisk studie är just att få tillträde till 
den sociala miljö som är relevant för den frågeställning man har formulerat. Att få tillträde till 
de flesta organisationer är inte något man kan ta lätt på. Det innefattar en kombination av 
strategisk planering, hårt arbete och ren tur. Ofta finns det ett antal miljöer som är relevanta 
när det gäller undersökningens syfte och frågeställning. Man kan välja ett visst fall för att det 
”passar” frågeställningen men det finns inga säkra garantier för att man ska lyckas så det 
gäller att man är uthållig. Detta går hand i hand med att ju kortare studietiden på företaget är 
desto svårare är det att kunna komma in i en organisation på ett oproblematiskt sätt. Därför är 
det viktigt att redan från början kunna skapa en förtroendeingivande bild av vem man är och 
vad man gör så att man kan accepteras av de andra som en medlem och inte som motståndare.  
 
En viktig del som kan underlätta fältarbetet är att ha tillgång till en eller flera informanter. 
Denna person eller dessa, vilka är mer än bara intervjupersoner, hjälper en in i organisationen 
på olika sätt. Man kan se det som sin kontaktperson, en som man kan fråga om olika saker 
och komma med både självklara och känsliga frågor till och som berättar om livet i 
organisationen och ger oss tips om vad som händer i denna.6 
Vi hade en kontaktperson som hjälpte oss in i företaget. Den konkreta nyttan med denna 
kontakt var, förutom att denne tog sig tid att berätta om organisationen, att han hjälpte till att 
med att knyta ytterligare kontakter med denna. Han introducerade oss för alla på företaget och 
gav oss möjligheten att intervjua alla inom organisationen vilket gav vår närvaro en form av 
legitimitet. Kontakten med informanten erhölls via en personlig kanal.  
 
Tillträdesfaktorn försvinner inte direkt då kontakt har uppstått och man fått lov att delta i 
gruppens liv. Man behöver ha en kontinuerlig kontakt med konkreta personer. Vi kände från 
början att medarbetarna var misstänksamma mot oss, det kändes som att vi betraktades som 
ett kontrollinstrument. Vår roll uppfattades som ledningens förlängda arm vilket medförde till 
att de flesta vart oroliga för att all information skulle komma till chefernas eller kollegernas 
kännedom. För att minska denna rädsla introducerade vi intervjuerna med att påpeka om 
anonymitet och beskrev vår bakgrund och vad vi höll på med. 
Vårt sätt spred sig och eventuella misstankar började avta ju längre tiden gick. 

2.2 Kriterier för bedömning 
Det är nödvändigt att specificera termer och metoder för att etablera och bedöma kvalitén i 
kvalitativ forskning som utgör alternativ till det som begreppen reliabilitet och validitet står 
för. Dessa två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning är 
trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består av fyra delkriterier som alla har en 
motsvarighet i kvantitativ forskning. 
Tillförlitlighet, Överförbarhet, Pålitlighet, Möjlighet att styrka och konfirmera (objektivitet) 
 
Tillförlitlighetskriteriet 
Eftersom en social verklighet är sådan till sin natur att vid olika återgivningsformer kan 
material gå förlorat, så är det viktigt att det finns någon valideringsform för det vi samlat in. 
Vi har vid varje specifik intervju gjort så att vi försäkrat oss om vad det är för faktum vi 

                                                 
6Samhällsvetenskapiga metoder s.285 
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fångar upp genom att fråga runt ämnet så att vi kan skriva ned det vi vill påstå vara social 
verklighetssubstans. Vi har dessutom renskrivit direkt när vi kommit hem där vi hjälpt 
varandra med validering. Vi har inte ansett att respondent -validering har varit nödvändig och 
dessutom skulle den ha stört skevheten i resterande intervjuer.  Vi har även fått bekräftelse 
genom att viss verklighet har upprepats av andra respondenter. 
 
Överförbarhet handlar om hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö, vilket innebär 
rent praktiskt i vårt fall att vi har detaljerade uppgifter om intervju- miljön på de plan som kan 
tänkas vara möjliga. I vårt fall så har vi samlat in många detaljer om bl.a. stämning, 
dekoration, tid, på dagen och en mängd andra faktorer som kan ge oss en liten bild av 
överförbarheten. Men sen finns det andra viktiga faktorer som måste finnas som är så 
specifika att de inte är överförbara anser vi. 
 
Pålitlighetskriteriet motsvarar reliabiliteten inom kvantitativ forskning. Detta innebär att en 
fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen ska säkerställas 
vara riktiga. Vi har inte haft kollegor som kunnat revidera vårt material men kan hänvisa till 
möten med vår handledare om våra angreppssätt och tillvägagångssätt i många viktiga 
moment. I en del andra moment har vi tillåtit varandra att revidera den andres uppfattning om 
olika val i undersökningsprocessen. Vi har till exempel diskuterat genusperspektiv och 
reflekterat över andra moment som kan ligga på andra plan.  
 
Styrka och konfirmation innebär att vi ska försöka säkerställa att vi inte medvetet har låtit 
personliga värderingar påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning.7 Detta 
har vi genomfört genom att inte odla närmare relationer till respondenterna och diskuterat 
personliga åsikter. Vi har valt att inte värdera företaget personligt utan att endast låta empirisk 
sammanfattning ligga till grund för analys och slutsatser. 
 
Äkthet är något som olika författare har formulerat ett antal kriterier för och som väcker några 
mer generella frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet. I detta 
sammanhang ställs en del frågor som är tänkta att genom att bli besvarade av oss kunna ge en 
bild om hur vi bedömer äktheten. Vi besvarar dessa frågor för att kunna indikera graden av 
äkthet i vårt fall. 
 

Fråga1: 
Har vår undersökning gett en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och 
uppfattningar som finns i den grupp av människor som vi studerat?  
Svar: Vi anser att vi varit väldigt följsamma under våra intervjumöten och den 
totala avsaknaden av strukturuppställning har fått våra respondenter att säga vad 
de velat och ibland flyta ut så mycket som de behövt, vilket vi noterade som en 
av observationer. Vi har sett en röd tråd lysa igenom materialet som vi inte 
själva har framkallat och vi anser det vara riktigt representativt för åsikterna och 
uppfattningarna hos medarbetargruppen. Vi har använt oss av litteratur för att 
kunna vara observanta på processer samtidigt som vi sett deras innehåll. 
 
Fråga2: 
Hjälpte undersökningen dessa personer att komma fram till en bättre 
förståelse av sin sociala verklighet? 
Svar: 

                                                 
7 Samhällsvetenskapiga metoder s. 259-260 
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Det vet vi inte än, men det är väldigt troligt eftersom litteraturen i vår 
källförteckning är noggrant genomgången och är en direkt återspegling av 
referensramen som den sociala verklighet vi studerat finns i.  
 
Fråga 3: 
Har undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild av hur många 
andra personer i den berörda miljön upplever saker och ting? 
Svar: 
Vi har inte presenterat detta men kommer att göra det och vi tror väldigt starkt 
att så kommer att vara fallet. 
 
Fråga 4: 
Har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjligheter att vidta de 
åtgärder som krävs? 
Svar: 
Möjligheterna till förståelse har ökat men om det bidrar till att tillgodogöra sig 
studien på något plan är kanske något som måste föras en dialog med företaget 
det rör sig om. 

3 Teori 
Vår referensram är alltså inte modeller eller andra kända teoretiska slutsatser, utan kommer att 
vara en samling av teoretiska begrepp som skall vara behjälpliga i att kunna ge empirin en 
teoretisk uppbyggnad inför vår analys. Detta har som konsekvens att vi inte tar upp teorier om 
olika ekonomiska fenomen för att sedan påvisa om dessa är sanna eller inte. 
Tanken är att se marknaden/arbetsplatsen och dess aktörer samt att identifiera och analysera 
koncept.  

3.1 Referensram  
Vi rör oss i vardagsspråket med många ord av den allmänna kalibern som i professionella 
sammanhang behöver ges ett djup eller en nyansering och en rätt rimlig innebörd. Annars 
riskerar vi att förfuska ett av våra viktigaste professionella verktyg - nämligen språket och den 
professionella dialogen.8 
Vi kommer nu att dra upp lite teoretiska termer som kommer att ligga till grund för vissa 
begrepp som vi tänker nyansera och därmed kanske bygga upp under den analytiska delen av 
skapandet 
 
Handel9 sker genom någon form av utbyte och en transaktion. Fem villkor måste vara 
uppfyllda för att utbyte skall kunna ske: 

a. Två parter måste finnas 
b. Var och en har något av värde för den andra 
c. Båda ska kunna kommunicera och leverera 
d. Båda ska kunna acceptera eller förkasta erbjudandet 
e. Båda ska kunna finna erbjudandet lämpligt och önskvärt 

Relationer mellan kunder och företag uppstår. 
Marknadsförare är någon som söker efter villiga att delta i ett utbyte. 

 
Marknad10 
                                                 
8 Svedberg, sid.221 
9 Kotler, 2002, Kap. 1-2 
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En marknad består av ett antal aktuella parter som utövar handel med varandra. 
Ingen handel - ingen marknad eller bristfällig handel ger bristfällig marknad. 
 
Individ 
Individ är en definition av en person som är avskalad av sin omgivning och de egenskaper 
som är en reflektion av samspelet med omgivningen. Oftast används begreppet som en klinisk 
term. 
 
Relation brukar bestå av minst två parter och föds då dessa parter har en gemensam 
upplevelse om att höra samman. Det är inte ovanligt att parterna skapar en föreställning om 
att deras bild av det gemensamma fältet är lika.11 
En relation behöver alltså inte uppfattas på samma sätt av båda parter, men det är nödvändigt 
att dessa parter har ett gemensamt fält som de rör sig inom, där det finns olika 
förhållningssätt. Det skall dessutom finnas en viss tidsrymd tillgänglig för att kunna dela detta 
fält. Detta innebär alltså definitionsmässigt att två fiender har en stark relation sinsemellan. 
Här skall det alltså göras en åtskillnad på själva relationen och klassificering eller 
karaktärisering av relationen. 
 
Person  
En person är den individ som relateras till sin omgivning. Relationer och sampel med 
omgivningen gör individen till person. 
 
Juridisk person är en term för sammanslutning av fysiska personer som äger egen 
rättskapacitet på samma sätt som en enskild människa. 
 
Identitet är en term som används inom marknadsföringen för att uppnå ett visst mål och mer 
pragmatiskt för att uppnå viss homogenitet i hur man uppför sig på en marknad i en situation 
där man vill ”sälja”. Denna term kan dock ha en djupare innebörd som oftast är knutet till det 
personliga väsen som används metaforiskt i utvidgning från väsen till grupp och till 
organisation. Här finns det en konvergens eller plan där det sker ett möte mellan det ytterst 
personliga och det ytterst marknadsmässiga, vilket gör att många termer och begrepp är 
sammanblandade i ett företag som har en organisation som är ett marknadsföringsinstrument. 
Alltså appliceras det på företag likväl som på människor. Identitet, både i relation till 
människor och organisationer, är ett begrepp som används som svar på frågor som ”vem är 
jag?”, ”vilken är min uppgift?”, ”vad står jag för?”.12 
Ur ett organisatoriskt perspektiv är identiteten nära förknippad med vad organisationen gör, 
uppfattas göra, och dess centrala karaktär.13  
I likhet med varumärken är identitet en stark budskapsbärare14. 
 
Lärande relation 
Den lärande relationen är en process som innehåller en kontinuerlig dialog där parterna lär 
känna varandra successivt15 
Tanken här är att bygga upp något värdefullt som gör det svårare för kunden att flytta. Här 
gäller det alltså att bygga upp egna system av kommunikation som kan leda till att företaget 

                                                                                                                                                         
10 Ibid. 
11 Olsson, 1998, sid. 200-202 
12 http://www.dis.uu.se/mkv/education/essays/Hela_uppsatser/2002/up2002_5.pdf  
13 Alvesson M & Björkman I, 1992, s 7 
14 http://www.symbolfactory.org/marknad.htm  
15 Feurst, 1999, sid.26 
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kan utveckla företagsprocedurer som kommer att göra kundvärdet högre. Det är inte alls 
samma sak som att endast blint lyda kundens önskemål. I en dialog så är företaget med och 
utvecklar kunden så att kunden integreras i de system som man bygger i företaget. Detta 
kräver att företaget har integrerade kommunikationskanaler som möjliggör utvecklingen av 
ens egna marknadskoncept som alltså skall skiljas från den enkla frasen ”vad kunden vill ha”. 
Företaget måste kunna ha en referens till det kunden vill ha så att man inte bara tillverkar det 
kunden vill ha utan att själv ha verktyg att känna av marknaden med och kunna göra sig unik 
till sin kund. Förtroende som byggs, byggs alltså inte endast på basis av att man gör som 
kunden vill för då är vi åter tillbaks i monologen. Om nyckeln till kunden är att låta kunden 
hålla monolog så är det alltså inte en utvecklande relation. 
 
Kundrelation är en relation där en av två parter är kund 
 
Uppgiftskonflikter16 har att göra med oenigheter angående gruppens arbetsuppgifter  
Detsamma gäller att det kan vara fritt från uppgiftskonflikter, vilket då inte behöver innebära 
att uppgiften blir slutförd eller ens blir betraktad som tillfredsställande för alla parter. 
Avsaknad av konflikter kan alltså ha väldigt många innebörder och det behövs en djupare 
insyn för att närmare kunna förstå vad det kan innebära i den specifika relationen 
 
Relationskonflikter har att göra med spänningar mellan personer relationen. 
Dessa kan vara företagets och kunden eller/och personer i gruppen eller gruppvisa konflikter 
mm. Relationskonflikter behöver alltså inte alla gånger röra uppgifterna, vilket betyder att det 
faktiskt kan förekomma en konfliktfri relation utan att det betyder att det är en utvecklad 
välfungerande relation. 
 
Marknadsföring, enligt en social definition är, en social process med vilken individer och 
grupper, erhåller det de behöver och önskar genom att skapa, erbjuda och utbyta produkter 
och tjänster17 
  
Intern marknadsföring är tanken om att medarbetare ses i företaget som i en marknad och där 
analogierna i relationsbildning, utbildning och kommunikation ses som interna 
markandsföringsåtgärder.18 
 
Kommunikation är ett begrepp som kommer från Latinets ”communicare” och betyder att göra 
gemensam. Detta innebär att kommunikation kan vara något som ämnar skapa förståelse för 
företeelser och fenomen. Kommunikation har som grundsyfte att ett budskap sänds och tas 
emot. Med andra ord begränsas inte kommunikation enbart till tal och skrift, utan så fort 
någon tolkat och tagit emot något så kan denne hävda att det måste vara sänt. Sen att det inte 
behöver vara sänt avsiktligt är ju en annan sak. Redan i denna grundsyn så uppkommer 
möjligheten till olika uppfattningar i en kommunikationsprocess. 
Sedan finns ju givetvis avsiktlig kommunikation som är mer medveten och där det flaggas 
upp att ett budskap håller på att sändas och där också flaggas att det är mottaget. 
Här kan det finnas symmetri i kommunikationen om man är överens om vad som är sänt och 
vad som är mottaget. Observera att det inte är sakfrågan som är kommunikation dvs. inte alla 
gånger själva innehållet, utan hur pass överens man kan anses vara om vad som har 
förmedlats åt båda hållen. 
 
                                                 
16 Olsson, 1998, sid. 168 
17 Kotler, 2002, Kap.1 
18 Larsson , sid..61 
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Metakommunikation är ett begrepp skapat av filosofen Bateson. Begreppet bygger på signaler 
om hur något som ska tolkas, sänds ut i all kommunikation. Detta sker på en abstrakt, 
metakommunikativ nivå 
 
Mystifikation har som syfte att, avsiktligt eller oavsiktligt, dölja en egentlig handling eller 
avsikt genom att ge den en annan skepnad som ofta ger handling eller avsikten en helt annan 
innebörd en den egentliga. Det innebär oftast att gömma eller rättfärdiga avsikter i efterhand 
genom att inbaka dessa i förnuft och trovärdighetskänsla19.  
Exempel: 
”Tid är pengar” kan vara en sådan då det används för att strunta i vissa saker som egentligen 
inte innebär mer pengar. 
”Att jobba håller djävulen borta” - som egentligen har som syfte att få sina religiösa 
medlemmar mer produktiva och samtidigt kunna styra upp dem med uppgifter 
 
Marknadskommunikation 
Marknadskommunikation inbegriper planering och genomförande av företagets verksamhet i 
syfte att tillgodose utvalda köpargruppers behov på ett sådant sätt att lönsamhetsmålen kan 
uppnås.” 20 Det handlar om att företaget engagerar sig i olika aktiviteter för att på något sätt 
påverka marknaden att indirekt eller direkt köpa mer av företagets produkter eller tjänster.  
 
Formell kommunikation21 
Formell kommunikation inbegriper de kommunikativa aktiviteter som ledningen i en 
organisation föranstaltar om och som den förutsätter blir utförda som exempelvis regelbundna 
möten och skrivna formella rapporter.22 
 
Informell kommunikation 
”Den informella kommunikationen är den interaktion som medarbetare av olika skäl själva 
skapar bredvid den formella kommunikationen.” 23Det kan vara allt från informella 
minnesnotiser till personlig inspektion av pågående arbete. Den omfattar både verbala och 
icke- verbala former och dominerar med all sannolikhet den interna kontaktarenan.  
 
Information 
Information är det som utbyts i en kommunikationsprocess när människor samspelar med 
varandra. Informationen står alltså för innehållet i denna process.  
 
Grupp 
En grupp är två eller fler ömsesidigt beroende individer som samspelar med varandra för att 
nå ett mål eller utföra en uppgift.24  
 
Gruppmetodik 
Gruppmetodik handlar om att klargöra arbetets innehåll, process och mening 
 
Policy 

                                                 
19 Guillet de Monthoux, sid.56-59 
20 Larsson, sid. 26 
21 Larsson sid.62 
22 Larsson, 1997, sid. 62 
23 Ibid. 
24 Svedberg, sid. 14-15 
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Med en policy menas bl. a de handlingsnormer, kommunikativa, eller samlade riktlinjer och 
principer för hur ansvar skall fördelas.  
En policy består av ”hur – mål” istället för ”vad- och vilka mål”, dvs. hur man skall 
kommunicera och inte vad man skall kommunicera och om vilka mål som skall uppnås i 
sakfrågor 25 
 
Ansvarsdiffusion26 
Ansvarskänslan för gruppens verksamhet sjunker drastiskt med tilltagande gruppstorlek 
”Varför skall just jag, när det finns så många andra” Men samtidigt förväntar sig alla att 
någon skall ta ansvar och ge verksamheten nödvändig struktur. Lösningen blir att man 
gruppen projicerar fram den ledargestalt som behövs, en ledare som är stor nog att axla allt 
ansvar och som har en förmåga att bringa ordning och lösa alla möjliga och omöjliga 
uppgifter. 
 
Målgrupp27 är en grupp som är föremål för en viss riktad marknadsföringsåtgärd.  
 
Segment28 
Segmentering betyder att man särskiljer något ur en större enhet. Det handlar om att 
identifiera olika grupper med samma värderingar eller beteenden och försöka beskriva dessa 
på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Gruppklimat är de processer som infinner sig efter att man bestämt hur vissa startprocesser 
skall se ut dvs. när man bestämt och låst fast vissa förutsättningar hos en grupp människor. 
Detta kan jämföras med att man bestämt vissa startpositioner eller utgångspunkter i en 
marknadsstrategi eller i delar av den. 
Gruppens kultur, ledarskap, medlemskap och sammanhållning är sådant som ofta avläsas i ett 
gruppklimat. 
 
Kultur 
Kultur omfattar föreställningar och innebörder som är gemensamma för en viss grupp. Dessa 
uttrycks ofta eller förmedlas, i symbolisk form och vägleder människors i den gemensamma 
omvärlden. Organisationskulturen involverar alla organisatoriska medlemmar och grundas 
därmed på gemensamma kunskaper, värderingar och erfarenheter och sammanhållande 
tankemönster. Kulturen blir gemensam bara genom att man kommunicerar, delar ett språk, 
förstår koder och budskap och ser hela sin omgivning som betydelsefull på ett sätt som är 
någorlunda lika för alla.29 
Den kan sägas utgöra ett selektivt filter för vilka tankar som är möjliga att tänka, vilka känslor 
som är tillåtna att känna, vilka sanningar som är gångbara, vad som är gott och vad som är 
ont.30 
 
Subkultur 
Varje kultur har mindre del- kulturer som delar uppfattning baserat på liknande 
livserfarenheter. Dessa uppfattningar inkluderar grundvärderingar, tolkningar, preferenser och 
beteenden som en person lär sig från sin familj eller andra nyckelinstitutioner. 

                                                 
25 Larsson sid.99 
26 Svedberg, sid.47 
27 Holm, sid. 71 
28 Feurst, 1999, sid. 53 
29 Cornelissen & Elving  
30 Svedberg, sid.180 
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Struktur refererar till egenskaper hos en grupp/organisation som utgör dess svar på skeenden i 
omgivningen och som reglerar dess interna jämvikt. En termostatfunktion som balanserar 
effekterna av såväl inre som yttre krafter för att hålla systemet inom ett visst 
jämviktsintervall.31 
 
Målstyrning innebär i korthet att organisationens huvudman, styrelse eller ledning, beslutar 
om vilka mål man skall arbeta mot. Det får inte glömmas att målen kommer att tolkas av 
människor med olika bakgrund och på olika nivåer, för att sedan omsättas i praktiskt 
handling. Det brukar vara ideologiskt tilltalande i ett system med arbetslivsdemokratiska och 
humanistiska ambitioner men och svår och sårbar.  
Målstyrning skiljer sig från regelstyrning. 
 
Utbyte är ett sätt att få det önskade objektet från någon, genom att erbjuda något tillbaka. 
T.ex. genom att erbjuda pengar för en vara. För att ett utbyte skall kunna genomföras måste 
det finnas två parter, och båda måste kunna förkasta eller godta den andres bud. 
 
Transaktion är en affärsuppgörelse mellan två parter där minst två saker av värde ingår. 
Därtill räknas förutsättningar, tid för överenskommelsen samt platsen för uppgörelsen. 
Penningtransaktion: Köpa varor för pengar.  
Barter´s transaktion: Byten av varor eller tjänster. 
 
Relationsmarknadsföring 
Att bygga upp långsiktiga relationer mellan köpare och säljare. Ex: Nätverk 
 
Marknad - Alla aktuella och potentiella köpare av varor eller tjänster 
 
Marknadsföring - Att nå ut till kunderna 
 
Säljarens marknad - Säljaren har större kraft än köparen. 
 
Köparens marknad - Köparen har större kraft än säljaren. 
 
Produkt 
En produkt är allt som erbjuds till marknaden för uppmärksamhet, förvärv, användning eller 
konsumtion och som ev. kan tillfredsställa ett önskemål eller behov.  
 
Affärsidéns syfte är i grunden pedagogiskt och skall formuleras så att den klargör 
sammanhang. Det betyder dels att klargöra vilken marknad företaget vänder sig till och 
därmed också vilken marknad man inte avser att nå. Varje strategiskt val är ju också ett val 
bort av något. Dels betyder det att klargöra företagets utbud - och därmed också dess icke-
utbud. Dels krävs en precisering av företagets särart, det vill säga, varför skall någon anlita 
just det företaget och vad är det särskilda med det erbjudandet? Till affärsidén hör vidare ett 
klargörande av företagets identitet och profil32. Alltså gäller det att 

- Klargöra sammanhang - vilken marknad man vänder sig till och inte vänder sig 
till, sitt utbud och icke-utbud 

- Precisera företagets särart 
- Klargöra företagets identitet och profil 

                                                 
31 Svedberg, sid.209 
32 Holm, sid. 70-71, 73. 
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Identitet: företagets fakticitet samt dess självbild 
Profil: bilden såsom företaget önskar bli sett och uppfattat 
Image: omvärldens uppfattning av företaget 

 

Strategibegreppet skall kopplas till två element för att få relevans – dels beslut, dels resurser. 
Strategier som inte åtföljs av beslut är inga strategier; de är och förblir tankefigurer, och som 
sådana måhända intressanta, men utan verkan. Och beslut som inte får resurskonsekvenser är 
heller inga beslut – möjligen produkten av en diskussionsklubb på ledningsnivå. 
Med strategiskt beslut menas här ett beslut som påverkar arten och omfattningen av företagets 
eller organisationens resurser. Arten innebär en kvalitativ precisering av vilket slag av resurs 
företagets eller organisationen skall anskaffa, utveckla eller avskaffa – också avveckling av en 
marknad, en produktlinje eller ett dotterbolag är en strategisk fråga. Omfattningen avser en 
kvantitativ precisering – hur många, hur länge33.  
 
Taktik och operation 
Med taktiska beslut avses sådana som gäller hur vi disponerar befintliga resurser och med 
operativa beslut sådana som gäller själva genomförandet34. 

En strategisk fråga som det tas beslut om omvandlas i det ögonblicket till en taktisk fråga. 
”Taktikern vinner slaget men strategen vinner kriget” 
 
Marknadsanalys35 
Den insamlade funktionen, vanligen kallad marknadsanalys, bör i realiteten vara en 
underrättelsetjänst som inriktar sin spaning på fyra centrala sökområden: 

1. Marknaden el. arbetsplatsen 
Det gäller att skaffa kunskap om förändringar avseende tillväxt, mättnad, potential, 
marknadens värde, egen andel och andelsutveckling, konkurrenters ändrade positioner, 
lönsamhet med mera. 

2. Konsumtionsmönstret eller Medarbetares interaktion på arbetsplatsen 
Här är inte tillståndet det väsentligaste, utan även förändringars riktning och takt. 

3. Konkurrentuppsättning el. ämnen som konkurrerar internt med verksamheten 
Här gäller det att kartlägga vilka som fallit ifrån, vilka som finns kvar och vilka som 
kan tillkomma. 

4. Konkurrensmedlen el. Medel att använda mot konkurrentuppsättningen 
Kartläggningen avser att fastställa med vilka medel kampen om marknader har förts 
och kommer att föras 

Det är när kunskaper om dessa centrala områden blir styrande för företagets strategi som 
initiativet är ett marknadsorienterat och extrovert förhållningssätt. 
 
Geografisk segmentering - innebär att man delar in marknaden ”efter kartan” i exempelvis 
regioner eller städer. Företaget kan välja att verka i ett, flera eller samtliga områden. På senare 
tid har det blivit vanligare med regionalisering av marknadsföringen. 
 
Demografisk segmentering - går ut på att man gör en indelning av befolkningen baserat på 
faktorer som ålder, kön, familjestorlek, inkomst och utbildning. Vissa konsumentgruppers 
behov och önskemål är starkt korrelerade till vissa av dessa faktorer (t.ex. ålder och leksaker) 

                                                 
33 Holm, sid. 58-59 
34 Ibid. 
35 Holm, sid. 66 
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vilket gör det till en tacksam metod att arbeta efter. Den är dessutom billig och relativt lätt att 
utföra. 
 
Psykografisk segmentering – Här delar man in marknaden efter variabler som socialgrupp, 
livsstil, personlighet. Denna segmenterings- typ ligger i tiden då marknadsförare alltmer 
försöker inrikta sig på reklam som har med människans omedvetna att göra 
 
Beteendemässig segmentering - Man delar in kunderna i grupper baserat på deras kunskap, 
attityder och respons- till en produkt. Det kan röra sig om vad de förväntar sig, hur ofta de 
använder den, hur lojala de är osv. 
Det finns inget ”bästa sätt”, att segmentera en kundmarknad. Man får pröva olika variabler, 
åtskilda, eller tillsammans, för att få den bästa uppdelningen av marknadsstrukturen 

 
Uppgiftsdimension hos en grupp är de mål som gruppen rör sig efter och strävar mot 
 
Samspelsdimension är graden av fungerande ändamålsenlig kommunikation inom gruppen 
 
Ledningsdimension är gruppens ledning som för gruppen framåt och ansvarar för helheten i 
verksamheten.36 
 
Nytta är en grad och typ av behovstillfredsställelse från ett visst objekt.37 
 
 
Att differentiera kunder syftar på att skapa olika relation till olika kunder 
 
Team definieras ofta som ett litet antal individer med kompletterande kompetenser, 
engagerade i ett gemensamt uppdrag med ett gemensamt ansvar för att nå målet. Vad som 
skiljer teamet från gruppen är att teamet har ett mål med sin verksamhet, vilket inte 
nödvändigtvis en grupp har. 
 
Projektledare 
Projektledaren leder och koordinerar projektarbetet, han är den person som svarar för 
rådgivning, planering och ser till att avtalade kostnads och tidsramar hålls. Projektledaren är 
den som förväntas ta initiativ och driver framåt projektdeltagarna så att de uppsatta målen blir 
uppnådda. 38 
 
Individuell massproduktion 
Individuell massproduktion uttrycks i termer av att utveckla nya produkter för nuvarande 
kunder och öka försäljningen genom ökad kundandel och längre relationer. Det är att tänka 
utifrån marknaden och in mot företaget eftersom att marknaden består utav individuella 
kunder och produkter som utvecklas för respektive kund.39 Genom att låta kunden tala till 
företaget lär sig företaget om kundens vanor och preferenser vilket gör att det systematiskt 
kan utveckla varor och tjänster som motsvarar kundens specifika krav.  
Det handlar om att företaget ska individanpassa sitt erbjudande genom att tillverka precis det 
som kunden har beställt.  
 
                                                 
36 Svedberg sid.196 
37Kotler kap. 6 
38 Engwall 1995, sid. 66 
39 Feurst, 1999, sid.36 
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Kundandel 
Kundandel är ett mått som beskiver hur betydelsefullt företaget är som leverantör hos kunden, 
det säger hur stark relationen mellan kunden och företaget är. Tanken är här att bygga upp en 
relation som är långsiktig, förtroendefull och individuell, som kan leda till ett bättre värde för 
köparen som i sin tur kommer att  ha mer av sina affärer hos företaget. Det gäller alltså för 
företag att bygga upp sådana relationer som resulterar i att mötet mellan kunden och företaget 
sker fortlöpande. 
 
Feedback kan vara ett sätt att hjälpa, en korrektiv mekanism för en människa som vill lära sig 
hur beteende stämmer överens med avsikten. Exempelvis kan man tänka sig att destruktiv 
kritik kan uppkomma vid en slags projiciering av ens egna svagheter och rädslor på en 
ondtycklig eller godtycklig person eller objekt. Samtidigt kan nog kritik tänkas uppkomma då 
en möjlighet ses i en tanke, och kritiken växer då fram i form av förslag på en 
vidareutveckling av den tanken. 
 
Relationsmarkandsföring 
”Relationsmarknadsföring handlar om att identifiera och hantera alla de professionella och 
personliga relationer som har betydelse för företagets affärsverksamhet.”40 Det berör 
relationer som inbegriper organisatoriska medlemmar, leverantörer, kunder och andra som 
befinner sig i den aktuella miljön. Här gäller det alltså för företag att medvetet arbeta för att 
bygga upp och utveckla starka relationer så att ömsesidiga värden och konkurrenskraft skapas. 

4 Studiens genomförande 
Studien genomfördes från februari 2006 till april 2006. 

4.1 Företagets komposition – inför redovisning av empiri 
Vi valde att studera ett enskilt företag eftersom vi lyckades identifiera några teman som var av 
bred relevans och därmed också av mer generellt intresse. Företag är naturligtvis mer eller 
mindre unika, men samtidigt är de också lika varandra i väsentliga hänseenden, dvs. de brottas 
med problem som de delar med många andra företag. Vi valde att studera ett enda företag 
eftersom att detta gav oss möjligheten att få ett betydande djup och närhet till det som 
studerades. 
Företaget som vi har baserat vår empiriska studie på är en medelstor reklambyrå, ett litet 
företag med en ansenlig omsättning. Det grundades 1997 och just nu så har det 2 delägare 
med vardera 45 %, som båda var med och grundade det, och två med 5 % varav den ena inte 
är aktiv inom företaget. 
Deras huvudsakliga verksamhet idag är att leverera tjänster till sina två kunder, XX och YY. 
Tjänsterna innefattar grafisk formgivning och tryck samt webbaserad reklam. Dessa kunder 
har RC haft ända sedan de grundades. 
Företaget har för närvarande en stor kund, ZZ, som man ganska nyligen har etablerat en 
relation med, och som innefattar en annan typ av reklam, Action och Promotion. 
Totalt fanns det 21 personer som var involverade i RC varav 18 stycken var heltidsanställda. 
En av de som var med och grundande företaget är idag kvar i styrelsen men han har ingen 
som helst ekonomisk anknytning till företaget. Det fanns en person som var deltidsanställd 
och en praktikant.  
Av 19 personer fanns det 2 produktionsledare som svarar för den mer praktiska 
administrationen av projekten, kontrollerar tidsplaner, svarar för leverantörskontakter och 

                                                 
40 Feurst, 1999, sid.41 
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begär in offerter och kontrollerar fakturor. Den ena produktionsledaren ansvarar för XX- och 
den andra för ZZ - branschen. 
Det fanns ytterligare 3 projektledare på RC, 2 personer som styr Action Promotion 
verksamheten och en person som var ansvarig för YY- branschen. Det fanns 2 Art directors 
och 3 personer som är ”originalare”. ”Art directors” är de som svarar för bildlösningarna och 
layouten som ”originalarna” i efterhand monterar ihop till tryckfärdiga original. Utöver dessa 
yrkeskategorier fanns det 3 webbdesigners och 1 grafisk formgivare. Formgivarens jobb 
innefattar både webb och tryck, webbdesignern jobbar mycket med ljud och bild. Det fanns en 
person som jobbade med utveckling av webbplattformar och databaser.  
 
RC har en VD som är ansvarig för att hitta nya uppdrag. Han är projektledare för Action 
promotion verksamheten samtidigt som han leder personalen. 
Den andre delägaren är både projektledare och ”Creative Director”. Han bär det övergripande 
ansvaret för XX- verksamheten och ser till att projektmedlemmarna gör det de ska göra  
 
Det fanns ingen uttalad personalansvarig på RC, utan det var den verkställande direktören 
som hade ansvaret för medarbetarna. Administrationen har lagts ut med en ekonomifunktion 
där en person är ansvarig för fakturering och löner. 

4.2 Resultatredovisning - Kvantifiering 
Vi har valt att utgå från undersökningspersonernas åsikter och uppfattningar för att kunna 
skapa oss en mening och förståelse för den situation som de personer vi är intresserade av 
lever i.  
Inför en redovisning av dessa intervjuer vill återigen påpeka att vi inte ställde frågor som var 
genomtänkta och styrda. Men det som kännetecknar nedanstående resultat är en noggrann 
genomgång av termer som kan bilda olika påståenden och som besvarar frågor som inte vi 
ställt eller diskuterat med respondenterna. Alltså så fick vi svar och bilder som vi satt ihop 
men som alla har det gemensamma att de är noggrant utstuderade, och förekommer med 
noggrant uppräknad frekvens så att vi kan hävda nedanstående resultat med formuleringar. 
 
Vi spenderade alltså runt 80 timmar på rena intervjuer, och har 80 A4 sidor intervju material, 
samt 40 A4 sidor kodning. Detta är sammanställt på olika sätt nedan.  
 
Nedanstående siffror och andelar är genomtänkta så att det personer som ämnet gäller är 
inbegripna och då t.ex. medarbetarna uttalar sig om ledningen så är inte ledningen inräknad. 
Vi har dessutom valt bort den delägaren, på 5 %, som inte är aktiv samt en praktikant som inte 
finns i företaget idag men fanns med under en kort tid under vår undersökningsperiod.  
 
Med delägare avses de som innehar merparten av aktier och dessa är två stycken. 

4.2.1 Hur länge har medarbetare varit där? 
7 av 19 personer har varit anställda på RC i max ett år 
9 av 19 har bara RC som enda heltidsreferens 
2 av 19 är ägare 
4 av 19 har varit med sen början 

4.2.2 Hur medarbetarna kommit dit? 
10 av18 personer kom i kontakt med RC via en personlig kanal 
5 av 18 personer via praktik 
4 av 18 personer via arbetsförmedlingen    
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4.2.3 Målet de har 
Idag finns det tre personer av 19 som med olika begrepp, framförallt direkta, vill se sig som 
en del av en helhet och har uttryckt en vilja att skapa denna helhet.  
Utav dessa tre personer är den ena VD: n för företaget.  
En person har redan tappat motivationen, totalt som denne själv uttrycker saken. Den andra 
personen har börjat ge upp trots att han varit med så gott som från allra första början.  
Vd: n menar dock att han aldrig kommer att ge upp. Vidare har dessa personer genom 
spontana beskrivningar av uppfattningen av sin roll klart nyanserat att de ser företagets alla 
bitar ihop och med något som borde vara en genensam enhet mot gemensamma mål istället 
för bara individuella. 
1/3 ser sitt arbete enbart som ett acceptabelt sätt att lära in uppgifter inför nästa ”jobb” på ett 
annat företag, och vill på så sätt utvecklas i kompetens och lön. 
¾ anser att deras uppgifter är tillräckligt kreativa och stimulerande för att dessa skall kunna 
göra grund för individuell tillfredställelse. 

4.2.4 Uppfattning av ägarna som medarbetare har 
Mer än 2/3 uppfattar delägarna som styrande med dåligt samarbete, sinsemellan samt med de 
resterande medarbetare. Det finns ett klart uttryck hos medarbetarna att de inte är nöjda med 
flertalet moment hos delägarna. Intressant från delägarna är att det finns en VD roll åt vilken 
det ägnas endast 20 % av en enda persons uppgift tidsmässigt. 
 
De positiva kommentarerna är få för dessa 2 som kombination. Annars så är dessa fördelade 
till fördel för en delägare i flertalet egenskaper utan att kategoriskt rata den andre. De som har 
de fylligaste och mest specifika kommentarerna är de som har jobbat på företaget längre än 
två år.  

4.2.5 Uppfattning av RC som medarbetare har 
11 av 18 personer uttrycker klart att de inte uppfattar att det kommuniceras till dem. De 
uppfattar att det inte sänds något budskap till dom av det som skulle kunna tänkas vara RC. 
Hälften av dessa elva reflekterar öppet kring huruvida det finns kunder som egentligen 
uppfattar något budskap.  
2 av 18 säger att de överhuvudtaget inte bryr sig om att värdera detta 
2 av 18 gör jämförelser med utlandet så dem känner att den icke -kommunikativa stämningen 
kan dem ta. 
Mer än hälften kan inte ge något namn eller någon företagsform på RC. Dessa nämner inte 
ens termen reklambyrå. Utav dem så påpekar hälften att det inte är en reklambyrå, alltså 3 
personer. 
Flertalet respondenter, mer än 70 %, knyter inte till sig RC som enhet eller något de kan kalla 
för företag. 
Något som uttrycks väldigt klart och enhetligt är att på RC finns det två olika världar. 

4.2.6 Arbetsrutiner och struktur  
Arbetssätt skulle vi vilja skapa som ett begrepp med innebörden, just i detta företag, sättet 
som ansvarig/ägare kommunicerar ut vem som skall utföra vad och hur samt meddela detta på 
ett sätt där alla som vill veta kan ta reda på det i olika grad. Detta bestämmer då hur arbetet 
genomförs med nödvändiga medel. 
 
Orättvisa 
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Som orättvisa definierar vi här händelser som uppmärksammats minst en gång el. flera, som 
innebär att andra inte har samma rättigheter som andra och som inte är uttalat privilegierade I 
det ingår händelser som innebär någon form av annan personlig obehag skapat av ägare eller 
annan liknande funktion.  
 
Bedömningsform 
Med bedömningsform menar vi kommunikation med budskap om uppföljning och 
utvärdering av individuella och kollektiva insatser som mynnar ut i en överenskommelse. 
 
3 av 18 uttrycker att de uppfattar kontinuerliga orättvisor 
12 av 18 anser att de inte uppfattar något bra arbetssätt eller något de kan kalla för arbetssätt. 
4 av dessa 12 tycker dessutom att det saknas ansvarsfördelning som de skulle vilja att det 
fanns.  
4 av 18 efterlyser information om deras arbetskamraters arbetsuppgifter. 
5 av 18 nämner att de ser en hierarki som inte är uttalad trots att det sägs att det är en platt 
organisation. 
8 av 18 saknar bedömningsformer. 
 
Mer än 70 % anser att det inte finns några givande mötesformer 
Genom intervjuerna använder sig, samtliga personer med titlarna Projektledare, av ordet  
delegera. 

4.2.7 Medarbetarnas uppfattning av medarbetarna 
9 personer av 18 säger att det finns grupperingar i företaget 
2 personer av 18 har ingen uppfattning om medarbetarna 
3 personer av 18 uppfattar att det finns ett klimat av rädsla för att uttrycka tankar och åsikter. 
Detta gäller kritik oavsett innehåll. 
5 personer av 18 säger att de inte vet hur andra har kommit till att anställas  
5 personer av 18 vet inte hur de ska hantera sina arbetsuppgifter 

4.2.8 Allmänna genomgående observationer 
 Via ovannämnda kvantifiering, kommer vi i analysen att använda termerna ”man”, 
”företaget”, ”dom flesta” och ”flertalet” för att beteckna andelen 70 % och över där vi kunnat 
knyta an åsikter och värderingar som finns bland medarbetare i RC. Vi har kunnat samla upp 
att orden tid är pengar är något som medarbetare har anammat tillräckligt för att det nämns i 
intervjuerna bland över 50 procent av medarbetarna. Vidare skall påpekas att orden ”ingen 
struktur” är något som används av 90 % av medarbetarna väldigt frekvent när dessa försöker 
förklara olika delar av RC. 

4.3 Analys av kvantifiering  
Medarbetares bild av ”företaget” 
Med ovanstående data framstår därmed klart och tydligt att RC inte uppfattas som ett 
enhetligt företag av flertalet medarbetare Mer än 70 % känner att företaget inte är någon 
påtaglig enhet. De flesta påpekar att tillhörigheten till företaget som helhet är svag eller rentav 
obefintlig. Behovet av tillhörighet, att känna sig som en del av något tillsammans med andra, 
tycks vara starkt. Begrepp som samhörighet och gemenskap är också något som väcker starka 
känslor hos medarbetarna som säger sig sakna detsamma. En person menar att denne har känt 
sig utbränd på grund av bristen på tillhörighetskänsla.  
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Den bild medarbetarna har av vad RC står för, är att företaget är delägarna. En fjärdedel 
anstränger sig för att se en bild av att RC skall vara något mer än bara dessa delägare och 
försöker se sig själva som en del utav det men ser hur det inte finns en utstakad plats för de i 
företaget. Dessa får istället höra att ”det är bara att ta för sig” vilket de också kommer att göra 
, med en risk för att bli misskrediterade eftersom det inte finns ett enhetligt sätt att bedöma 
deras förslag på eller någon plattform att bli respektabelt bemött på.  
Intressant är dock att det sägs av nästan alla att det finns många kreativa personer på RC 
vilket inte specificeras egentligen av någon. Över 30 % säger att det finns kompetens i 
företaget som inte nyttjas på rätt sätt.  
 
Kommunikation 
Kommunikation medarbetare emellan och kommunikation från och till delägarna saknas. 
Flertalet medarbetare har inte haft ett forum att diskutera sina arbetsuppgifter på, vilket 
medför att de inte får insyn i varandras arbetssysslor. Det finns inte kontinuerliga samtal där 
arbetsgruppen träffas för att diskutera hur arbetet fungerar och vad som görs bra och mindre 
bra. Mer än 50 % anser att det även saknas en mer strukturerad form av återkoppling i 
arbetsgrupper. Mer än 70 % känner sig inte särskilt delaktiga i de möten som anordnas två 
gånger i veckan och som uppfattas mest som en liten slumpartad arbetsfördelning som 
tillämpas och som är helt bakom lyckta dörrar dvs. helt i bestämmandet av den ena delägaren 
och hans närmste medarbetare. 
Ingen uppsamling av ekonomiskt läge eller annan kvantitativ analys, såsom gemensam 
resultatuppföljning och belöning, når ut till medarbetarna. Någon direkt kompetens för att 
kunna göra den kopplingen finns inte enligt medarbetarna. 
Detta kontra till den fras som sägs inom RC om att tid är pengar.  
Det genomförs, i ledningens regi, årliga utvecklingssamtal som anses vara mer av en 
löneförhandling, och inte någon direkt återkoppling mellan medarbetare och ansvariga. 1/3 
tydliggör hur betydelsefullt det är med återkoppling i form av både uppskattning och 
uppmuntran. De flesta nämner att det finns ett stort behov av uppskattning. Två medarbetare 
nämnde att bristen på uppskattning har en klar negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen.  
 
RC har inte kunnat kommunicera till medarbetarna den precisa marknaden de vill vända sig 
till på ett trovärdigt sätt och inte heller vilket som är dess egentliga utbud samt det faktiska 
icke-utbud. Av detta har medarbetarna uppfattat klart och tydligt att det inte finns några 
strategiska val som RC gjort eller gör gentemot medarbetare och kunder. Medarbetare 
uppfattar inte en affärsidé vilket gör att de inte kan säga precis vad detta är för företag. 
Medarbetare har tagit del av viss skriftlig material om visioner och mål som inte är förklarade 
eller applicerade som delmål som rymmer medarbetarna i sin vardagssituation De uppfattar 
inte att det sänds något budskap alls till dem 
Hälften av dessa reflekterar öppet kring hur det kommer sig att det finns kunder som 
egentligen uppfattar något budskap 
Intressant är alltså att det framkommer att det inte finns några gemensamma mål i företaget 
Vad som driver medarbetarna är då inte RC’ s mål utan individuella mål som inte har med 
företaget att göra utan mest med uppgiften samt att de får ut en ersättning för de tjänster de 
bidrar med.  
 
Interna Kundrelationer 
Relationsdimensionen på RC är låg och medarbetarna har inga forum där de kan skapa 
relationer med varandra. 
Utöver den uppgiftsorienterade kontakten anser flertalet medarbetare att dem inte har någon 
annan relation med varandra. De vet inte hur de skall gå tillväga med att utveckla sådana 
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relationer. De flesta uttrycker att det finns behov av att någon eller några tar tag i 
uppbyggnaden av yrkesmässiga relationer. De antyder väldigt starkt att detta inte är deras sak 
men att en del har kommit med förslag som inte har lyckats få med alla. De påpekar att 
förslagen har haft en tendens till att vara mer av privat natur och en del vet inte hur de skall 
ställa sig till det. 
Det finns inget forum för medarbetarna att lära känna varandra på och utveckla en 
gemenskap. De uttrycker en stark önskan efter ett sådant forum och de har inte ens haft ett 
forum att uttrycka denna önskan på. Att skapa ett sådant forum verkar medarbetarna ha 
förstått vara deras uppgift, som ett sätt att visa kreativitet på, för att delägarna sedan skall se 
om de tycker att förslagen är bra. 
Samtliga medarbetare utryckte att konfliktfyllda relationer finns på arbetsplatsen och att det 
påverkar arbetet negativt i stor utsträckning. De anser att dessa inte ”tas hand om” för att på så 
sätt kunna utvecklas till något positivt. 
Dessa situationer, enligt medarbetarna, känner delägarna till men gör inte något åt det 
 
Struktur och Ledning 
70 % av medarbetarna säger alltså att de inte kan se något som de kan kalla för arbetssätt och 
efterfrågar detta starkt. 
Oavsett om det är ett sätt så anser de att det inte är tillräckligt för att kunna skapa vare sig 
gemenskap eller andra inslag som kan underlätta vardagen 
En formell ledningsdimension uppfattas inte.  
Informellt är alla överens om vem som håller i tyglarna och bestämmer, samtidigt som det 
finns ett behov av att dessa ska bli formella.  
RC, ledningen, har vid anställningen tagit in medarbetare som de tycker har ett värde som de 
kan bidra med till företaget. 
Dock så sa tar ledningen avstånd ifrån att vilja systematiskt erbjuda medarbetarna utveckling. 
Flertalet medarbetare uttrycker att personligutveckling inte finns.  
RC, ledningen, markerar tydligt att det är något som dessa får skaffa på egen hand. 
Medarbetarna ser sig inte som medarbetare gentemot delägarna eftersom de inte känner att de 
arbetar med dessa utan för dessa. De uttrycker klart att det finns en oenighet bland delägarna. 
De beskriver det till den grad att RC är uppdelat i två olika företag med var sin ansvarig, 
ledare. 
Detta har också uttryckts i form av det finns olika kulturer i företaget.  
Några bedömningsformer uppfattas inte av medarbetarna och efterlyses utav många. 
Då detta alltså inte finns blir heller inte medarbetarna bemötta på något plan alls. 
Det medarbetarna understryker är behovet av att ha gemensamma upplevelser och en 
gemensam verklighet 
 
Medarbetare bör, enligt delägare, ta ansvar för delar av RC som inte finns i deras 
arbetsbeskrivningar som dessa har. De kräver detta av medarbetare, som faktiskt inte har 
insyn i det ekonomiska läget och saknar därmed möjligheten till en helhetssyn 
Det sägs väldigt klart att utbildningsnivån är homogen att utbildning är något man får ta tag i 
själv och återigen visa på att man är kreativ och vågar ta för sig. 
Detta gäller nästan all bristande arbetssätt eller överhuvudtaget all strukturell verksamhet, 
som är placerad på individnivå, enligt uttryck från över ¾ av medarbetarna 

5 Tolkning och slutsatser 
Här skall vi dra slutsatser i huruvida det finns en fungerande handel, vilket skulle kunna 
kvalificera RC till att ses som en marknad.  
Utan handel finns det som bekant ingen marknad. 



 23/34

5.1 Handel 
Som vi sett i teorin skall vissa villkor vara uppfyllda för handel. Låt oss nu se vilka slutsatser 
vi kan dra angående handeln.  

5.1.1 Medarbetare och RC, ledningen, har något av värde för den andra  
En liten introduktion till denna punkt är att varje dag under arbetsgången så uppstår tillfällen 
då medarbetare och ledning utbyter behov, önskningar, idéer och ”tjänster”. Detta utbyte 
föregås eller blir till samtidigt som det uppstår en värdering av det som medarbetare och 
ledning skall byta med. Båda har något av värde för den andre. 
 
Aktörerna, medarbetare och ledning, värderar inte sin vardagliga situation och det de bidrar 
med. Eftersom det är på RC´ s ”mark” som detta vardagliga utbyte av idéer och tjänster äger 
rum så borde, ledningen, uppmuntra ett värdigt sätt, för var och en, att kunna bidra med sina 
tjänster, idéer och varor som värd för den interna handeln.  
Varför då ett värdigt sätt ? För annars försvinner värdet i det som medarbetaren har att erbjuda 
och på så sätt stjäls värdet inte bara ifrån dem utan också av RC. Detta devalverar alltså 
medarbetarnas och företagets ”varor”. 
RC - ledningen, har istället inställningen, ”ta för dig och visa vad du går för”, vilket rubbar 
balansen på värderingsprocessen. Därmed positionerar företaget ett övertag och förmedlar att 
det har för avsikt att bedöma värdet utan att själv visa sitt eget värde  
RC, ledningen, visar inte i vardagen sina idéer som de kan tänkas byta eller handla med. Detta 
gör att ledningen brister i ansvar i eventuell förhandling med medarbetarna, för att de själva 
inte byggt ihop ett enhetligt system där de kan värdera sina produkter gentemot medarbetarna. 
 
Redan här börjar RC’ s problem med att de inte kan värdera varandras tjänster för att komma 
fram till en gemensam värdegrund inför handel med varandra. 
Medarbetarna som jobbat längst börjar tvivla på företagets värde som helhet och blir de som 
tappar mest kreativitet i denna miljö. De tappar intresse att förhandla och utbyta värden då de 
mest bli nedvärderade.  
Till slut tappar RC individuellt och kollektivt värde. 
 
Intressant är dessutom att RC, ledningen, inte värderar utbildning utöver den de själva har. 
Detta är en konsekvens av att de inte inser att det de själva har är av sådant värde att ifall det 
kom en annan kompetens till företaget så skulle det innebära att de faktiskt kan komplettera 
varandras värde och skapa tillfredställelse i handeln. 
 
Därmed sätter de alltså stopp för alla värderingsprocesser som skall uppstå i en 
handelsprocess. Som vi ser blir alltså slutsatsen på denna punkt att ledningen, som ansvarig 
för den interna marknadsarenan, underminerar och hämmar värderingen av sina och 
medarbetarnas vardagliga produkter, såsom kreativa idéer som mynnar ut i ansvar.  
 
I nästa punkt ser vi varför det inte finns en värderingsgrund 

5.1.2 Båda ska kunna kommunicera och leverera 
RC, ledningen, har inga strukturer som skapar förutsättningar för kommunikation och 
samarbete som underlättar medarbetarnas arbetsuppgifter eller de arbetsproblem som kan 
uppstå och som säger hur medarbetarna ska lyckas uppnå sina mål. Det saknas både en 
formell och informell kommunikation.  
Kommunikation syftar till att dela sin kunskap med andra och därmed göra denna information 
gemensam, men detta sker inte mellan RC och dess medarbetare.  
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Som konsekvens påverkar detta produktionen. 
Mycket i RC visar på en monolog vilket betyder att det inte finns någon interaktion mellan 
ledning och medarbetare för att skapa ömsesidig förståelse. Medarbetarna lever i en miljö där 
dem får se till att lösa allt på egen hand så något sken av samråd finns det inte. RC, ledningen, 
kan inte leverera organisering, rutiner för delegering av ansvar och interna sammanträden. 
Som följd känner sig medarbetarna osäkra på sina uppgifter och de vet inte många gånger vad 
som förväntas av dem. RC, ledningen, levererar heller ingen form av återkoppling och det har 
som konsekvens att medarbetarna varken får någon feedback eller uppskattning Det 
kommuniceras inte till medarbetarna vad som förväntas av dem och/eller hur mycket de ska 
prestera. Medarbetarna uttrycker att det finns ett behov av, att tillsammans, skapa mer rutiner 
och tillfällen för att träffas och prata lite mer blandat jobb och privat utan något schema. Men 
eftersom ledningen har varit otydlig i sin profilering har det lett till att arbetsprestationen och 
arbetsglädjen har blivit lidande. Detta bidrar till att medarbetarna inte kan leverera det som 
önskas och det medarbetarna önskar kan alltså inte levereras till dem. Deras behov och 
önskemål har inte värderats till den grad att de blir tillgodosedda så man kan direkt påstå att 
det inte finns en förtroendegivande relation. Detta kan så småningom leda till att 
medarbetarna kommer att tappa intresset för att vilja förhandla med RC 
 
Vi anser att de ansvariga för internkommunikation är ledningen men att de inte har de 
marknadsföringskunskaper som krävs för att föra en framgångsrik kommunikation.  
 
Företaget har för närvarnade tillräckligt många kreatörer men trots detta så finns inga 
skapande relationer och företaget har inte lyckats med att förmedla en konkret självbild, 
varken internt eller externt, som gör företaget till en unik och önskvärd part. Det är ren 
produktion som dominerar före relation vilket har skapat stor frustration hos alla. 
Medarbetarnas kreativitet står inte högt i kurs, utan RC går i riktning mot att tillfredsställa 
kunden till varje pris. Detta är verkligen ingen lärande relation och visar återigen hur svårt 
ledningen har att se relationsdimensionen som något som de skall leverera.  Medarbetarna 
befinner sig i en miljö där det finns folk som är kreativa och ambitiösa men deras kompetens 
används inte till fullo, vilket skapar ett stort missnöje då de har svår att finna en mening i sitt 
arbete bortom det produktionsorienterade klimatet.  

5.1.3 Acceptera eller förkasta erbjudandet för att sedan finna det lämpliga 
Medarbetarna uttrycker att de vill erbjudas något i gengäld mot det de själva erbjuder. 
De har idéer om hur deras behov ska tillgodoses och erbjuder klar kreativitet inför 
uppgifterna. De har även förslag på olika sätt att interagera internt som en marknad inom RC 
och sätta igång ett ordentligt ömsesidigt utbyte. Men eftersom ledningen inte har värderat 
vilka tjänster de har att bidra med så har det inte skapats något gemensamt värde inför handel 
med varandra och då finns det inte heller utrymme för att acceptera eller förkasta 
erbjudanden. Därmed blir erbjudanden, som medarbetare får, väldigt få och de få som erbjuds 
tar medarbetarna. RC erbjuder alltså inte information som är basis för att kunna kommunicera 
ut alla erbjudande inför en aktiv intern marknad. 
 
I vardagen erbjuds några enstaka medarbetare en viss arbetsrutin. Andra erbjuds inte ens det 
utan de måste via informella diskussioner sätta igång projekt och bedöma dem själva. 
Vi har fått reda på att informellt så har sådana erbjudanden nått ledningen. Ledningen har 
dock svarat på detta med olika mystifikationer och fortsätter att upprepa att de skall ta för sig. 
Kan då inte ledningen ge ut en mall på vad de får göra när de tar för sig eftersom det 
uppenbarligen måste ligga inom ledningens icke-kommunicerade tankar och planer?  
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”Nej”, säger ledningen, ”för tid är pengar”. Visst kan man skylla det på tid. Men med 
färdighet så kan man tjäna tid och därmed pengar. Vår slutsats är att ledningen inte har 
färdigheter för detta  
Ledningen genomför årliga utvecklingssamtal som anses vara mer av en löneförhandling. 
Medarbetarna befinner sig i en miljö där det inte erbjuds utbildning, karriärmöjligheter och 
personlig tillväxt. Vi anser att medarbetare på företag behöver utvecklas och aktualiseras 
regelbundet för att på bästa möjliga sätt kunna möta omgivningens förändringar. 
Eftersom ledningen inte ger någon uppmuntran eller uppskattning så har det gett en negativ 
inverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse vilket så småningom verkar leda till att de 
får en negativ inställning till arbetsplatsen.  
 
Vi ser väldigt klart att medarbetarnas utbud inte tas tillvara, och alltså värdesätts inte detta i 
ledningens efterfråga. Det intressanta är ju att detta utbud faktiskt är RC´ s 
produktionstillgångar, dvs. dess medarbetares kompetens och talang. En reklambyrå är ju 
aldrig bättre än de personer som arbetar på byrån.  

5.2  Slutsatser 
1. RC har en bristfällig intern handel och är som konsekvens en bristfällig marknad 
2. RC har ingen intern målstyrning 
3. Det finns ingen internkommunikation på RC 
4. RC har bristfällig intern transaktionsmarknadsföring och ingen intern 

relationsmarknadsföring vilket gör att den interna marknadsföringen är närmast 
obefintligt 

5. RC bedriver inte intern marknadsanalys 
6. RC har dålig fakticitet och ingen självbild vilket leder till försvagad identitet samt 

affärsidé 
 
RC´ s interna marknad fyller inte funktionerna som en marknad skall göra, dvs. att genom 
utbyte tillfredsställa ömsesidiga behov hos de interna kunderna som utgörs av medarbetarna. 

5.3 Konceptualisering – mot en marknadsmässig arbetsplats 
Nedan ställer vi upp ett koncept som är byggt på empirins slutsatser och dessutom grundar sig 
på teorin.  
 
Refräng: Intern Marknadsanalys41 
Den insamlade funktionen, vanligen kallad marknadsanalys, bör i realiteten vara en 
underrättelsetjänst som inriktar sin spaning på fyra centrala sökområden: 

1. Arbetsplatsen/Marknaden 
Det gäller att skaffa kunskap om förändringar avseende tillväxt, mättnad, potential, 
marknadens värde, egen andel och andelsutveckling, konkurrenters ändrade positioner, 
lönsamhet med mera. 
 

2. Medarbetares interaktion på arbetsplatsen/marknaden 
En mer detaljerad uppfattning om hur medarbetare uppfattar den interna marknaden 
samt deras sätt att agera i den. Att finna tendenser till förändring eller kanske 
utveckling. Dessa skall vara konkreta. 
Också det här är det väsentligaste, inte bara tillståndet, utan förändringars riktning och 
takt. 

                                                 
41 Holm, sid. 66 
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3. Konkurrentuppsättning: 

Fenomen som konkurrerar internt med själva verksamheten 
Här gäller det att kartlägga vilka interna fenomen som konkurrerar med verksamheten. 
Finns det kanske interna konflikter? Finns det för många eller för få roller? Finns det 
ledning och fungerar den som en ledning eller som en konkurrent? Har det blivit 
förbättring eller försämring? Har det tillkommit eller fallit bort fenomen? Finns det 
tendenser till andra fenomen? 
. 

4. Konkurrensmedlen el. Medel att använda mot konkurrentuppsättningen 
Här knyts analysen ihop till konkreta och detaljerade handlingsplaner för de 
förändringar som behöver genomföras i RC. Hur och varför företaget kommit fram till 
det samt hur detta skall genomföras skall vara klart. 

 
Denna marknadsanalys skall genomföras med jämna tidsmellanrum och mellan varje 
nedanstående fas som en utvärdering av varje fas. Vi har valt att kalla den, lite praktiskt, för 
refräng. 
Nedanstående faser innefattar åtgärder som skall tas till för förändring. Dessa är i tidsordning. 
 

Fas 1.  
  Återupprätta den interna handeln i företaget 

Varför, till vilken nytta:  
Ett mål för alla parter är överlevnad. 
Det gäller att kunna tillgodose RC´ s behov, samtidigt som medarbetarnas 
individuella behov blir tillfredsställda. Ju bättre matchningen mellan företagets 
utbud och medarbetarnas efterfråga är desto större sannolikhet är det att dessa 
finner RC attraktivt vilket kommer att leda till en starkare relation med 
företaget. Detta om företagets värderingar och förväntningar matchar med deras 
egen uppfattning Detta sätter ett krav på ansvar.  
Ansvar är inte bara en term som kan ses som en egenskap som finns 
organisatoriskt utan är en del av åtagandet mellan kund och företag som är en 
viktig del av marknaden. Denna fördelning måste göras klar för att kunna lägga 
en grund för både transaktion och relation med en kund. Ansvarslöshet skapar 
ingen gynnsam miljö för handel. Ansvarslöshet har många former, varav att inte 
erkänna en roll man faktiskt har kan vara en utav dom. 
Samarbete är inget självändamål42. 
Medarbetarna vill kunna lita på att RC som dem förhandlar med erbjuder 
likvärdiga produkter och tjänster. 
Ska medarbetarna kunna leverera sin kreativitet måste de finna tillfredställelse i 
sitt arbete.  
Förpliktelsen mellan medarbetare och RC, kan liknas vid produktlojalitet som 
skapas mellan en köpare och en produkt. Graden av den är låg och bör höjas. 
Företagsledningen måste alltså skapa att bygga upp starka kundrelationer till 
sina medarbetare - inte minst för att öka samspelet mellan de olika funktionerna 
i företaget.  
På detta sätt kan företaget kapitalisera på eventuell kreativitet och eller annan 
förmåga som företaget innehar utan att veta om det.  
 

                                                 
42 Svedberg sid.204. 
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Hur genomföra?: Skapa interna marknadsrelationer genom att införa intern 
marknadskommunikation och interna marknadsföringsåtgärder  
 

 
Refräng: Marknadsanalys 

 
Fas 2. Inför och upprätthåll interna marknadsföringsåtgärder 

Varför, till vilken nytta:  
Varför är denna reklambyrå intresserad av intern marknadsföring? Ett ständigt 
förmedlande av kunskap och försäljning av sådana medel borde göra att RC 
föregår med gott exempel internt så att de använder sin expertis till att förmedla 
symboler och kunskap till sina medarbetare som tillsamman kommer att utgöra 
det företaget är och vill vara.43 
Allt arbete i ett företag börjar på hemmaplan det vill säga om inte medarbetarna 
vet vad RC står för och vart de är på väg lär ingen utanför företaget förstå det 
heller. 
Eftersom att den interna och externa marknaden speglar och direkt påverkar 
varandra, det vill säga att den externa kundtillfredsställelsen är beroende av den 
interna kundtillfredsställelsen så är det viktigt att RC har en fungerande intern 
marknadsföring. En framgångsrik intern marknadsföringsstrategi kommer att 
förbättra medarbetarnas arbetstillfredsställelse som i sin tur kommer att leda till 
ett positivt beteende i form av att de levererar god service, och inleder gott 
samarbete med sina medarbetare och kommer att känna ansvar gentemot 
företaget. Genom internmarknadsföring kan medarbetare och RC utveckla 
produkter som passar varje enskild individs behov och därmed nå större 
ömsesidig tillfredsställelse. På detta sätt förenas medarbetare kring de värden 
och mål som företaget sätter tillsammans med dem. Ju längre denna interna 
marknadsföring pågår i företaget desto bättre kommer företaget att kunna utföra 
en extern marknadsföring.  
En fungerande intern marknadsföring är en nödvändig förutsättning för en 
framgångsrik relationsmarknadsföringsstrategi  
När marknadsföringsåtgärder fungerar och mottas av medarbetare och ledning 
så har det skapats en fungerande intern handel med de moment som behövs för 
att handeln skall bli långvarig.  
Grunden för en informations- och marknadsföringsåtgärd är att ett eller flera mål 
skall uppnås44  
Mål är ”färskvaror” och behöver regelbundet aktualiseras och omprövas av det 
skälet att människorna i en marknad eller grupp liksom omgivningen förändras. 
Även om man är medveten om sitt eget mål så tar det tid att formulera 
gemensamma mål, speciellt om alla skall vara delaktiga.45 Därför är det viktigt 
att ledningen skapar en arbetsmiljö där arbetsgången ses som en öppen process 
där mål är ständigt lärande. 
Omvandling av atomistiska aktörer till en uppsättning grupper av aktörer som 
kanske kan leda till ett nätverk av aktörer internt med gemensamma mål.  
Utan mål hänger alla beslut i luften och aktörerna vet inte om och när de har 
uppnått målet. 

                                                 
43 Vaughan Judd, Artikel 
44 Larsson, sid.101 
45 Svedberg, sid.198 
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Tydliga uppgifter med tydliga ramar skapar en bra grund för kreativa lösningar 
från medarbetarna, vilket i sin tur bidrar till motiverade medarbetare. Det ökar 
trivseln hos medarbetare om de "vet var de är på väg". Känner inte medarbetarna 
till RC’ s planer och mål strategier, kommer de inte att kunna förstå vad deras 
roll är i företaget.46 
 
Här byggs alltså grundstenarna till det som är RC´ s affärsidé. En ide som kan 
förklara företagets existens, verksamhet och inriktning och som ger vägledning 
för det dagliga arbetet och fyller de vardagliga arbetsuppgifterna med mening. 
Detta blir alltså RCs fakticitet eller identitet. 
 
Hur genomföra? 
I detta sammanhang skall RC anpassa (skräddarsy) alla erbjudanden, vad gäller 
intern marknadsföring, intern kommunikation och organisation till 
medarbetarna47. Att genom segmentering identifiera olika, kanske homogena, 
interna behov, karaktäristika eller beteenden som kan behöva olika produkter 
eller marknads - mix. Var och en skall tillsammans med gruppen inse sin egen 
betydelse för helheten och lära sig att ta ansvar helt ut. Nyckelfrågor är: vilka är 
vi? Känner gruppmedlemmarna varandra? Vad skall vi göra? Är alla klara över 
gruppens arbetsuppgift och syfte? Hur skall vi göra det? Här ingår klargörande 
av arbetsformer, kravnivå och normer i arbetet.48 
När behoven är identifierade så skall företaget och medarbetare genom en 
”produkt” - mix positionera sig gentemot, i verksamheten, konkurrerande planer 
och mål samt genom att åstadkomma en klar och önskvärd bild av produkten i 
varandras medvetande. Kundlönsamheten, medarbetarlönsamheten, bör 
kartläggas och beskrivas och kanske till och med rangordnas så att företaget 
klart kan se sitt MVK eller MVM (mest värdefulla kombination av 
medarbetare)49.   
 
Alltså 
• Skapa arbetsuppgifter som tillfredställer medarbetarnas behov  
• Matcha människor och arbetsuppgifter 
• Införa utvecklingsmöjligheter och bedömningsformer  
• Använda målstyrning 

 
Refräng: Marknadsanalys 
 

Fas 3.  
Återupprätta intern marknadskommunikation 
Varför, till vilken nytta:  
Effektiv hantering av informationsspridning genereras genom öppen dialog och 
samtal mellan ledningen och medarbetare emellan. Om personalomsättningen 
minskar behöver inte RC ständigt attrahera nya interna kunder/medarbetare. Det 
är billigare att behålla en befintlig medarbetare än att attrahera en ny. Relationen 
mellan RC och medarbetare är den ”första” relationen som företaget bör skapa 
innan det utvecklar andra relationer med sin omgivning. För att RC ska kunna 

                                                 
46 Vaughan Judd, Artikel 
47 Ibid. 
48 Svedberg, sid. 238 
49 Feurst, 1999, sid.124. 
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kommunicera med omvärlden krävs det att kommunikationen fungerar internt. I 
detta fall bör ledningen behandla sina medarbetare som kunder där olika 
marknadsföringsinsatser utförs för att tillgodose deras behov.  
RC bör se medarbetarna som en av nycklarna till framgång, därmed ökar 
sannolikheten av fortlevnaden av företaget.  
För att RC skall kunna bedriva någon intern marknadsföring måste det finnas 
kommunikation mellan alla aktörer. Det är förmågan till att kommunicera som 
tillåter ledningen att koordinera, samarbeta och fastställa viktiga beslut som 
berör mer än bara en individ åt gången, för att förse ledning och medarbetare 
med upplysningar om tillståndet i företaget och kunna sprida mål, uppgifter och 
regler för verksamheten och koordinera organisationens aktiviteter. 
Kommunikation är centralt för arbetets utförande och för att kunna umgås och 
behövs för att skapa interaktion mellan medarbetare och ledning. Den typen av 
interaktion handlar om att ge och ta emot instruktioner, utföra arbetet 
tillsammans, diskutera arbetsinnehållet och det är igenom detta det skapas 
relationer.  
En fungerande kommunikation är det som kommer binda ihop RC´ s olika 
vikiga funktioner till en enad helhet och som skapar en helhetssyn över arbetets 
process och mål. 50 Detta kommer att kunna skapa grund för att hitta 
gemensamma mål som kommer att ligga till grund för ett enhetligt sätt att arbeta 
tillsammans och utveckla RC’ s identitet som ett resultat av handeln. 
Medarbetarna måste ha tillit till ledningen och RC´ s ”spelregler” och det är 
viktigt att medarbetarna vågar dela med sig av sina kunskaper och information 
sinsemellan. När medarbetarna kan lita på ledningens handlande uppmuntrar det 
till beteenden som höjer kvalitén i leveranssystemet. Processen bör vara 
kontinuerlig och situationsanpassad med regelbundna aktiviteter där dessa 
anpassas till RC ´s mål och affärsidé. 51 Tvåvägskommunikation, i motsats till 
monolog, bidrar till företagslojalitet. 52 
Ledningen bör ta tillvara medarbetarnas kunskaper och synpunkter vilket är 
otroligt viktigt för att de ska kunna veta när nya behov uppkommer och måste 
uppfyllas.  
I en öppen miljö finns öppen kommunikation mellan ledning och medarbetare 
vilket innebär att RC kan bättre anpassa sig till de förändringar som 
uppkommer.    
 
Hur genomföra: 
Ett integrerat informationssystem som är tillgängligt för alla på RC. 
Kommunikationen bör ske i form av en dialog där informationen används för att 
anpassa budskapen efter mottagaren, det vill säga medarbetarna i detta fall, där 
företaget underlättar för och uppmuntrar medarbetaren till att kommunicera med 
företaget. 
Medarbetartillfredsställelsen bör mätas kontinuerligt och kompletteras med 
rutiner och system för att fånga upp den information som når företaget i den 
dagliga verksamheten, t ex klagomål och andra spontana åsikter.  
Lojalitet är ett viktigt mål och RC bör regelbundet följa upp personalomsättning 
och personalavhopp. 

                                                 
50 Benita Steyn. Artikel 
51 Ahmed K.P., & Rafiq M. Artikel 
52 Allan H. Church. Artikel 
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Dessa samtal bör genomgås noggrant med all personal så att ledningen kan ta 
del utav allas synpunkter, dvs. ge och erhålla information.  
”För att skapa effektiva relationer med omvärlden krävs värderingar som bygger 
på dialog (Banks, PR forskare)”53 

                                                 
53 Larsson, sid. 
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6 Avslutande diskussion 
Teorier och modeller har skapat paradigm från vilka det har varit svårt att bryta sig loss eller 
hämmat den nödvändiga korsbefruktningen som har behövts för att kunna utveckla studien av 
vissa fenomen54. 
Försök har gjorts under senaste åren att tilldela organisation/företag egenskaper som mer 
påminner om marknaden eller som det brukar uttryckas, en mer dynamisk organism. 
Striktheten i hierarkin håller på att suddas bort med motiveringen att det dämpar kreativiteten 
och produktiviteten. Alltså att låta former uppstå med vissa stöd, istället för att skapa 
hierarkiska strukturer där även den platta organisationen ingår. Det är en klar forcering att 
platta till något och ge alla samma stämpel och upprätthålla en position. 
 
Företag kan bestå av olika delar och befinna sig i olika faser och därmed behöva olika 
människor som jobbar med olika uppgifter olika tider. För detta behöver företaget segmentera 
dvs. se vilken kombination av kompetens och relationer som kan ge goda synergieffekter. 
Denna kombination uppkommer inte slumpmässigt och behöver ofta tänkas till i form av 
anställningsintervjuer och andra former av utsållning.  
När företaget har valt personer som verkar ha förutsättningarna för att kunna vara aktörer på 
den interna marknaden, så gäller det att relationerna bidrar till att 
medarbetarna/avdelningen/gruppen kan samarbeta och lösa konflikter och problem som enligt 
människans natur verkar vara mer ett ”när” och än ett ”om” 55. 
För detta behövs gemensamma, interna kommunikationskanaler som underlättar 
arbetsuppgift, konflikthantering och arbetsproblem som kan uppstå. Till det behövs det alltså 
kunskap om vad den specifika uppgiften kräver samt en kartläggning av den miljö som finns 
bland de befintliga medarbetare, en intern marknadsanalys. 
Detta sätt skapar en grund till att kunna skapa kollektiva föreställningsvärldar där mål och 
vision kan förstås lite påtagligare i medarbetares vardag. På detta sätt så, kan och kommer, 
medarbetare vara bärare av företagets affärsidé Alltså inte förrän denne bli en fullvärdig 
medlem av den interna handeln.  
 
Här ser vi återigen hur marknadsperspektivet inte skiljs ifrån det organisatoriska perspektivet. 
  
En sak är ändå väldigt klar att sammansättning, storlek och förhandlare, ledarskap, är väldigt 
avgörande i att skapa ett intern marknadsklimat som kan generera en dynamik där människor, 
avdelningar och/eller grupper, kan samverka under längre tid och erbjuda sina tjänster till 
företaget och på det sätt alltså leverera ett värdefullt bidrag som på längre sikt kommer att 
generera inkomster och dra ned kostnader i företaget. 56 Dvs. bringa ekonomisk nytta. 
 
Ledning skulle alltså innebära att det finns ett team med kompetens och medvetenhet inför 
människor, grupper av människor samt hur dessa kan förenas i ett företagsekonomiskt 
perspektiv. Att på så sätt se hur företagets strukturella funktionalitet kan påverka företaget 
framåt. 
Allt detta för tanken på interna marknadsförare, kanske formella ledare, som kan hantera 
interna krafter och relationer lika mycket som externa marknadsexperter kan hantera de 
marknadskrafter som finns utanför företaget. Det finns en klar konvergens eller mötes punkt 

                                                 
54 John M.T. Balmer, Artikel 
55 Svedberg, sid.195-212 
56 Olsson, sid.104-106 
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mellan dessa två och en tanke är att en genomtänkt handel kan hjälpa till i denna 
sammanföring. 
 
Att ignorera olika strukturer kommer att skapa olika förutsättningar för produktion, 
kommunikation och samarbete, skulle kunna jämföras med ignorans av att marknaden faktiskt 
består av segment samt att man måste ta hänsyn till vad segmenten är intresserade av, är ett 
måste för att företaget skall kunna bibehålla och fortsätta ta interna marknadsandelar57  
Skulle de vilja jobba kvar eller inte ha något val så är risken ganska stor, att den brist som 
finns i hantering av relation och därmed arbetsmiljö, förr eller senare kommer att ha effekt på 
kunden och den relation som företaget försöker skapa till och med kunden. Inkonsekvensen 
och motsägelse kommer att vara svår att dölja.58 
 
Vi skulle nog vilja någonstans i denna bedömning jämföra det med att göra balansräkningar 
och kassaflödes analyser samt att se vilka riskmoment eller vilket marknadsvärde företaget 
har. Det finns alltså klara paralleller i hanteringen av ett kapitalavkastningssystem och ett 
mänskligt kraftfällt, i handeln, som skall komponeras med gynnsamma effekter59 
I monetära enheter så brukar detta stå under Good Will. Det är inte helt omöjligt att detta 
kommer, i framtiden, att revideras för att uppnå mer differentierade måttenheter. 
Att se medarbetare som värdefulla realoptioner vars värde för företaget är väldigt konkret och 
inte som ett gammalt organisatoriskt begrepp med vissa psykologiskt bindande klausuler60. 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Svedberg sid. 198-199 
58 Vaughan C. Judd, Artikel 
59 Ibid. 
60 Kristin Backhaus and Surinder Tikoo, Artikel 
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