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1. Inledning 
 
 
Vi inleder uppsatsen med en redogöra för arbetets bakgrund och sedan diskuterar vi fram vår 
problemformulering. Vi redogör även för vårt syfte och avslutar med uppsatsen disposition.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
En av de viktigaste uppgifterna för dagens företag handlar om hur verksamheter kan förändras 
och förbättras i olika avseende. Förbättringsprocesser generellt är ett hett ämne och det finns 
ett stort behov av att belysa hur företag praktiskt bör gå till väga. Behovet visar sig dels i 
utbudet av konferenser, seminarier och kurser som tillhandahålls men även det stora mediala 
och forskningsintresset. Det finns en uppsjö av böcker och artiklar om metoder, verktyg och 
synsätt som belyser olika aspekter i förbättringsarbete. Trots det kvarstår det underliggande 
problemet. Hur och vad gör företag för att överleva? 
 
Att driva förbättringsarbete handlar mycket om att balansera den inre organisationen till de 
yttre förutsättningar som ges. Det finns en rad verktyg tillgängliga för att förbättra både 
interna och externa processer i syfte att öka värdeskapande. Ändå är det inte ovanligt att 
implementering av interna metoder och verktyg misslyckas. En svårighet för 
företagsledningar ligger i att ta ställning till vad som bör prioriteras. Vilka mål och behov bör 
sättas i centrum för att generera störst nytta? Växer företaget mer, om de externa aktiviteterna 
och kunden prioriteras? Eller är nyckeln till förbättring och förändring att titta på de interna 
processerna och personalen? Mycket handlar således om att ledningen ska ta ställning till 
olika intressenters behov och balansera dessa.  
 
Marknadsföring i tjänsteföretag är en stor angelägenhet, ofta spelar tjänster en avgörande roll 
för konkurrenskraft och lönsamhet.1 Den externa marknadsföringens viktigaste syfte är inte 
enskilda transaktioner, reklam och försäljning, utan handlar om att bygga upp långsiktiga 
relationer.2  Extern marknadsföring sätter således kunden i centrum. För tjänsteföretag är dock 
den interna marknadsföringen kanske desto viktigare. Intern marknadsföring är aktiviteter 
som motiverar de anställda att arbeta engagerat och effektivt. Extern marknadsföring lockar 
kunder till företaget men har ingen betydelse om den anställde inte kan leverera den 
förväntade tjänsten.3 Intern marknadsföring sätter medarbetaren i centrum. Kvalitet internt i 
tjänsteföretaget är en förutsättning för kvalitet externt, i företagets samtliga processer, 
aktiviteter och relationer. Det är således viktigt att balansera både den interna och den externa 
marknadsföringen för att på bästa sätt skapa kvalitet och värde i alla dess avseenden. 
Uppsatsens empiriska material är baserat på två företag i olika branscher. Första företaget är 
en bank och valdes med hänsyn till att de är goda exempel på service företag med stegvis 
utvecklad marknadsföring. Under 1960-talet lades de överlag inte ned mycket resurser på 
marknadsföring, men med ökande konkurrens förflyttades fokus från försäljning till 
kundtillfredsställelse. Senare på 1990-talet omvärderades kundtjänsteprogrammen genom att 
koncentrera sig på tjänstekvalitet.4   

                                                           
1 Gravesen I (2002) s.9 
2 Ibid. s.17 
3 Ibid. s.221 
4 Ibid. s.19 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Förbättringsprocesser är och förblir ett aktuellt men svårhanterligt ämne. Företagsledningar 
måste ta hänsyn till en rad faktorer när de söker förbättra och förändra delar av verksamheten. 
Det finns modeller och verktyg tillgängliga för att hantera olika scenarion, men på den 
strategiska sidan av hur förbättringsprocesser bör bedrivas är utbudet magert. Det är mycket 
fragmenterad teoribildning. Ny forskning visar på att företagsledningar bör rikta 
uppmärksamheten internt för att lyckas bättre externt. Transaktionsperspektivet har ersatts av 
ett relationsperspektiv där personalens motivationsgrad och behov sätts i centrum. Genom 
interna marknadsföringsverktyg prioriteras individualism och maktgivande åt de anställda 
som ett steg i att öka det totala kvalitetsskapandet. 
 
Ändock misslyckas företag ofta vid implementeringen av verktyg av detta slag. Teorier och 
modeller får aldrig riktigt fotfäste utan blir ofta enbart retoriska. Som exempel kan nämnas 
implementering av interna marknadsföringsverktyg i bank branschen.5 Det föreligger en 
paradox i att arbeta med metoder som i teorin är anställdsorienterade men som i slutändan 
fokuserar på organisatoriska behov. Den anställdas motivation och engagemang anses 
avgörande för att skapa fler organisatoriska fördelar och högre vinster. En annan aspekt är det 
faktum att organisationers hierarkiska utformningar ofta inte överensstämmer med principer 
om delegerat ansvar och individualism. Ledningarnas arbete motverkar och förvirrar ofta mer 
än de hjälper. Det saknas en strategiskt explicit och samlad teoribild över hur företag kan 
balansera den interna och externa marknadsföringen i sina förbättringsprocesser för att 
överleva.  
 
Uppsatsens ämne är inspirerat av en doktorsavhandlig om förbättringsprocesser utformad av 
Inger Gravesen, forskare och lektor vid Stockholms Universitet. Arbetet behandlar drivkrafter 
bakom förbättringsprocesser i olika företag och hur det säkerställs genom diverse 
kvalitetscertifikat. Vi motsätter oss detta men håller med om att förbättring är en 
evighetsprocess av aktiviteter som kräver ständig energi. Om företagets interna och externa 
marknadsföring balanseras och används väl anser vi att företaget lättare kan kartlägga 
områden som kräver förbättring.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Hur kan företagsledningar strategiskt balansera interna och externa marknadsföringsverktyg 
i syfte att lyckas med förbättringsprocesser? 
 

1.4 Syfte 
 
• Identifiera de interna och externa marknadsföringverktygen i företagens arbete med 

förbättringsprocesser.  
• Kartlägga problemen funna inom dessa processer och problemens karaktär.  
• Ge förslag på hur företagen kan hantera de interna- och externa marknadsföringsverktygen 

i syfte att lyckas med förbättringsprocesser. 
 

                                                           
5 http://www.emeraldinsight.com/10.1108/02652320410559349 
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 1.5 Disposition  
 
Uppsatsens har en underliggande struktur som genomsyrar hela arbetet. Samtliga kapitel är 
formade med underkapitel. 
 

• Kapitel 1 Inledningen. Här redovisar vi bakgrunden för vår forskning och hur det 
utmynnar i ett problem och syfte. 

 
• Kapitel 2 Metod. Metoden behandlar det vetenskapliga synsätt vi valt att utgå från och 

uppsatsens metodiska tillvägagångssätt. Vi sammanfattar även hela teori 
ämnesområdet i en egen modell. 

 
• Kapitel 3 Teori. Avsnittet bygger på de väsentliga teorier vårt uppsatsämne berör. Vi 

beskriver ämnet förbättringsprocesser, intern och extern markandsföring med alla dess 
aktiviteter. Vi sammanfattar kapitlet i en teorisammanfattning. 

 
• Kapitel 4 Empiri. Vi redovisar här resultatet från de genomförda intervjuerna på 

företagen. Svaren är generaliserade för att svara på syftets första punkt, att identifiera 
de interna och externa marknadsföringsverktygen i företagens arbete med 
förbättringsprocesser.  

 
• Kapitel 5 Analys. Kapitlet innehåller det empiriska materialet kopplat till den utvalda 

teorin. Vi jämför för att svara på syftets andra punkt, att kartlägga problemen funna 
inom processerna och deras karaktär. 

 
• Kapitel 6 Slutsats. Avsnittet sammanfattar våra slutsatser från analysen och de 

problem vi fann inom företagen. 
 

• Kapitel 7 Rekommendation. Här behandlar vi de huvudsakliga problemen för att 
besvara den sista punken i syftet. Vi ger rekommendationer för hur företagen kan 
hantera de interna och externa marknadsföringsverktygen i syfte att lyckas med 
förbättringsprocesser. 

 
• Kapitel 8 Avslutning. Uppsatsen avslutas med en summerande diskussion och vi ger 

förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 
 
 
I detta kapitel beskrivs det vetenskapliga synsätt vi valt att utgå ifrån. Vi ger dessutom en 
beskrivning av hur vi metodiskt gått tillväga för att genomföra den undersökning uppsatsen 
baseras på. 
 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Vi kommer i vår uppsats utgå från det hermeneutiska synsättet, dvs. vi strävar efter att, utifrån 
vår förförståelse av företagen, förstå och tolka förbättringsprocesserna samt de interna och 
externa marknadsföringsverktygen. Ordet ”hermeneutik” kommer från grekiskan och betyder 
utläggningskonst eller förklaringskonst. Det är förbundet med dels tolkning och förståelse av 
meningsfulla fenomen och beskrivandet av de villkor som gör det möjligt att förstå 
meningar.6 Detta är vad vi vill uppnå. En samhällsforskare måste tolka sociala aktörers egna 
tolkningar och förhålla sig i en värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna själva.7 
Hermeneutiken påstår att vi alltid förstår något mot bakgrund av en förståelse där 
komponenter som språk, trosuppfattningar samt personliga erfarenheter i högsta grad påpekar 
vår förförståelse. 8 Genom att tolka de anställdas omständigheter på företagen förhindrar vi 
misstolkning. 
 
En grundtanke i hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 
förutsättningar. Vår förförståelse är byggd på våra kunskaper, insikter och erfarenheter men 
även våra fördomar. Förförståelse är enligt Hans-Georg Gadamer ett villkor för att förståelse 
överhuvudtaget ska vara möjligt. När vi går in i ett företag är vi medvetna om att vi bär med 
oss våra egna förutsättningar, och försöker därmed undvika fördomar. Förförståelse kan vara 
både till hjälp eller ett hinder. Den kan hjälpa på så vis att det är lättare att komma in i 
forskningsfältet och närmare det som ska studeras Den kan även styra forskningens innehåll 
och form.9 Gilje och Grimen talar om tre komponenter av förförståelse vilka är språk, begrepp 
och trosuppfattningar. För att göra rättfärdiga tolkningar måste vi vara uppmärksamma på 
företagens eget språk och begrepp som är självklara inom deras värld men inte för 
utomstående. Våra egna och företagens trosuppfattningar är även det av stor vikt i vår 
undersökning. Trosuppfattningar är särskilt viktiga när det gäller för medarbetare att klarlägga 
vad denne upplever som ett problem.10 Detta är i vår uppsats särskilt viktigt då ett av våra 
syften är att kartlägga de funna problemen och deras karaktär i företagens olika 
förbättringsprocesser. En annan aspekt av förförståelse är den litteratur som direkt eller 
indirekt påverkas oss och vår forskning. Kurslitteratur, teorier och modeller har under våra år 
som studenter vid Stockholms Universitet färgat våra erfarenheter och förförståelse. Detta 
lämnar spår i våra tankesätt och tolkningar men vi strävar efter öppenhet i uppsatsen. 
 

                                                           
6  Gilje N & Grimen H (1992), s.176 – 177. 
7  Ibid. 
8  Ibid. 
9 Gravesen I (2002), s 17 
10 Gilje N & Grimen H (1992), s.186 
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2.2 Metodansats 
 
Vår forskning är fallstudiebaserad, vilket innebär att fall från verkliga livet används som 
empiriskt underlag för forskning. Fallstudier anses ofta vara teorigenererande och skapar ny 
kunskap, tillskillnad från den teoritestande kvantitativa forskningen.11 Således har uppsatsen 
arbetats från den kvalitativa ståndpunkten då vårt område anses kräva en djupare förståelse. 
Kvalitativ metod karakteriseras av att man försöker nå förståelse för verkligheten på 
individuell, social och kulturell nivå, där fokus läggs på hur människan uppfattar och tolkar 
sin omgivning.12 Syftet med en kvalitativ ansats är att få en djupare kunskap än den 
fragmenterade kunskap som ofta erhålls vid kvantitativa metoder. En kvalitativ ansats 
försöker förstå och analysera helheten. Den kvantitativa ansatsen innebär att det görs löpande 
analyser under arbetets gång vilket skiljer den från den kvalitativa metoden där man vanligen 
väntar med all bearbetning till dess allt material är insamlat.13 
 
Arbetet med uppsatsen sker deduktivt. Vi arbetar med utgångspunkt från teorier, 
frågeställningar och hypoteser och försöker empiriskt pröva dessa mot verkligheten.14  
Genom att använda oss av befintliga teorier påverkar detta oss i vårt arbete med att samla in 
information, tolka data samt hur vi sedan relaterar detta till teorin. Rent metodiskt innebär en 
kvalitativ strategi att vi befinner oss nära det studerade objektet, det vill säga de anställda på 
företagen. Det är skeende, förlopp och processer som karaktäriserar det kvalitativa 
perspektivet, snarare än produkter eller resultat.15 Detta sammanfaller väl med uppsatsens 
syften, identifiera, finna problem samt studera hur företagens interna och externa 
marknadsföringsverktyg kan hanteras i syfte att lyckas med förbättringsprocesser. Vi kommer 
alltså genom kvalitativa intervjuer skapa en förståelse för hur de interna och externa 
marknadsföringsprocesserna ser ut i företagets arbete med förbättringsprocesser.  
 

2.3 Motivering till val av teori 
 
Förbättringsprocesser är allt arbete för företagets överlevnad, det pågår ett marknadskrig där 
man antingen vinner eller försvinner. Kvalitet, kundorientering och verksamhetsutveckling är 
nyckelord och viktigt är att ständigt förbättra företagets processer. Det handlar om att skapa 
värde i olika avseenden och marknadsföring som fenomen faller inom den ramen. 
Marknadsföring kan ses både som en filosofi och som ett verktyg. Det kan innebära företagets 
rådande attityder och värderingar men även tekniker för att skapa värde.16  
 
Detta värdeskapande ser vi sker både internt och externt. Vi behandlar således begreppet 
marknadsföring från det interna och externa perspektivet och förbättringsarbetet i processer 
inom båda kategorierna. 

                                                           
11, Gustavsson, ”Gummesson” (2003), s. 116 
12 Ibid. 
13 Gilje N, Grimen H. s. 176 – 177 
14 Backman J (1998), s. 47 – 48. 
15 Ibid. s. 47 – 48 
16 Arnerup-Cooper B, Edvardsson B. s. 17-18 
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Egen framställning av uppsatsens ämne:  
 

 
Bild 1. Sammanställning av uppsatsens teori och ämnesval 
 
Såsom bilden visar är det tre större teoriområden vi valt att basera uppsatsen på. Inom 
området förbättringsprocesser är det intressant att titta på förändringens drivkrafter och hur 
ledningar kan söka hantera det. Det hänger tätt ihop med hur man bedriver arbete i företaget 
interna och externa marknadsföring, och hur aktiviteter ständigt kan utvecklas. Den externa 
marknadsföringen har kunden i fokus och involverar processer som riktas till dessa. Företagen 
måste segmentera marknader, forma erbjudandet samt kommunicera detta till kunderna så 
effektivt som möjligt. Allt viktigare i sådana sammanhang blir goda kundrelationer och hög 
service kvalitet. Företagets interna marknadsföring sätter däremot den anställde och dennes 
arbete i centrum. Det finns ett antal verktyg som företagsledningar kan använda för att öka 
effektiviteten såsom en stödjande organisationsstruktur, god kommunikation, stark 
företagskultur samt samtals och karriärmöjligheter. Mycket handlar om att förstå personalens 
behov och lyckas motivera denna. I slutändan ska företagets samtliga processer ordnas och 
ledas på ett sätt som effektivt riktar dem åt samma håll. Att skapa överlägset värde för både 
kunder och anställda. 
 
Uppsatsens ämnesområde är således att utforska den gemensamma terrängen av dessa tre 
teoriavsnitt samt hur intern och extern marknadsföring bör utformas för att 
förbättringsprocesser ska lyckas. Den svåra uppgiften att balansera aktiviteterna ligger i 
företagsledningarnas händer, varav vi försöker lyfta fram möjliga strategiska aspekter i 
uppsatsen.  
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2.4 Tillvägagångssätt 
 
Vi har under arbetets gång utgått från relevant litteratur inom ämnena förbättringsprocesser, 
intern och extern marknadsföring. Dessa inkluderar flertal ämnesområden såsom motivation, 
kommunikation och information, medarbetarsamtal, företagskultur och utbildning och 
karriärmöjligheter. Extern marknadsföring har att göra med ett företags marknadsmix, 
segmentering, service kvalitet, relationsmarknadsföring med mera. Litteraturen i dessa ämnen 
införskaffades från Stockholms Universitet, Virtuella biblioteket samt tidigare kurslitteratur. 
Datainsamlingen gjordes med utgångspunkt från företagen och deras arbete inom dessa 
områden.  
 
Vid framställningen av intervjuunderlaget användes teoribildningen som utgångspunkt. Detta 
dels för att på bästa sätt få en återkoppling till den insamlade empirin men även för att 
underlätta arbetet med analysen. Hänsyn togs även till vilken avdelning eller intressent vi 
avsåg att intervjua, för att få så stor spridning på materialet som möjligt. Då teoribildningen är 
omfattande valde vi att inte fördjupa oss allt för mycket vid skapandet av intervjuunderlagen 
och ämnesområdena. Viktigare är att få den övergripande bilden om hur företagens interna 
och externa marknadsföring ser ut i arbetet med förbättringsprocesser. Olika ämnes och 
teoriområden var relevanta endast för anställda, andra för chefer och HR avdelningen. När vi 
fått kontakt med medarbetarna tog vi oss till deras kontor i Stockholm där vi genomförde 
intervjuerna. Det var ett antal saker vi hade i åtanke när vi genomförde de muntliga 
intervjuerna. Vi undvek frågor som krävde uttömmande svar och försökte hålla intervjutiden 
till under en timme, dock överskreds detta i vissa fall. Samtalen spelades in för senare 
transkribering vilket av tidigare erfarenheter var fördelaktigt på flera sätt. Vi kunde fokusera 
på aktören och senare återkomma till materialet. Det transkriberade empiriska materialet 
sammanställdes senare under relevanta underrubriker i empiridelen, med motsvarighet till 
teoriavsnittet. 
 
De intervjuades indentiteter förblir av sekretesssjälv anonyma. Totalt samtalade vi med HR 
ansvarige, sex personer i diverse chefspositioner och fem övriga anställda på Banken. På 
Leveransföretaget intervjuades HR ansvarige, fem chefer på olika chefspositioner och 
avdelningar och fyra övriga anställda. Detta för att få så god spridning som möjligt på det 
empiriska materialet. På grund av förhinder kunde vi ej genomföra empirisk insamling av det 
ena företagets externa analys, detta förklaras närmare under rubriken nedan. Värt att 
poängtera är vår medvetenhet av hur det påverkar arbetet med analys, slutsatser och sist 
rekommendationer. 
 

2.5 Källkritik 
 
Arbetet med att formulera ett problem och syfte och sist utarbeta slutsatser och 
rekommendationer är behäftat med en mängd fel. En kritisk bedömning av tankar och 
redovisade resultat är viktiga för trovärdigheten. Uppsatsens syfte involverade flera 
ämnesområde för att problemet skulle kunna besvaras. Det handlar om att balansera de interna 
och externa marknadsföringsverktygen för att lyckas med förbättringsprocesser. En nackdel är 
att vi nekades tillgång till data rörande Leveransföretagets externa marknadsföring. Intervjuer 
var planerade med marknadsavdelningen med avbokades till följd av tidsbrist från deras sida. 
Ytterligare försök gjordes att få svar via e-post istället, men även det utan framgång. Efter 
flertalet telefonsamtal blev vi tillslut varse att informationen var sekretess belagd. Bristen på 
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data påverkade därmed det slutliga arbetet med analys, slutsats och rekommendation. Den 
initiala frågeställningen kan därmed i samband med Leveransföretaget ej fullt besvaras. Det är 
ej möjligt att svara på hur de interna och externa verktygen kan balanseras i samband med 
förbättringsarbete. Värt att poängtera är dock att studien med den interna marknadsföringen 
och förbättringsprocesser kunde fullföljas.  
 
Det kan även uppstå felkällor då vi ej fick möjlighet att själva välja intervjurespondenter. Den 
insamlade informationen riskeras därmed vinklas samtidigt som vi som forskare omedvetet 
påverkas. Vi sökte aktivt behålla ett objektivt sinne och inte färgas av känslor och åsikter från 
medarbetarna. Trots detta var vi medvetna om risken att resultatet påverkats. Samma felkälla 
kan uppstå då vi som forskare påverkas av en vald teori eller modell. Verkligheten ter sig ofta 
väldigt annorlunda på företagen utan att det är felaktigt. Intervjuunderlaget skapades med 
utgångspunkt i detta och utan inskränkning av författarnas åsikter. Befogat är även 
ifrågasättandet om vi missat avgörande litteratur i ämnet till följd av våra egna referenser. Vi 
har dock vid samtliga teoriavsnitt hittat minst två författare för att minska denna risk.  
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3. Teori 
 
 
Detta kapitel bygger på de väsentliga teorier vi anser vårt uppsatsämne berör. Vi börjar med 
att beskriva ämnet förbättringsprocesser och fortsätter med de teorier som hör till ämnena 
Intern och Extern marknadsföring. Vi beskriver ämnet intern markandsföring och dess 
verktyg såsom organisationsform, motivation, medarbetarsamtal, information och 
kommunikationen, utbildning och karriärmöjligheter och företagskultur. Även den externa 
marknadsföringens relevanta aspekter redogörs såsom servicekvalitet, 
relationsmarknadsföring segmentering och marknadsföringsmixen. 
 
 

3.1 Förbättringsprocesser 
 
Företag har funnits sedan antiken, och att driva förändringsarbete har förekommit lika länge. 
Forskning om att organisera sig fanns redan från 1900-talets början hos exempelvis Taylor, 
Faylo och Weber, de rationella klassikerna. Forskning om organisatoriska 
förändringsprocesser skulle kunna dateras till 1930-talet med Human Relation- rörelsen som 
utgångspunkt. Utav detta kan vi se dragen i personalfokus som kommit och hur företaget 
anser medarbetarna vara sin viktigaste resurs. Vad är då förbättringsprocess; 
 
Förbättringsprocess är en process som är till för att initiera och eller underhålla ett evigt 
pågående arbete. Detta för att bli bättre och för att förflytta organisationen från det gamla 
tillståndet till det nya. Det nya tillståndet är i rörelse. Förbättringsprocesser omfattar allt och 
alla i organisationen. Förbättringsprocesser sägs som yttersta syfte ha organisationens 
överlevnad.17 
 
Det som driver förbättringsprocesserna är för det första strävan att nå det nya tillståndet. I det 
nya tillståndet är kunden och tiden utgångspunkten. Arbetet ska organiseras på det sätt som 
ger mest värde för kunden. En central idé är att tidsvinster och kompetensvinster ska uppnås 
genom att att bryta upp de gränser som finns mellan funktioner i traditionella hierarkiska 
organisationer. Det handlar om att uppnå integrering av arbetets organisering och ökad 
mångkunnighet och flexibilitet. Att snabbt reagera på kunders och omvärldens krav, liksom 
att använda nätverk internt och externt. Det gäller att aktivt bygga, underhålla och vårda 
relationer. Att alla i organisationen ska se till helheten för företagets bästa. 18 
 
Enligt Gravesen finns en del nyckel ord till det nya tillståndet vilka är: 

 Kundstyrning 
 Integrering 
 Flexibilitet 
 Snabbhet 
 Nätverk 
 Relationer 
 Att se helheten 
 Individualisering och gruppidentifiering 
 Världsklass 

                                                           
17 Gravesen I (2002) s. 296 
18 Ibid s. 297 
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För det andra så drivs förbättringsprocesserna i syntes till ovan, av kampen att överleva. Att 
överleva som företag handlar om att hävda sig på marknaden och att utifrån kundernas krav 
helst ligga steget före konkurrenterna. Kampen att överleva handlar också om att generera 
tillräcklig vinst och avkastning för att ägarna ska vara nöjda. Förbättringsprocesserna är 
nödvändiga för att överleva. Sammanfattningsvis drivs förbättringsprocesserna av: 1) 
Föreställningen om det nya tillståndet 2) Kampen för överlevnad. 
 
Förbättringsprocesser kan även betraktas utifrån ett samtidsperspektiv. I vår tidsålder tycks 
det finnas ett antal drivkrafter som uppstår ur ett yttre tryck från omvärlden som i sin tur 
genererar inre drivkrafter. Dessa yttre drivkrafter kan sammanfattas som starkast överlever 
(Darwinism), tidens anda och flockbeteende. De starkaste företagen överlever på de globala 
marknaderna och blir symboler i tidens anda för vad som räknas som framgångsrika företag. 
Dessa företags handlande och sätt att driva förbättring imiteras av andra och skapar ett 
drivande flockbeteende.19 Omvärlden får konsekvenser inne i företagen som genererar krav på 
vad och hur samtida management diskurser ska arbeta med förbättringsprocesser. Mål som 
drivmedel är centralt och bryts ned till delmål för att omvandlas till strategier. 
Handlingsstrategierna påverkar förbättringsprocesserna och är enligt Gravesen: 
 

• Kundorientering 
• Dialogorientering 
• Processorientering 
• Lärandeorientering 
• Kvalitetsorientering 

 
 
Med hjälp av verktyg, metoder och idéer från 
dessa områden skapas aktivitetsstrukturer som 
driver på förbättring. En övergripande modell 
över förbättringsprocesser utifrån 
samtidsperspektivet syns till höger. De yttre 
drivkrafterna genererar de inre, som i sin tur 
förstärker och befäster de yttre.  
 

 
Bild 2. Förbättringsprocesser utifrån ett samtidsperspektiv20 

 

                                                           
19 Gravesen, I (2002), s. 297-298 
20 Ibid. s. 298-299 
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3.2 Intern marknadsföring 
 
Det finns ett antal definitioner av Intern Marknadsföring, alla med utgångspunkt i liknande 
ämnesområden. Termen intern marknadsföring grundades under 1970-talet och då sett ur ett 
Management perspektiv, med syfte att bygga och behålla tillhandahålla service kompetens. 
Numera appliceras konceptet i en vidare bredd av management och även inom andra sociala 
intresseområden.21 Teorierna växte fram först under 80-talet, då det blev ett modeord inom 
marknadsföring. Det är en trend som blivit allt viktigare för företagandet. Personalen blev 
under 90- talet allt mer blev betraktad som företagets viktigaste resurs. 22 Intern 
marknadsföring utvecklades utifrån den externa marknaden. Syftet var att få medarbetare att 
förstå situationer, förhållanden och procedurer men även förändringar. Det var ett verktyg för 
att förbättra medarbetarnas hantering av den externa marknaden, att bättre interagera med 
kunden.23 Begreppet har idag växt fram inom de flesta företag, där ord som Human Resource 
auktoriserar personalens vikt. Det är få företag som inte värnar om sina medarbetare. 
Utbildning, motiveringsverktyg och trivsel är några av ett företags grundstenar.24 En 
medarbetares förmåga att kunna influera och tillfredställa en annan inom organisationen ses 
som en indikation för att tillfredställa den externa kunden. Bara om de interna 
kundrelationerna fungerar väl kan man uppnå utomordentlig kvalité. I och med det kan man 
även bringa nöjda och trogna kunder. 25 
 

3.2.1 Organisationsform  
 
I dagens ständigt föränderliga samhälle finns det idag ett stort behov av flexibla och 
dynamiska organisationer. En svårighet ligger i att skapa en organisation som ej är toppstyrd 
men som tillåter spontan kreativitet och ändå är under kontroll.26 Personalen behöver frihet 
under kontroll och ledningen behöver tänka på management som ett nätverk snarare än som 
en hierarki. I slutändan handlar det om att lösa interna problem på ett smidigt, kreativt och 
snabbt sätt, däri ligger betydelsen av hur organisationen är utformad. Att utforma 
verksamheten som ett nätverk bestående av interna marknader, med självständiga ekonomiska 
enheter, har samma fördelar som externa marknader med kundfokus, ansvar för ekonomiska 
resultat och så mycket entreprenöriell frihet som möjligt.27  
 
Det finns ett par principer som är centrala när man talar om organisationer som interna 
marknader. Det handlar om att förvandla en hierarkisk organisation till interna 
affärsverksamheter. Organisationen ska ses som enheter med ansvarsområden med 
prestationskontroller i utbyte mot frihet av förfaringssätt. En infrastruktur skapas sedan för 
hantering av beslutstagande, prestationsmätning, finansiell stimulus, kommunikationssystem 
och entreprenöriell företagskultur. Marknadens fria krafter styr beslutstagande och de 
anställda blir ansvariga för kostnader och intäkter. Viktigt är även en entreprenöriell kultur 
som stödjer och uppmuntrar, med positiv inställning till förändring. En sådan organisation 
tvingar chefer att arbeta på ett annorlunda sätt. Rollen är att skapa självförsörjande system och 

                                                           
21  Varey  & Lewis (2000). s. 1  
22  Mitthögskolans hemsida 
23  Varey  & Lewis (2000), s 28. 
24  Mitthögskolans hemsida 
25  Ibid. s. 28 
26 Varey  & Lewis (2000). s. 3 
27 ibid, s.5 
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ena verksamheternas intressen. Den formella auktoriteten ges upp men skapar större 
produktivitet. Det uppmuntrar till samarbete, konfliktlösning, fördelning och kunskap och 
inspiration. Det är en balansgång att dels möjliggöra kreativt och flexibelt arbete men undvika 
konflikter och risker. Ledarskap när den är som bäst skapar den synergi som ger värde till 
både externa och interna verksamheter och kunder. 28 
 

3.2.2 Motivation 
 
Motivation är en av de viktigaste aktiviteterna i den interna marknadsföringen. Medarbetarna i 
företaget ska vara engagerade och göra en effektiv insats för att förbättra hanteringen och 
integreringen med kunderna. Motivation går inte att styra utan det är en fråga om att påverka 
personalens attityder och värderingar. Det handlar om att förstå motivation mot bakgrunden 
att människor strävar mot bestämda mål med hjälp av anpassningsbara beteenden. Det ger 
energi åt handlande.29 I företag började motivationsfaktorer användas in på 1920-talet, och i 
första hand avsågs lönen det primära medlet. Det har successivt ändrats och arbetsmiljöns 
sociala betingelser har ökat. Idag satsas det mycket på mål, uppmuntran, belöningar och 
skapandet av en gemenskap.30 Enligt McGregors HR-perspektiv betraktas människors 
färdigheter, attityder, energi och engagemang vara en viktig resurs för att en organisation ska 
kunna existera.31 
  
Det finns således ett klart samband mellan motivation, tillfredställelse och prestation. 
Tillfredställda medarbetade stannar med större sannolikhet hos företaget och är mer 
engagerade i aktiviteter. Ledningar som lyckas implementera motivationtekniker lyckas också 
normalt få högre nivåer av prestationer. Det är bevisat i undersökningar att denna typ av 
personal har höga nivåer av nöjda och lojala kunder.32 Det finns idag mängder av teorier kring 
motivation och det häner tätt samman med människans behov vid olika tidpunkter. Behov styr 
beteende och varierar i styrka. Enligt Maslows behovsteori drivs människan av många olika 
behov och vissa är mer grundläggande än andra. De fem grundläggande och hierarkiska 
kategorierna är Fysiska behov, Trygghet, Tillhörighet och kärlek, Självkänsla 
Självförverkligande. De lägre och mest grundläggande behoven måste först bli tillfredställda 
för att sedan gå vidare i hierarkin. Vilken nivå som motiverar en persons behov vid tillfället 
beror på vilka nivåer som blivit tillfredställda. Då fungerar den inte längre som en 
motivator.33 Behovspyramiden tydliggör individens strävan mot personlig utveckling och 
självförverkligande. Ledare kan enligt Maslow motivera anställda genom att uppmärksamma 
positionen i hierarkin. Tillgodoses behoven arbetar de bättre. Det viktigaste på en arbetsplats 
är många gånger att nå stadiet av självförverkligande. Det som är mest motiverande behöver 
inte vara en hög lön, utan istället att man är delaktig i en arbetsgrupp och är värdefull.34  
 
 
 
 
 

                                                           
28 Varey  & Lewis (2000) s.9 
29 Nationalencyklopedin, 2004 
30 Alsrup (2001), s. 26 
31 Bolman & Terrence (1997), s. 125  
32 Hughes & Ginnett & Curphy (2002), s. 242  
33 Alsrup (2001), 35 
34 Hughes & Ginnett & Curphy (2002), s. 250 
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En annan teoretisk ståndpunkt utvecklades 
av Fredrik Herzberg och handlar om hygien 
och motivationsfaktorer. Genom att titta på 
motsatser av vad som tillfredställer 
anställda fick han fram motivatorer och 
hygienfaktorer. De är som följer nedan: 
 
  

Hygienfaktorer  
 
 Lönen 
 Övervakning 
 Policys 
 Arbetsförhållanden 
 Arbetssäkerhet 
 Medarbetare 

Motivatorer 
 
Ansvaret 
Prestationen 
Erkännande 
Avancerande 
Utveckling 
Arbetet i sig själv 

Figur 4. Herzberg hygienfaktorer och motivatorer. 35 
 
Enligt två faktorsteorin ökar motivationen inte hos personalen om hygienfaktorer förbättras.  
Oavsett hur mycket en chef förbättrar lönen för en anställd motiveras inte denna att göra ett 
tråkigt jobb. Om det å andra sidan är dåliga arbetsförhållanden skapas missnöje och 
personalen blir distraherade och arbetar sämre.36 Det en chef kan göra för att öka personalens 
insatser enligt teorin är att tillfredställa hygienfaktorerna tillräckligt och maximera 
motivatorerna för ett specifikt arbete. Det är viktigt att förbättra arbetsförhållandena men ännu 
viktigare att öka motivation och trivsel för att tillgodose erkännande, ansvar och möjligheter 
att utvecklas. 37 

3.2.3 Medarbetarsamtal 
 
Förutom den dagliga kommunikationen ska det också ske utvecklingssamtal. Det är ett av de 
interna markandsföringsverktygen som används för att öka trivsel och motivationen hos de 
anställda. Dessa samtal ska ske mellan arbetsgivare och medarbetare och vid behov kan de 
behövas professionell hjälp åt arbetsledarna. För att ha önskad effekt bör de hållas en gång per 
år och följas upp. Samtalen ska behandla konkreta sakfrågor som planering och målsättning, 
önskemål om utbildning eller arbetsrotation men även personliga uppfattningar och 
arbetsglädje. Starka och svaga sidor hos samarbete ska ventileras och medarbetarna ska få 
komma med enga önskemål och förslag. Det handlar om att kunna ge och ta kritik och 
samtalet måste bygga på förtrolighet.38  
 
Medarbetarsamtal handlar enligt Waltin om att stoppa “ekorrhjulet” för en stund och tala om 
arbete och arbetsmiljö. Samtalet bör pågå under 1,5 till 3 timmar och någon vecka före 
samtalet ska båda parter ta del av punkter och frågeställningar som ska beröras.39 Samtalen 
ska resultera i en utvecklingsplan för var och en med målet att alla ska dra åt samma håll. 
Planering är viktigt och att det genomförs i avskild miljö.40 En god checklista för samtalet bör 
bland annat likna dessa: 

o Anser du att du får användning av dina kunskaper och dina erfarenheter i arbetet? 
o Är du nöjd med graden av självständighet, ansvar, befogenheter, samarbete? 
o Tycker du att arbetsrutinerna fungerar bra? 
o Finns de hjälpmedel som du behöver och använder du dem? 
o Är arbetsklimatet bra, inget prat bakom ryggen eller utestängande av någon från 

gemenskapen?41 

                                                           
35 Hughes & Ginnett & Curphy (2002). s. 252 
36 ibid. s. 252 
37 ibid. s. 252 
38 Enbom (2000), s.70 
39 Waltin (1993), s.84 
40 Enbom (2000), s.72 
41 Waltin (1993), s.33 
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3.2.4 Information och kommunikation 
 
Hur viktig information är i den interna marknadsföringen belyses bland annat av Jöever, 
”inget i ett företag sker utan att det föregåtts av någon form av utväxling av information. Det 
sätt som information används är överordnat alla andra aktiviteter i företaget”.42 Information 
handlar om den dagliga kontakten mellan ledning och medarbetare och kan vara både en- och 
tvåvägskommunikation. Det är dels det dagliga personliga mötet, de interna nätverken, 
intranät, personalfester, personalutflykter men även förslagslådor.43 Kommunikationen är 
medlet företaget använder för att kommunicera internt och externt. Det ligger i företagets 
intresse att språket speglar företagets kvalitet i alla avseenden. I en hierarki sker majoriteten 
av informationsflödet uppifrån och ned med resultatet att ledningsgruppen inte alltid är insatt i 
frontarbetet gentemot kunden. Lika viktigt är dock flödet nedifrån och upp, att information 
som angår samtliga verkligen når ut. Risk finns annars för spänningar och det försvårar den 
interna kommunikationen.44 
  
Kommunikation är även en fråga om visualisering av företagets affärsidé och mål. 
Information om aktuella händelser i företaget och dess omgivning är viktigt, men kvaliteten i 
utförandet får inte förbises. Intern masskommunikation är lika viktig som extern 
masskommunikation. Den externa reklamen spelar en viktig roll i den image som uppstår 
internt i företaget. Reklam och annat som företaget kommunicerar utåt har även en effekt inåt 
på de egna medarbetarna.45 Kommunikation är en dialog som inte bara handlar om vad 
medarbetarna ska göra utan även varför. För att den interna informationen ska ge resultat bör 
den vara väl utformad, det föder ansvar. Informationen bör därför uppfylla vissa krav: 46 

 
• Rutinmässiga rapporter som aldrig innehåller några nyheter riskerar att lämnas därhän. 
• Brist på kunskap om det som informeras kan vara ett hinder. 
• Språket bör vara begripligt och vardagligt. 
• Bör rikta sig till rätt målgrupp och ej innehålla överflödig information. 

 

3.2.5 Utbildning och karriärmöjligheter 
 

Den interna markandsföringen kan ses som ett kontinuerligt förändringsarbete på individ-, 
grupp- och organisationsnivå, samtidigt. Utbildning ingår som ett term bredvid information 
och motivation.47 En anställd som blir tilldelad ansvar måste få utbildning inom området för 
att klara av det och kompetensen bör belönas. Arbetets framgång vilar på personalens 
kompetens.48 För de flesta arbeten ställs åtminstone vissa formella krav på skolutbildning och 
det beror i hög grad på arbetsuppgifternas karaktär. Yrkesutbildning pågår hela livet och det 
berör allt medarbetarna sysslar med i arbetet. Begåvningar inom företaget måste få växa 
samtidigt som anställda på arbetsplatser måste kunna ersätta varandra. Detta blir mer effektivt 
och kommer kunder tillgodo, eller då någon är borta vid sjukdom.49 
 
                                                           
42 Jöever (1885), s.38 
43 Arnerup (1992), s.177 
44 Enbom (2000), s.62 
45 Arnerup (1992), s.177 
46 Enbom (2000), s.63 
47 Waltin (1993), s. 89 
48 Enbom (2000), s.158 
49 ibid. 
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En central infallsvinkel är sambandet mellan skolutbildning och kompetensutveckling som 
sker på företaget. För lågutbildade är det intressant att titta på dess möjligheter på de interna 
arbetsmarknaderna och hur den interna utbildningen går till. Det hänger tätt ihop med 
kompetens och hur det definieras. Kompetens kan definieras som summan av den 
produktivitetshöjande kunskap som den anställde: 

• För med sig från det ordinarie utbildningssystemet 
• Erhåller genom att utföra själva arbetet , det vill säga ”on the job training” 
• Som anskaffas genom organiserad upplärning och kursverksamhet i arbetsgivarens 

regi.50  
 
Allt fler företag inser fördelar med att samla sina anställda på konferenser där de har 
servicekurser och utbildar de anställda i ansvarstagande. Anvsvarstagande i deras eget arbete 
men även gentemot kunden. Dessutom får medarbetarna information om företagets 
framtidsplaner och de lär sig samarbete bättre. Att ha en uppgift med ansvar är att ha en 
framtid vilket medför en vilja och energi att förbättra sig på alla plan. Uppföljningen är dock 
minst lika viktigt.51 Utbildningens innehåll är naturligt av central betydelse och det är viktigt 
att anpassa företagsutbildningen till eleverna. Waltin ger flera olika exempel på kurser såsom 
interna, externa, breddutbildningar, specialistutbildningar och företagsprivata kurser.52 
 

3.2.6 Företagskultur 
 
Ett företags kultur är av essentiell betydelse i flera vida sammanhang. Det påverkar hur 
organisatoriska enheter fungerar, hur det vardagliga ledarskapet ser ut, strategisk förändring 
och hur chefer och medarbetare interagerar med kunden. Det handlar även om hur kunskap 
skapas, fördelas och nyttjas. Kronstam beskriver företagskultur som människors sätt att leva, 
tänka och verka inom ett visst område och vid en viss tid. Kulturen står även för det 
förhållningssätt som företagsledningen utvecklar och odlar som det goda sättet att arbeta. 
Gällande värderingar hos företagschefer och medarbetare styr företagets handlande i högsta 
grad. Det är avgörande för verksamheten om det ska uppnå sina mål, om medarbetarna trivs 
och om företaget fortfarande är verksamt efter en stor förändring. Ett hållbart företag och 
företagande, måste styras med gemensamma goda värderingar.53 Alvesson talar om kultur 
som ett koncept av samlade former av idéer, symboler, viljor, värderingar och ideologier men 
även regler, normer, känslor, beteende, mönster och struktur.54  
 
Edgas Schein har delat upp kulturen i den synliga och outtalade kulturen. Den synliga 
kulturen är loggar, bilder, tröjor med tryck, muggar och allt som associeras och visar en 
gemenskap i företaget. Den outtalade kulturen är den där alla känner gemenskapen utan att 
den behöver påverkas, ofta är det också denna som styr i praktiken. Chefen spelar en 
betydande roll för företagskulturen och visar i handling vad som gäller för företaget. Det råder 
dock ofta brist på djup förståelse för hur organisationer fungerar i termer av kultur. Företag  
med en otydlig företagskultur, eller som arbetar efter motstridiga värden, klarar en kris 
mycket sämre. Kronstam menar att medarbetare och ledning i företag med en starkt uttalad 
kultur vet hur de ska agera i en krissituation. Medarbetare kan fatta beslut utan att vänta på 
direktiv uppifrån.  En stabil företagskultur och uttalade gemensamma värderingar är därför en 
                                                           
50 Le Grand (1992), s. 94 
51 Enbom (2000), s.115 
52 Waltin (1993), s. 88 
53 Kronstam (2002), s 11. 
54 Alvesson (2002), s 3. 



 18

förutsättning för en decentraliserad organisation där alla medarbetare känner stort ansvar.55  
  
 

3.3 Extern Marknadsföring 
 
Tidigare var det vanligt att likställa marknadsföring med reklam och försäljning men forskare 
och praktiker har insett ett annat viktigare syfte. Marknadsföring handlar om att bygga upp 
långsiktiga affärsrelationer samt bygga upp en strategisk position i ett nätverk som består av 
andra företag. Relationer och interaktioner prioriteras och fokus har skiftat från transaktion till 
relation och nätverk.56 En annan definition är att målet med marknadsföring är att förstå 
kunder så väl att produkten och servicen säljer sig självt. Allt som är nödvändigt är att göra 
erbjudandet tillgängligt för den köpvillige konsumenten. Marknadföring ur ett management 
perspektiv definieras som processen att planera och utföra konceptet, priset, promotion och 
distributionen av idéer, varor och services för att skapa utbyten som tillfredställer individuella 
och organisationella behov. Det handlar om att välja marknader och skapa och upprätthålla 
kundrelationer genom att skapa, tillhandahålla och kommunicera överlägsen kundvärde.57 

 

3.3.1 Marknads segmentering och målinriktning 
 
En av kärnkoncepten i extern marknadsföring handlar om marknadssegmentering. Företaget 
identifierar och profilerar distinkta kundgrupper som föredrar eller kräver varierande 
produkter och marknadsmixer. Marknadssegment identifieras genom att undersöka 
demografiska, psykografiska och beteenderelaterade skillnader hos konsumenter. Företaget 
väljer sedan vilka segment som har störst vinstpotential och gentemot vilket de kan leverera 
överlägsen kundnytta. Det är först efter det som företaget utformar ett marknadserbjudande 
som positioneras i den utvalda kundgruppens huvud.58 Genom tre steg fokuserar företaget på 
de köpare de har störst chans att tillfredställa.59 
 
1. Identifiera och profilera distinkta konsument grupper som kan kräva separata 

produkter eller marknadsmixer (marknadssegmentering) 
 
De främsta segmenterings variablerna geografiska, demografiska, psykografiska och 
beteenderelaterade. Geografiska handlar om att dela upp marknaden i länder, stater, regioner, 
städer eller områden. I demografisk segmentering delas marknaden in i grupper beroende på 
ålder, familjestorlek, kön, inkomst, sysselsättning, ras etc. Denna variabeln är den populäraste 
indelningsfaktorn då konsumenters behov och preferenser ofta varierar i enlighet med dessa. 
Psykografiska variabeln handlar om att kundgrupper indelas på basis av livsstil, personlighet 
och värderingar. Sist kan marknader även delas in beroende på beteenderelaterade skillnader, 
såsom användarstatus, lojalitet status, attityd och användarfrekvens. Även dessa variabler är 
goda utgångspunkter för att konstruera marknads segment.60 
 
 
                                                           
55 Kronstam (2002), s 15. 
56 Arnerup, B, Edvardsson B. (1998), s. 17 
57 Kotler, P s. 8 
58 Kotler, P s. 8 
59 ibid. s. 256 
60 ibid. s. 263 - 267 



 19

2. Välja en eller flera marknadssegment att inträda (marknads inriktning) 
 
När företaget har identifierat dess marknadssegmenteringsmöjligheter måste de bestämma hur 
många och vilka de vill inträda på. Det gäller att ta ställning till segmentets totala attraktivitet 
vad gäller storlek, chans till vinst med mera, och om detta överensstämmer med företagets 
objektiv och resurser. Kostnadsaspekten för produkten, administration, promotion och andra 
utgifter är viktiga att beakta.61   
 
3. Etablera och kommunicera produktens nyckelfördelar i marknaden (marknads 

positionering) 
 
Positionering involverar åtgärder kring att designa företagets erbjudande och image så det 
upptar en distinkt plats i målgruppens huvud. Slutresultatet av positionering är en övertygande 
anledning till varför målgruppen ska köpa produkten.62 Företag försöker ständigt differentiera 
deras marknadserbjudande från konkurrenter. Då marknadsfördelar endast varar en kortare tid 
är det viktigt att ständigt vara kreativ och hitta på nya innovativa lösningar och fördelar. En 
kundorienterad organisation bör studera vad konsumenter värderar och sedan forma ett 
erbjudande som överstiger deras förväntningar.63  
 

3.3.2 Marknadsmixen 
 
Företag använder flertalet verktyg för att påverka kunder inom valda segment och dessa bildar 
ett företags marketing mix. De består av de fyra P:na Produkt, Pris, Promotion och Plats och 
består alla av olika komponenter. Mixen ses från en säljares perspektiv och är en strategi för 
att påverka kunder till att köpa företagets erbjudande. Beslut för varje variabel måste även 
fattas inte bara för att påverka slutkunderna men även mellanhänder och handelskanaler. I det 
korta loppen kan ett företag ändra dess pris, försäljningsstorlek och marknadsföringsutgifter 
men utveckling av nya produkter och modifiering av distributionskanaler kan ändras endast i 
det långa loppet. Framgångsrika företag kan möta kunders behov på ett ekonomiskt och bra 
sätt med effektiv kommunikation. Exempel på variabler under varje P syns nedan:64 
 

• Produkt: Produktvariation, Kvalitet, Design, Varumärke, Service  
• Pris: Försäljningspris, Kreditangivelser, Rabatter 
• Promotion: Sales promotion, Reklam, PR, Direkt marknadsföring 
• Plats: Kanaler, Täckning, Locations, Inventering, Transport 

 
 

                                                           
61 ibid. 276 
62 ibid. s. 298 
63 ibid. s. 286  
64 ibid. s. 15-16 
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3.3.3 Relationsmarknadsföring 
 
Det finns mängder av definitioner av relationsmarknadsföring, men majoriteten av dem 
argumenterar för behovet att utveckla långvariga relationer med kunder och ibland andra 
parter. Mycket handlar om att se på marknadsföring som relationer, nätverk och interaktioner, 
eller snarare som marknadsföring baserat på interaktioner inom ett närverk av relationer.65 
Nyckeln till lyckad extern marknadsföring handlar om att i slutändan inte glömma bort 
personalens kunskap och engagemang. Alla delar av organisationen och dess interaktion med 
marknaden och samhället är engagerad i ett samfällt värde skapande. Om en bit saknas blir 
utgången otillfredsställande kvalitet. 66     
 
Relationsmarknadsföring hänger ihop med intern marknadsföring på ett antal punkter67.  

- Dels handlar det om samarbete. Relationsmarknadsföringen största bidrag är genom 
dess fokus på internt samarbete och extern konkurrens. 

- Viktigt är även långvariga förhållanden. Detta inte bara från externa kunders sida, 
utan även inom företaget. Hög omsättning av anställda, nedskärningar och tidig 
pensionering berövar organisationen dess humankapital, inklusive interna och externa 
relationer. 

- Effektivt samarbete i långvariga förhållanden kan endast ske om båda parterna känner 
sig som vinnare, att båda gagnar från relationen. Det handlar så att säga om en vinn-
vinn relation, och internt är det när de anställda känner att de arbetar i ett företag som 
ger dem någonting tillbaka. Hygglig avlöning, uppmuntran och utvecklings 
möjligheter förhöjer motivationen och prestationen.  

- Inte minst lägger relationsmarknadsföring fokus på den individuella. Varje kund är en 
individ och det måste företaget ta hänsyn till. Men även de anställda är individer och 
bör ej betraktas som anonyma medlemmar av diverse avdelningar eller områden. 

 

3.3.4 Service kvalitet 
 
För företag som är serviceinriktade verksamheter, ses kvalitet som ett koncept snarare än som 
en produkt. En av de första stora utmaningarna när det gäller att förbättra kvalitet är att få 
ledningen att se verksamheten utifrån kundens synvinkel och sträva efter att aldrig svika en 
enda kund.68 Målet är att kunderna ska vara lojala och förbli tillfredställda. Den service som 
erbjuds av företag är dess integritet och trovärdighet, och detta budskap bör genomsyra 
organisationen.69 Renodlad service kvalitet innebär stort engagemang ifrån organisationens 
alla enheter. Det ligger på ledningens ansvar att förmedla den personliga och professionella 
hängivelse till företagskulturen, så pass att alla anställda känner sig engagerade. Särskilt 
viktigt är detta för företag i branscher vars personal vid frontlinjen ständigt utsätts för stora 
mängder press från kunder och chefer, exempelvis stora återförsäljare och banker.70 
 
 

                                                           
65 Varey  & Lewis (2000), s. 28 
66 Ibid. s. 40 
67 Ibid. s. 29 
68 Stamatis (1996), s.xi 
69 ibid, s.xii 
70 ibid 
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Med dagens konkurrensutsatta marknader kan ingen verksamhet överleva utan nöjda kunder. 
Det är bevisat att när kunder behandlas väl, visas respekt och hålls informerade reagerar de 
fördelaktigt. De klagar mindre, är samarbetsvilliga, blir lojala kunder och deras uppfattning av 
kvalitet förbättras.71 För att ett företag effektivt ska kunna arbeta med kundfokus och service 
kvalitet, krävs det först och främst en tydlig definition av god kvalitet inom organisationen. 
Personalen måste känna till vad de strävar efter och fullständigt stödja det. Viktig är även att 
skapa och underhålla en företagskultur som främjar engagemang, vilket görs exempelvis 
genom att förändra procedurer gällande hantering av jobb och personal, belöningssystem, 
organisations struktur med flera. Det gäller också att ha god och konsistent kommunikation 
både när det gäller internt och externt, för att på detta sätt få förståelse för mål, prioriteter och 
vad som utgör tillfredställelse. Ju bättre kommunikation mellan kunden och företaget, desto 
större framgångs sannolikhet och kund tillfredställelse.72 

 

3.4 Teorisammanfattning  
 
Bilden nedan sammanfattar vårt teorival och hur avsnitten hänger ihop. Modellen kan ses som 
en utarbetning av den tidigare illustrationen av uppsatsens ämnesval. Dock skildrar denna 
bättre förbättringsprocessernas roll företagens arbete med den interna och externa 
marknadsföringen.  

 
Figur 3.2 Teorisammanfattning 
 

                                                           
71 Stamatis (1996), s.3 
72 Ibid, s.12 
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Den interna och externa marknadsföringen kan ses som två kugghjul av flertalet anledningar. 
Dels är de pågående processer i ständig rörelse med olika aktiviteter, dels går begreppen ihop 
och måste stödja och balansera varandra. Den ständiga rörelsen karaktäriserar också arbetet 
med förbättringsprocesser. De yttre och inre drivkrafterna befinner sig i centrum av naven och 
är det som driver hjulen. Yttre drivkrafter uppstår från trycket i omvärlden och påverkar den 
externa marknadsföringen. De yttre drivkrafterna genererar i sin tur de inre drivkrafterna 
vilket får konsekvenser inne i företagen när det gäller handlingsstrategier och den interna 
marknadsföringen. Den liggande åttan i hjulen karaktäriserar denna ständiga generering och 
förstärkning av drivkrafterna. 
 
Som modellen visar är de huvudsakliga aspekterna gällande den externa marknadsföringen 
segmentering, marknadsmixen, relationsmarknadsföring och service kvaliteten. För den 
interna marknadsföringen har vi valt att ta upp kommunikationens, motivationens, 
strukturens, samtalens och kulturens roll för företaget. De yttre drivkrafterna i centrum av den 
externa marknadsföringen består av Darwinism, tidens anda samt flockbeteende. Dessa ger 
upphov till de inre som består av kund, dialog, process, lärande och kvalitetsorientering. 
Uppsatsen teoriavsnitt går djupare in på dessa områden.  
 
Vi ser två motstridiga intressen i modellen. Dels har vi den anställde i centrum när det gäller 
den interna marknadsföringen, sedan har vi kunden i centrum i den externa marknadsföringen. 
Ledningens svåra uppgift är således att hålla dessa kugghjul gående och i balans så det skapas 
värde för både kunder och anställda. De ska stödja varandra och bilda synergier i arbetet att 
ständigt förbättra aktiviteterna. Det är enda sättet företaget överlever i ett långsiktigt 
perspektiv.  
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4. Empiri 
 

 
Vi ska följande redovisa resultaten från utförda intervjuer gjorda med medarbetarna på 
Leveransföretaget och Banken. Totalt intervjuades 12 personer på Banken och 10 på 
Leveransföretaget. Empirin bygger på vår uppfattning av medarbetarnas svar och det är 
utifrån de svaren vi generaliserar hur det i stort fungerar inom företagen och för samtliga 
anställda. Detta avsnitt handlar om att svara på första punkten i vårt syfte, att identifiera de 
interna och externa markandsföringsverktygen våra valda företag använder i deras arbete 
med förbättringsprocesser.  
  

4.1 Banken 
 
Banken är en av världens största, internationella banker, med säte i USA. På grund av 
sekretesskäl kan vi inte redogöra för verksamheten eller gå in djupare på det empiriska 
materialet.  
 

4.1.1 Intern marknadsföring 
 
4.1.1.1 Organisationsform 
 
Bankens organisationsform är väldigt hierarkiskt utformad till följd av det ameriskanska 
inflytandet. Hela beslutsprocessen likaså då Sverige kontoret inte får genom något utan 
tillåtelse från USA. Det finns en inskolning som formar de anställda att gå via chefen med sin 
förändringsidé, vilket leder till att en del inte tas upp alls. Samtidigt finns det röster som 
tycker att organisationen är påfallande snabb för att vara så stor. Mycket är även styrt av IT 
och det krävs en hel del systemstöd. Det finns teamledare och managers i organisationen, 
därigenom sker beslutsfattandeprocessen ganska smidigt. Det finns även kommunikation 
teams där det sitter representanter från varje avdelning, någon ur ledningsgruppen och de 
andra skugggrupperna som sitter övre kontoret. De träffas en gång i månaden och 
uppkommande problem framförs till ledningsgruppen. Problemlösning inom avdelningen sker 
på ett smidigt sätt, då stora som små saker tas upp på de frekventa mötena. Som en anställd på 
Kundtjänst uttrycker det har de en god inställning till detta. De sätter sig ned och analyserar 
problemen och behövs åtgärder vidtas sker detta och alltid i samförstånd med de berörda. 
Dock kompliceras det hela när andra avdelningar är involverade. Större problem, som 
exempelvis att en användare inte har tillgång till användarsystemet, måste lösas genom att gå 
via ett annat land. Det är mycket som loggas, vad som har hänt och vem som ska göra något åt 
det osv. Det är en omständig process till följd av den hierarkiska organisationsformen.  
 
Somliga medarbetare har mycket frihet och ansvar i sitt arbete beroende på positionen i 
företaget. Detta anses vara mycket positivt enligt de anställda. Det är ofta målsättningen som 
är det viktiga i arbetet men med strukturer att jobba inom. Nackdelar med att organisationen 
ger positioner på högre nivåer frihet är att det är väldigt mycket att göra, det är många bollar i 
luften. Tvärtom råder det en viss frustration för de som inte har lika mycket att säga till om. 
En del anställda anser att de vantrivs med att vara fastbundna vid beslut och beroende av 
andra. En del har inte chans till kreativa lösningar och metoder i arbetet, trots att det finns 
idéer om hur de kan optimera. Tidsbristen är en vanlig orsak till detta. Som exempel på att 
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problemlösning inte fungerar nämns att lösningar och andra förslag på åtgärder inte fångas 
upp. Exempelvis har företaget haft utskickade avier som varit felaktiga i 15 månader utan 
förändring. Detta ansågs vara väldigt negativt på grund av att det är viktig information till 
kunder, företagets ansikte utåt. Det som skulle kunna förbättras i organisationen är alla 
processer och dimensioner på avdelningarna. Rutiner måste sätta sig och företaget behöver 
mer tid till detta. En annan sak som kan förbättras är att gå tillbaka till det lokala, som 
kontring till det globala. De anställda vill ha större intern beslutanderätt och större 
rapportering, ge större möjligheter till marknaden och kunden. Att satsa mer på Internet är 
även det ett förslag. Det största ansvaret för att företagets organisationsstruktur fungerar bra är 
enligt somliga ledningsgruppen, men de måste även arbeta aktivt på divisionsnivå.  
 
4.1.1.2 Motivation 
 
En viktig motivationsfaktor för de anställda på Banken är att arbetet i sig är roligt. Detta gäller 
övergripande och oavsett avdelning eller nivå. Arbetsklimatet, kompisarna och 
arbetsuppgifterna är det som är avgörande. Viktigt för de anställda är även att känna att de 
utvecklas och lär sig nya saker, och inte minst får möjligheten att göra det. För majoriteten av 
de intervjuade är lönerna och löneutvecklingarna viktiga men definitivt inte avgörande. Fyller 
arbetsuppgifterna det primära behovet blir lönen sekundär. På lägre nivåer är en 
motivationsdrivkraft när högre makter visar uppskattning på det som görs. Det finns en vilja 
att vara professionell och göra cheferna nöjda. Den visade uppskattningen och feedbacken blir 
därmed allt viktigare. På kundtjänst råder det särskilt delade meningar om huruvida företaget 
visar att de bryr sig om de anställda. Klart är att det är höga prestationskrav. En annan 
motivationsfaktor som chefer använder för att motivera sina underanställda är att använda 
olika bonussystem. Som exempel kan nämnas att ge extra uppmärksamhet till en anställd som 
genomfört ett gott arbete med biobiljtetter eller en flaska skumpa. De har även säljbonusar, 
säljtävlingar och enstaka fester. Det påpekas dock att detta är enstaka belöningar och att mer 
löpande bonussystem vore önskvärt.  
 
Vid förfrågan om huruvida Banken lyckas med uppgiften att motivera sina anställda svarar 
flertalet att det varierar från avdelning till avdelning. På högre nivåer verkar det finnas högre 
motivationsgrad och tillfredställelse i arbetet, medan det saknas på lägre nivåer. Samtidigt 
finns det mycket missnöje och frustration särskilt på kundtjänstavdelningen. En anställd anser 
att det inte finns någon personalvård överhuvudtaget och att de inte behandlas som individer. 
Det som sätter käppar i motivationen är graden av kontroll och det stressiga arbetet. 
Slutresultatet är att många slutar på avdelningar på grund av utbrändning. 
  
HR avdelningen på Banken genomför regelbundet medarbetarundersökningar som ventilerar 
vad de anställda tycker och tänker. De har även aktiviteter såsom kickoffer, fredagsfrukostar 
och olika möten. Mycket skiljer sig från avdelning till avdelning och hur klimatet är där. Som 
nämnt är det inte bara förmåner som prioriteras men arbetsmiljön ska vara trivsam. Även HR 
avdelningen anser att Banken har en bit kvar när det gäller att motivera de anställda. En 
generell HR strategi när det gäller att arbeta med motivering av personalen är att arbeta 
kontinuerligt och långsiktigt. Viktigt är att lyssna och hålla vid det man sagt. Det råder delade 
meningar om vems ansvar det är att hålla personalen motiverad. Enligt vissa röster ligger det 
yttersta ansvaret på någon högre befattning, såsom närmaste chefen, VD och 
ledningsgruppen. Det är de som styr framåt och har möjlighet att förändra. Även 
avdelningscheferna har ett stort ansvar att se till att allt fungerar, precis som nordenchefen har 
ett ansvar på det större planet. Enligt andra är det mycket upp till var och en att försöka göra 
sin röst hörd.  
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4.1.1.3 Medarbetarsamtal 
 
Banken har regelbundet individuella, månatliga medarbetarsamtal med ansällda på 
avdelningarna. De går där genom föregående månad och lägger upp en plan för kommande. 
Ämnena som tas upp varierar men behandlar det praktiska arbetet och vad de ska fokusera på 
i framtiden. Resultaten från genomförda kunskapsprov redogörs också. Det som inte sparas 
till månadssamtalet är inkomna klagomål från kunder och övriga anställda. Banken har även 
ett program som är ettårs uppföljningar och hålls tre gånger per år, februari, juni och 
december. De är väldigt prestationsinriktade och berör olika positioner. I februari är det målen 
och de mjuka delarna som tas upp, i juni stämms det av hur långt de nått målet och utvärderar 
jämfört med ursprungsläget. Det sista steget är utvärdering av nuvarande position och den 
totala framgången. På så sätt sätts det mål för kommande perioder och det resulterar i en 
individuell handlingsplan. De personliga utvecklingsplanerna blir målstyrda och behandlar det 
egna arbetet och vad som behöver göras. Responsen av medarbetarsamtalen är mycket goda 
bland majoriteten av de anställda, det finns inte behov utav fler möten. Det är ett sätt för de 
anställda att få perspektiv på deras arbete och ventilera med chefen. Dock har de formella 
månadssamtalen inte riktigt följts rent tidsmässigt. Under fem månader haft tre stycken. Det är 
den dagliga delen som anses vara viktigast, fler medarbetarsamtal skulle, såsom en anställd 
utrycker det, tvärtom stressa de redan överbelastade. 
  
Öppenheten att ventilera åsikter verkar variera på avdelningarna. En del av 
kundtjänstpersonalen anser sig ha goda och öppna kommunikationskanaler. Det finns en 
trygghet i att alltid kunna få ett samtal med chefen om denne har tid till detta. En annan 
förknippar samtalen med magknip, att de inte fick reda på vad som skulle tas upp i förväg. 
Dessutom försöknades uppkomna problem. En intressant påpekelse är det en anställd sa 
angående skvaller. En gång i månaden är nog, för alla pratar runtomkring ändå. De anställda 
känner till mer än cheferna vet om. 
 
4.1.1.4 Information och kommunikation 
 
Det cirkulerar fruktansvärt mycket information på avdelningarna i Banken. Som nämnt har de 
en hel del möten där information presenteras -morgonmöte, veckomöte och månadsmöten 
förutom de individuella månadssamtalen. Kommunikationen är därmed huvudsakligen 
muntlig men e-post är även vanligt. De använder sig inte av något intranät. Huruvida 
kommunikationen fungerar bra råder det delade meningar om. En del information kommer 
aldrig fram till följd av att mötena inte hålls enligt schemat, morgonmöten hålls en gång i 
veckan, veckomöten en gång i månaden. Tidsbristen nämns som en orsak till detta, det blir 
fördröjningar ett par dagar. Samtidigt har de i nuläget möten även när det inte behövs, det 
finns med andra ord ett informationsöverflöd. Direktiv och andra arbetsförordningar kommer 
från avdelningscheferna och åsikterna går isär om huruvida det finns en närhet till bland annat 
ledningen och HR. På högre positioner verkar åsikterna mer positiva än på lägre. Det verkar 
finnas en önskan om att detta avstånd ska minskas. En förklaring som ges till detta är att 
cheferna har väldigt mycket att göra och det finns strukturer som inte fallit på plats än. Mer 
personlig feedback på arbetet är också önskvärt.  
 
Ansvaret för att kommunikationen fungerar är enligt majoriteten av anställda högre makter 
såsom VD och ledningsgrupp. Även HR spelar en central roll som länken mellan ledningen 
och medarbetarna. Även den enskilde anställde har ett ansvar att hålla sig underättad och 
engagerad. IT-avdelningen har också en del att säga till om som ansvariga för den 
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elektroniska informationen. Mycket kan förbättras med hjälp av dem. Det finns även en 
önskan om att ha kommunikationen på en mer informell och individuell nivå istället för 
rutinerade möten. Ett intranät är en god idé enligt somliga men inte alla, många läser inte ens 
veckobreven. 
 
4.1.1.5 Utbildning och karriärmöjligheter 
 
Banken genomför regelbundet internutbildningar och en del är obligatoriska till följd av den 
amerikanska utformningen. Mycket rör uppdatering av policys. De har även en 
introduktionsutbildning för nyanställda där de under en vecka får lära sig mycket om bland 
annat produkt- och systemkunskap. Utbildningarna anpassas mycket till avdelningarna och 
vilket behov som finns. Det genomförs även ledarskapsutbildningar till vilka anställda kan bli 
nominerade. Det kommer införas direktiv för alla avdelningar att ha utbildningar som 
utvecklar ledarskapet. Positivt är även specialist utbildningar med människor från hela 
världen vilket även är karriärmöjligheter. Nackdelen är att det är mycket kostsamt. Det råder 
delade meningar om huruvida frontpersonalen får utbildningar i kundservice. Klart är att 
behovet finns, precis som säljträning. Formellt sett ska de genomföra utbildningar i hur 
oroliga och uppjagade kunder bemöts, men det verkar inte finnas. Medarbetarna måste även 
kunna sälja produkterna. På kundtjänst avdelningen var det tidigare mycket utbildningar men 
detta har avtig. De hade bland annat en konvertering i höstas och det krävdes en hel del 
system utbildningar. Generellt verkar utbildningarna där vara på grundbasis och då väldigt 
ytliga. 
 
Karriärmöjligheterna ser olika ut beroende på position i företaget samt individuella 
preferenser. Somliga ser klara karriärvägar och möjligheter till avancering, andra inte alls. 
Utsikten är positivare på högre nivåer än lägre och åldern tycks även det spela en roll. På 
kundtjänst arbetar många yngre och oerfarna vilket försvårar försöken att gå vidare. Det finns 
frustration över brist på möjligheter att göra karriär. Som en uttrycker det har denne varit på 
avdelningen i flera år och uttryckligen sagt ”vad kan jag göra för er med mina erfarenheter” 
och ändå händer ingenting. Gemensamt är inte desto mindre för majoriteten av medarbetarna 
att karriärmöjligheter är mycket viktiga för att stanna kvar på företaget. Det skulle inte vara en 
attraktiv arbetsplats annars. Enligt en anställd är karriärmöjligheten till och med viktigare än 
själva arbetsuppgiften om möjligheten finns att avancera i framtiden. Ansvaret för att 
utbildningar och karriärmöjligheter ligger enligt vissa röser på VD och ledningsgruppen med 
support av HR. HR spelar en väldigt stor och viktig roll som ansvarig för utbildningar. 
Samtidigt som företaget hjälper till att ge möjligheter är det mycket upp till var och en att 
ansvara för sin egen karriärutveckling.  
 
4.1.1.6 Företagskultur 
 
Banken är ett internationellt företag som funnits i Sverige endast en handfull år. 
Företagskulturen som sådan är mer eller mindre synlig, det finns policys och tankesätt som 
råder generellt. Till följd av det amerikanska inflytandet är den väldigt fyrkantig, det finns 
mycket relger och ingen plats för särskilda ärenden. Medarbetarna har svårigheter att förklara 
den och säger att mycket är officiellt med applåder och blommor. Mycket är kvalitets och 
kontrollmedvetet och risktagande uppmuntras inte. Hårt arbete prioriteras men det är även 
positivt med aktiviteter och initiativ utanför arbetet. Generellt verkar den svenska 
företagskulturen inte satt sig och mycket varierar mellan avdelningarna. De har egna jippon, 
tävlingar och events för att förstärka samarbetet. HR försöker aktivt bygga upp och arbeta 
med kulturen, i dagsläger ligger dock mycket ansvar i medarbetarnas egna händer. Hårt arbete 
och belöning är nyckelord som framhävs, men även eget initiativtagande. Det är ett ungt 
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företag i Sverige kulturen är fortfarande formbar. Samtidigt finns det röster som påstår att 
kulturen är ganska asocial. Det är en enorm kontroll och genom kulturen är de inte mänskliga 
utan som robotar. Den är ingen bra stämning på en avdelning och i kombination med dålig 
löneutveckling är det många som slutar.  
 
I kulturen finns det en hel del policys som efterlevs och influterar arbetet, en av dem är 
dresscode. De får bland annat inte bära T-shirt med tryck vilket inte efterlevs till hundra 
procent. En del policys är hårdare än andra, bland annat måste allt arbete kunna bevisas. Det 
ska vara klart varför en uppgift gjorts och till vilken nytta och det ska dokumenteras. Det är 
extremt reglerat och sekretess är en viktig aspekt. Konto eller personuppgifter får inte skickas 
via mejl och allt måste kvitteras. Främlingar får inte besöka kontoret utan instämpling och 
besöksbricka med mera. Ansvaret för företagskulturen anses ligga på VD och 
ledningsgruppen. Cheferna bör föregå med gott exempel och inte kräva något de inte själva 
kan leverera. Det verkar ändå som om flertalet anställda har förtroende för ledningen och 
chefen, trots att det finns röster som anser att de inte arbetar tillräckligt för att engagera 
personalen. Det finns en efterfråga om att förbättra arbetsmiljön och andra småsaker. 
 

4.1.2 Extern marknadsföring 
 
Bankens arbete med extern marknadsföring handlar mycket om att bygga upp varumärket och 
vara säljfokuserad. Företaget genomför en hel del mätningar och söker ständigt hitta nya 
metoder för att få fram ett koncept på hur de bäst matchar och annonserar.  
 
4.1.2.1 Service kvalitet 
 
Banken arbetar med service kvalitet gentemot kunder och anställda på olika sätt. 
Kundtjänstavdelningen ser till att alltid finnas tillgänglig på telefon och lösa de dagliga 
problemen med både kunder och andra anställda. De nämner hur viktigt det är att alltid 
försöka hålla det glada humöret uppe och behandla kunden med den respekt den är värd. Där 
arbetar många olika idag enligt en anställd. Gällande kundservice så mäts påloggningstiden, 
det ska vara minst sex timmar per dag. Samme anställd på kundtjänst talar om att det är 
negativt att ligga under det kravet. Den extra kundservicen att aldrig låta någon falla mellan 
stolarna och göra kunderna nöjda värderas inte. 
  
Synen på vad som definierar god kvalitet och kundvärde varierar också. Omdömesbiten är 
svår, det är abstrakt vad som definierar kvalitet. Anställda och även kunder värderar det olika. 
På kundtjänst lyder en definition att det är ”word of mouth” som avslöjar kundvärder, det 
kunden säger till sin bästa kompis när den lägger på luren. Goda kommentarer är god service. 
Kunden ska vara nöjd och återkomma till följd av ett skapat förtroende. En annan definition är 
att kunden ska få prata med rätt person direkt och inte blir runtkopplad. Det enda sättet att få 
reda på detta är genom att fråga kunder om de verkligen upplever detta. Banken gör bland 
annat marknadsundersökningar där de tittar på vad som önskas inom produktutveckling. Ett 
externt företag genomför det och sammanställer en prio lista vilket senare skickas ut till hela 
personalen. Något som höjer kundvärdet är utan tvekan priset och en räntesänkning är 
önskvärt. Detta ger alltså möjlighet till mätning av kundnöjdheten och hjälper till vid 
förbättring av verksamheten. Företaget genomför även ”selfassessments” för att säkerställa att 
personalen arbetar på rätt sätt, dvs. ger god service. De har även säljutbildningar för försäljare 
så de blir bättre på att kommunicera med kunden. Ett externt företag gör även falska samtal en 
gång i halvåret och ser hur de blir bemötta. Resultaten från undersökningarna har legitimerat 
flera projekt som skapat förändring. 
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Telefonservicen är något medarbetarna anser de lyckas leverera god kundservice med. 
Kundtjänstavdelningen har höga krav på sig och deras kötider är låga. Den får max vara nio 
till tio minuter och då endast enstaka gånger, de ska även svara på åttio procent av samtalen 
inom tjugo sekunder. Det finns dock områden där de kan förbättras och det rör bland annat tid 
för ansökningar. Det pågår två till tre projekt för att snabba upp processer från det att en kund 
gör en ansökan till att den får ett svar och ett konto. Det övergripande ansvaret för att 
företaget arbetar kundinriktat ligger enligt de anställda främst på ledningsgruppen men även 
dem själva. Alla avdelningar måste prata kund och känna sig delaktiga. En viktig roll spelar 
även marknadsavdelningen som arbetar med strategier externt.  
 
4.1.2.2 Relationsmarknadsföring 
 
Banken arbetar aktivt för att skapa och behålla långsiktiga relationer med kunden. Det är 
nödvändigt att få kunden att känna sig viktig i en speciell bransch. Såsom en anställd uttryckte 
det är det egentligen inte vinstoptimerande att kunden känner samhörighet med banken. De 
tjänar mest på att bolla dem mellan varandra även om det inte är vad företaget vill i längden. 
Ofta likställs kunden med pengar, och det uttrycks som att de inte är där för ett kulturvärde 
utan för att tjäna pengar så bra de kan. För att förbättra kundrelationerna har de bland annat 
tillsatt fler anställda på avdelningen som motverkar att företag lämnar företaget. De löser in 
lån och kan rädda kunder genom att sänka räntan. Samtliga har gått den utbildningen men 
endast en handfull behärskar det. Många arbetar olika, i både förebyggande och räddande 
syfte. Känner de på sig att kunden håller på att lämna företaget sänker de ränten i rent 
förebyggande syfte. Ännu högre sänkning erbjuds till de som vill lämna. Det gäller att 
kommunicera med kunden och även erbjuda denne att utöka sitt lån om den vill det. Mycket 
av arbetet går på magkänsla och viktigt är att alla jobbar åt samma håll.  
 
Samtidigt som det finns långsiktiga relationer med kunderna är även relationerna inom 
företaget minst lika viktigt. Detta sammanfaller mycket med företagskulturen och aktiviteter 
men handlar mer om personalvård som sådan. Det är delade meningar om hur Banken arbetar 
för att förstärka bandet till de anställda. Enligt vissa finns det ingen personalvård alls och det 
visade engagemanget för de anställda är mycket litet. Dock har de fester, fredagsfrukostar och 
andra aktiviteter vilket kan göra mycket. Mycket verkar även skilja sig avdelningar emellan, 
mycket ansvar ligger på de enskilda. Vid förfrågan om företaget behandlar kunder och 
anställda som personer får vi svaret att kundbiten har förbättrats på senare tid. Det är lite mer 
kundfokuserat. De anställda är lite som robotar men kunder är kunder. De försöker sänka 
räntan och tittar på ett annat sätt med riskvärden. Det har hänt mycket, de är exempelvis inte 
lika hårda med att bevilja lån längre. De har inte jättemånga kunder och varje enskild blir 
därmed desto viktigare. Det är kostsamt att skapa nya. Internet kunder som de aldrig har 
personlig kontakt med försöker de även fånga upp, de ringer ut till alla kunder. Det största 
ansvaret för att relationer behålls och fungerar bra i företaget ligger enligt vissa på de 
anställda som är med i management teamet. Varje enskild medarbetare har också ett ansvar att 
göra livet trevligt för sig själv med rätt förutsättningar. Så det är allas ansvar men särskilt 
viktiga är de som har någon form av kundkontakt. Det vill säga de på kundtjänst men även 
marknadsavdelningen. Allt ska förankras till ledningen. Såsom en uttrycker det är det lätt att 
lägga ansvaret på ledningsgruppen, men ingen kan smita från det egna ansvaret. 
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4.1.2.3 Segmentering och målinriktning 
 
Banken arbetar inom marknadsföringen med en segmenterad kundmarknad. Den klassificeras 
som strax över låg med lånesummor på 100 000 kr upp till 450 000 kr per år. De har inte ett 
differentierat kunderbjudande utan arbetar med liknande erbjudande – att erbjuda lån till 
förmånliga räntor. Ett annat sätt att identifiera företagets inriktade marknadssegment är att 
titta på deras kunders profiler och olika parameterar. Banken har genomfört tester i syfte att 
differentiera sig mer men såsom marknadsansvarige uttrycker det finns det mycket kvar att 
göra. Rent marknadsmässigt vill de i framtiden utöka antalet produkter och det finns flera 
projekt igång. De arbetar även för att vara mer tillgängliga och i dagsläget är Bankens kontor i 
Stockholm endast ett arbetskontor. Önskvärt enligt en anställd är att de öppnar ett kundtjänst 
bankkontor. 
 
4.1.2.4 Marknadsmix 
 
Bankens marknadsmix handlar om hur företagets erbjudande ser ut vad gäller ett antal 
faktorer. Mixen handlar mer än något annat om timing och viktigt är säljfokusering till både 
nya och gamla kunder. Ett förbättringsområde enligt medarbetarna är utvärdering av 
genomförda produkt och kundtester för att bli mer målgruppsanpassat. Vid förfrågan om 
viktighetsgrad gällande komponenter i marknadsmixen hamnar priset först, följt av produkten, 
platsen och sist promotion. Priset är något de arbetar aktivt med som konkurrensfördel och då 
främst sänkning av räntan. Denna faktor vet de är något de bör arbeta på utifrån 
kundundersökningar och andra externa arbeten. Produkten och erbjudandet är som definierat 
att vara nummer ett när det gäller lån utan säkerhet och kreditkort. De arbetar aktivt med att 
utöka produkterbjudandet. Företagets marknad är USA och Europa och Sverige kontoret 
ligger i Stockholm. Dock finns inget bankkontor. Banken har inga aktiviteter kring sponsring 
då budgeten i dagsläget inte tillåter det. För att nå ut till kunderna använder de sig av 
annonsering och TV, samt andra säljdrivande aktiviteter såsom direktreklam i form av 
direktutskick och telemarketing. De har även massutskick till kunder de anser har större 
behov av det, då inkluderat reklam via webben. Under hösten planeras vad de vill göra för det 
kommande året och denna plan modifieras lite beroende på om det är någon kanal som inte 
fungerar så väl som de tror.  
 

4.1.3 Förbättringsprocesser 
 
Banken har ingen uttalad strategi för hur de arbetar med förbättringsprocesser, däremot har de 
mycket officiella förhållningssätt. Uttalat och outtalat ska det finnas en villighet att ta 
diskussioner och pröva nya metoder vid förbättring. Banken har några övergripande mål eller 
verktyg för organisationens långsiktiga överlevnad och målsättningarna är alla bestående av 
parametrar. Mycket av förändringsarbetet är drivet av finansiella mål, att öka volymer och 
minska kostnader. Den långsiktiga planen sägs vara att de ska växa och befästa sin plats i 
norden. Kärnkonceptet är hur fort företaget får ut pengar till kunder, hur mycket de säljer och 
hur god servicen är. Det sker mycket mätningar och stort fokus ligger på rapportering, vilket 
också tillhör branschen. Som helhet anses detta vara positivt då det leder till god kontroll av 
verksamheten. Relationer internt och externt är även viktiga för företaget. Förbättring sker 
mycket genom att lära sig av andra avdelningar och kommunicera lokalt och globalt. I nuläget 
har Banken förbättringsprojekt på gång och de arbetar med att bygga strukturer för deras 
processer. Externa konsulter anlitas för detta. 
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Det är mycket i Banken som är bra enligt de anställda, det finns det mycket kompetens inom 
företaget och ett högt förändringstryck. Erfarenheter delas även från andra länder och 
ledningar är inte rädda för att satsa på unga, driftiga människor. De vågar prova nya sätt att 
marknadsföra sig och arbeta på nya marknader. Dock finns det även en del 
förbättringsområden. Det finns röster som anser att verksamheten är väldigt kontrollerad och 
central med stundtals dålig personalvård. Det är en mycket amerikansk kultur som kan 
förbättras genom rationalisering av kontrollerna. Förslaget är att se över dessa och slopa 
överflödiga för att i längden inte sänka service kvaliteten. Flertalet anställda anser att de får 
för lite lön och att deras personliga utvecklingsmöjligheter är dåliga. Det finns en önskan om 
att göra detta mer jämlikt mellan avdelningarna. Beslutsvägarna inom företaget är långa och 
även små förändringar måste godkännas av ett antal ansvariga. Det råder hög arbetsbelastning 
på somliga avdelningar och HR skulle behöva en närmare koppling till verksamheten. En 
medarbetare uttrycker det som att HR avdelningen i nuläget inte är dimensionerat i företaget 
utan det bör vara lättare att vända sig till dem. Förslagsvis skulle fler kunna anställas för att 
effektivisera arbetsprocesser och utnyttja företagets resurser maximalt. På så vis möter 
företaget även kundernas krav bättre. Manuella processer kan vara svåra att förändra men de 
anses underlätta vardagen för många människor.  
 
Bankens omvärld och marknader bevakas ständigt vilket sätter spår i organisationen. Det 
ställs höga krav på verksamheten. Genom centraliseringen kontrolleras hur många 
ansökningar som kommer in, konkurrensbevakningarnas resultat med mera. Det finns både 
kortsiktiga och långsiktiga lösningar och ett sätt att hantera omvärlden är arbetet med de 
interna kunderna. Genom att utveckla dessa och tillhandahålla utförliga utbildnings- och 
introduktionsprogram optimeras kontakten med de externa kunderna. Banken benchmarkar 
även och tittar på varför kunder dras till deras konkurrenter samt hur god deras egen 
kundservice är. Enligt kundundersökningarna hålls denna på en god nivå. Jämfört med 
konkurrenter ger de kunder mervärde genom snabbhet och mycket är anonymiserat. Det 
handlar om nätförsäljning utan rådgivning vilket också är fördelaktigt. Kunden får sköta 
mycket själv via Internet eller telefon och det ställs inte frågor om vad pengarna ska användas 
till. Andra konkurrensfördelar är att de har bättre öppettider och lägre väntetider. Såsom en 
anställd uttrycker det kommer allt ned till att de måste agera rätt gentemot kunden, att erbjuda 
en bra produkt och ge god service. 
 
Andra förbättringsområden är lokalitet, produktutbudet och kundfokusen. Önskvärt är att 
ändra lagar och regler som förstärker det stora globala, utnyttja resurser bättre och producera 
tjänsten billigare. Även om undersökningar stödjer företagets kundfokusering är det ett 
konstant förbättringsområde. De kan alltid få ut pengar snabbare till kunderna, bättre service 
på nätet med mera. Vid förfrågan om vad företaget arbetar med för orientering råder det 
väldigt delade meningar. Generellt är det kunden som sätt i fokus men även kvalitet är något 
som prioriteras. Det uttrycks vara något som de direkt kan förlora kunder genom. Process 
hamnar därefter för att det är en centraliserad verksamhet med interna processer. Dessa 
varierar naturligtvis avdelningar emellan. Dialoger och kommunikation anställda emellan 
hamnar längre ned på listan precis som att se individen och organisationen som lärande 
objekt. 
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4.2 Leveransföretaget 
 
De interna och externa verktygens utformning i Leveransföretaget påverkas i hög grad av att 
det är ett stort, globalt amerikanskt företag. Det har en hundraårig tradition med ett vinnande 
koncept som ser likadant ut vartän i världen man tittar. Företaget har 410 000 st anställda 
världen över varav cirka 600 arbetar i Sverige. 
 

4.2.1 Intern marknadsföring 
 
4.2.1.1 Organisationsform 
 
Leveransföretagets organisationsform är hierarkiskt utformad och toppstyrd, mycket till följd 
av att det är ett amerikanskt företag. Det är flera steg i beslutsfattande processen och 
medarbetarna har lite frihet att fatta egna beslut i arbetet. Det finns en plan som måste följas 
vilket uppfattas både positivt och negativt av medarbetarna. Negativt är att kontrollen får de 
anställda att känna sig som robotar, samtidigt som rutinen leder effektivisering av 
arbetsuppgifterna. De kan utföras snabbare och säkrare och det är lättare att förbättras. 
Samtidigt är beslutsprocessen något majoriteten av de tillfrågade har klagomål inom, dock 
inte gällande chefer och medarbetarna emellan. Chefterna styr genom att hålla sig inom ramen 
för vad budgeten tillåter och ger resultat. Det är med andra ord korta led mellan chef och 
anställd på samma avdelning, det är först vid större beslut det tar tid. Då är en rad nivåer 
delaktiga och mycket förankras i USA. När det uppstår problem inom avdelningarna löses 
dessa ganska smidigt enligt de anställda, ofta är det endast chefen som iblandas. Det kan dock 
skilja sig avdelningarna emellan beroende på storlek och problemens natur, men öppenhet är 
essentiellt. De tas upp vid möten och antecknas på listor så de kan korrigeras på rätt sätt och 
av rätt person. Såsom en chef berättar är de lättlösa problemen de som uppstår med en kund 
eller anställd eftersom de är specifika. Vid kundproblem byts helt enkelt ofta kontaktpersonen 
ut om det är personliga problem dem emellan. Ärendet och kunden måste hanteras på rätt sätt. 
Ibland kan det behövas stöd från HR för att underlätta problemhanteringen och dessa 
underrättas oftast. Det kan exempelvis vara så att arbetsbördan ökats och att det behövs fler 
medarbetare. HR avdelningen i Sverige har en renodlad support funktion och finns till hands 
med kunskap och erfarenheter. Vid konflikter ger de tips, råd och stöd. Enligt HR ansvarige 
själv blir de bättre på att se problem i horisonten och göra något åt saken i förebyggande syfte. 
 
När det gäller att hantera personalens frihet i arbetsuppgifter är det avdelningschefen och 
funktionschefen som leder och fördelar arbetet. Det finns uppsatta mål och krav som måste 
uppfyllas och det skiljer sig även åt mycket mellan avdelningarna. På vissa avdelningar såsom 
kundtjänst eller transport är uppgifterna konventionella och det finns lite utrymme att 
bestämma själva. På andra avdelningar är det mer flexibelt och det är inte fasta rutiner. Även 
chefernas frihet varierar beroende på avdelning och aktuella ramar. Deras uppgifter är att 
främst se till att medarbetarnas arbetsuppgifter blir gjorda. Något som medarbetarna främst 
skulle vilja förändra i företaget är att snabba upp beslutsprocesser och få igång flexibiliteten. 
Att platta ut det hierakiska och skära bort ett par nivåer. Många problem skulle lösas då de 
flesta är förknippade med beslutsprocessen. Det är samtligas ansvar att 
organisationsstrukturen fungerar men mycket är även upp till ledningen och de högt uppsatta 
cheferna.  
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4.2.1.2 Motivation 
 
Leveransföretaget arbetar med olika motivationsfaktorer med varierande effekt för att 
underlätta och driva förändringsarbete. En viktig faktor är ledarskapet som ska delegera en 
klar och tydlig uppgifts- och arbetsfördelning. Det saknas enligt medarbetarna riktigt bra 
ledare som sporrar och ger förtroende och dagens chefer är nödvändigtvis inte tillräckligt 
kvalificerade. Ledarskapsutbildningar löser inte alltid problemet och ibland är det bra att 
rekrytera externt. För att tillgodose de anställdas behov bygger mycket även på ömsesidighet i 
kommunikation, feedback, medarbetarsamtal med mera. Feedbacken är återkommande enligt 
cheferna och policyhandboken styr de anställdas arbete. Några av de uttalade policys är att 
medarbetarna kallas vid deras förnamn och ingen, hög som låg, jobbar med stängd dörr. 
Tillgänglighet och rätt person på rätt plats är viktigt. Lönen och löneutvecklingen är det 
största incitamentsmedlet men även karriärmöjligheter och glädjen i arbetet är viktigt. Lönen 
styrs av det enkla förhållandet utbud - efterfråga och det finns ingen planerad löneutveckling. 
Synen på lönen är ganska negativ vilket förklaras av att Leveransföretaget inte har 
löneförhandlingar. Det råder en känsla av orättvis behandling då lönen inte alltid speglar 
arbetsinsatsen. Goda karriärmöjligheter finns dock för de med ambitioner och många 
tillfrågade anser ändå att företaget lyckas förmedla dessa. Bevisligen stämmer detta då flerta 
anställda avancerat, något som motiverar andra att göra likadant. Utöver detta finns det 
träningsbidrag för de som vill motionera på fritiden och det erbjuds även utbildning vid sidan 
av arbetet.  
 
Arbetsglädjen och arbetskamraterna är en viktig motivationsfaktor och somliga 
arbetsuppgifter är mycket stressrelaterade. Som exempel kan nämnas Leveransföretagets 
chafförer, ett yrke som inte passar alla. För att hålla deras motivationsgraden uppe ges daglig 
feedback samtidigt som chefen alltid försöker vara tillgänglig. Hög arbetsmoral prioriteras 
och säkerhet är en stor fråga. Något som höjer motivationsgraden ytterligare är att 
chafförernas säkerhet sätts före skapandet av vinst. Företaget genomför regelbundet samtal 
där de anställda får möjlighet att ventilera. Somliga avdelningar har trivselmöten en gång i 
månaden där de bland annat tittar på hur personalen mår och vad som kan förbättras. Det kan 
handla om allt från arbetstider till arbetsbelastning och syftet är att få medarbetarna att göra 
ett bättre jobb och stanna i företaget. En annan motivationsfaktor som ökar arbetsglädjen är 
mindre materiella ting såsom en byrå och andra fräscha saker på kontoret. Det underlättar det 
dagliga arbetet och gör det lättare att följa exempelvis ”clear desk” policyn. Problematiken 
ligger i företagets kontrollerande kostnadsberäkningar och inget byts ut förrän det gått ett par 
år. I värsta fall har medarbetarna själva stått för inköpen och det råder en frustration över att 
inte få igenom sådana förslag till förbättring.  
 
Huruvida Leveransföretaget lyckas motivera sina anställda råder det delade meningar om. 
Medarbetarnas åsikter skiljer sig beroende på position men missnöjet finns främst på lägre 
nivåer. Vad som motiverar skiljer sig även åt och somliga trivs med sina arbetsuppgifter och 
arbetskollegor, andra inte. Arbetsklimatet, arbetserfarenheter och utveckling hamnade högt på 
listan. Överlag ansåg de tillfrågade att företaget inte lyckas motivera och tillgodose de 
anställdas behov. Det finns mycket erfarenhet som inte utnyttjas och missnöjet syns bland 
annat på den enorma personalomsättningen. Cheferna tycks vara medvetna om situationen 
men inte göra något åt det. Kostnadsmedvetenheten är så stark att personalen hamnar längst 
ned på prio listan. Resurserna går åt att göra kunden nöjd före personalen och det har 
förvärrats med åren. Detta kan enligt en anställd bero på att cheferna byts ut med jämna 
mellanrum och de är väldigt resultatbenägna. Bevis för att företaget misslyckas med 
motivation syns även på en undersökning som görs en gång i halvåret. Det är liknande 
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klagomål och känslor som uppkommer men det fattas inga beslut om åtgärder i Sverige. Inga 
av de tillfrågade medarbetarna kunde tänka sig stanna kvar på företaget resten av deras 
yrkesverksamma liv. Förutom arbetskamraterna stannar de på grund av lathet och i väntan på 
annan anställning. Samtidigt verkar det finnas ett förtroende för cheferna på somliga 
avdelningar vilket stöds av den senaste personalundersökningen. Den visar att drygt 80 
procent att chafförerna är nöjda med sina chefer, företaget och arbetsbelastningen. 
Positiviteten syns även på högre nivåer, exempelvis anser HR ansvarige själv att de lyckas väl 
med att motivera personalen. Denne säger att det finns en glädje i att gå till jobbet då det är så 
varierat arbete med utmaningar. Tillfrågade chefer kan tänka sig stanna kvar i företaget resten 
av sitt yrkesverksamma liv. 

 
Ansvaret för att Leversanföretagets personal är motiverad anses falla tillbaka på ledarskapet. 
De delegerar vidare till HR avdelningen som ska se till att delmål och önskemål finns och 
tillgodoses. Samtidigt anses det vara mycket upp till varje anställd att hålla sig själv motiverad 
och ventilera åsikter. Det som uttalat kan förbättras i HR strategierna och motivering av 
personalen är lokalare förankring av exempelvis interna utbildningar. Det finns flera nivåer av 
kompetenshöjande utbildning men varje beslut måste förankras i USA. Det finns en önskan 
om att ha detta på närmare håll för att kunna fatta egna beslut om internutbildning vid behov.  
 
4.2.1.3 Medarbetarsamtal 
 
Leveransföretaget har regelbundet medarbetarsamtal och utformningen av dessa är likformig 
världen över. Tidigare hölls de en gång per år och var något ineffektiva men numera är de mer 
resultatinriktade. Numera hålls de två gånger per år och syftet är att få medarbetarna att bli 
mer involverade i företaget. Ämnena som tas officiellt ska tas upp är arbetsprestation, kvalitet, 
kundservice, ambitioner och framtidsplaner. Det fungerar enligt HR ansvarige som en 
återkommande och strukturerad, formaliserad feedback. Medarbetarna får vara delaktiga i 
dialogen och bestämma målens utformning. Det är även ett tillfälle att ventilera personliga 
känslor kring grupparbetet på avdelningen. Fokus verkar inte ligga så mycket på den enskilde 
anställde utan hur denna fungerar i teamet. Det råder delade meningar om samtalen verkligen 
resulterar i en personlig utvecklingsplan. Enligt HR ansvarige själv summeras samtalen i ett 
skriftligt dokument medan medarbetarna säger att det i bästa fall endast noteras vad som sägs. 
Det följs inte upp eller jämförs på något vis med tidigare samtal. Detta är något som försvårar 
förändringsarbete. Positivt är dock att majoriteten av de tillfrågade kände att de vid behov 
kunde till ett möte, mycket tack vare ”open door” policyn, 
 
Enligt HR ansvarige finns det i dagsläget inte behov av fler medarbetarsamtal, därmot är det 
önskvärt att hålla frekventare, kortare samtal. Att i ett rum samtala ett par minuter utan ett 
underlag. Särskilt viktigt är detta för nyanställda som ska känna sig delaktiga och inte, såsom 
förekommit, lämna företaget efter en månad. Medarbetarna anser dock att det behövs fler 
samtal då tisdbristen förhindrat det. Inte heller hinner de alltid ta upp seriösa ämnen. Det är 
nästan som om det är mer resurseffektivt att arbeta än tala om saker som cheferna ändå inte 
styr över. Hur ofta mötena de fakto hålls skiljer sig även åt mellan avdelningarna, en hel har 
haft några och andra inga alls. Det råder dock inget tvivel om att behovet finns och att det är 
bra att få tala enskilt med chefen istället för i grupp. Ansvaret för att medarbetarsamtalen 
fungerar bra anses ligga mycket på cheferna och HR avdelningen. Det är de som ser till att de 
genomförs, är effektiva och faktiskt resulterar i personliga utvecklingsplaner. Detta verkar i 
nuläget inte vara en självklarhet för alla chefer, då somliga inte genomför samtalen. Det är 
inte heller klart vad syftet är, vilka ämnen som bör tas upp och att samtalen ska innehålla 
återkommande feedback. Ingen av de intervjuade medarbetarna kände till den nya 
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utformningen av medarbetarsamtalen. 
 
4.2.1.4 Information och kommunikation 
 
Det finns mängder av information som rör sig på avdelningarna och det kommuniceras ut 
både muntligt och skriftligt. Genom veckomöten blir medarbetarna varse olika beslut  och 
större sådana kan komma direkt från VD:n. Dock kommer den största delen av informationen 
via mail och veckobrev, vilket ibland kan leda till informationsöverflöd. Veckobrevet 
innehåller inte alltid relevant information utan är ofta ytlig och behandlar policys. Det är 
mestadels positiva saker som tas upp och inte negativa. Leversansföretaget har även ett 
intranät som knyter samman världens kontor och det används utifrån avdelningarnas 
funktioner. Dock är det inte något som används regelbundet av alla medarbetare och tidsbrist 
anges vara orsaken. Parallellt med informationsöverflödet finns det annan information som 
inte når hela vägen. Ofta räcker det med att en nyckelperson är frånvarande för att det ska bli 
totalt stopp. Det fastnar då på högre nivåer och trots klagomål är det inget som åtgärdas. 
Cheferna själva har skilda åsiktern när det gäller huruvida de känner en närhet till HR och 
ledningen. Somliga anser att det är öppet med undantag för att en del information inte 
strömmar nedåt i organisationen. ”Open door” policyn är positiv vilket underlättar 
kommunikationen. HR avdelningen spelar annars en central roll när det gäller att informera 
och kommunicera med personalen. En hel underavdelning arbetar med detta och har både 
elektronisk och fysisk kommunikation med Sveriges medarbetare. Syftet är att samtliga ska få 
ökad kunskap om händelser i företaget och enligt HR chefen själv fungerar de som en bra 
mellanhand mellan anställda och ledningen. Informations och kommunikationsprocessen 
anses inte vara optimal i nuläget men ligga på en god nivå. 
 
Det råder delade åsikter om vems det största ansvaret är för att Leveransföretagets 
kommunikation och information fungerar väl. Somliga anser att det är källan till 
informationen som har ansvaret för att behövliga får ta del av den. Andra anser att det är upp 
till var och en men även den närmaste chefen att informera gruppen. Generellt anses 
informationsflödet vara för långsamt och hierarkin behövs plattas ut. Trots detta verkas 
majoriteten av de tillfrågade på Leveransföretaget vara nöjda med informationsprocessen. 
Samtidigt finns en del önskemål till förbätttring, främst handlar det om att förenkla och 
sortera bort överflödig information. Information som påverkar hela företaget kan förslagsvis 
förmedlas muntligt till avdelningen en gång i veckan. Mycket av det ansvaret faller på att 
cheferna verkligen kommunicerar ut feedback till personalen. Trots toppstyrningen i företaget 
är det många medarbetare som känner att de har möjlighet att påverka och ventilera angående 
sitt arbete. En annan god idé vore att utveckla den svenska enhetens intranät. 
 
4.2.1.5 Utbildning och karriärmöjligheter 
 
Leveransföretaget arbetar aktivt med att tillhandahålla utbildning för relevanta och behövliga 
ändamål. De har mängder av internutbildningar för olika positioner och arbetsprocesser. Alla 
chefer ska formellt ha genomgått en ledarskapsutbildning som hålls en gång om året, men så 
har inte alltid varit fallet. Andra utbildningar handlar om management och hur man skapar 
kundvärde. Försäljningsutbildning är positivt vilka genom medarbetarna med kundkontakt 
utvecklas om hur de ska prata med kunder. Vässentligt är hur de tillahandahåller service och 
säljer produkterna. Utbildningarna som kommer från eller hålls utomlands och är ofta väldigt 
tuffa enligt medarbetarna. Leveransföretaget har även chafförutbildningar med fokus på 
säkerhet och bemötande av kunder. Denna utbildning sker löpande en gång om året och då i 
samband med en personlig handledare. Nyanställda får i början gå runt bland avdelningarna 
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för att få en förståelse för verksamheten, något som kallas ”crosstraining”. Övriga 
utbildningar skiljer sig åt mellan avdelningarna beroende på arbetsuppgifterna. Somliga 
avdelningar är bättre på att strukturera upp hur nya omhändertas, andra får ibland klara sig på 
egen hand. Det handlar även om timing då det vissa perioder introduceras nya system som 
kräver utbildningskurser. Överlag verkar det som att medarbetarna måste driva på utbudet av 
utbildningar. Mycket handlar om kostnader och även mindre billiga kurser i exempelvis 
datakunskap nekas. Resultatet är frustration bland personalen. 
 
Enligt HR avdelningen är Leveransföretaget tydliga med vilka karriärmöjligheter som ges och 
vad som förväntas utav den enskile anställde. Betoning ligger på att karriär och utveckling 
inte är samma sak. Ett behov får läggas fram och sedan arbetar de utifrån det. Dock beskriver 
sig företaget som en lärande organisation som eftersträvar positiv spridning 
utvecklingsmässigt. Medarbetarna är införstådda med att det finns karriärmöjligheter men de 
verkar inte helt klara över hur de ska nå dit de vill. Det finns specifika krav och erfarenheter 
som efterfrågas men det stämmer inte alltid i praktiken. Det är enligt en anställd inte alltid 
lämpliga kandidater som klättrar på karriärsstegen, mycket handlar om personliga kontakter. 
Detta nämns som en orsak till att flertalet väljer att lämna företaget. Karriärmöjligheter är en 
viktig motivationsfaktor som blir desto viktigare vid monotona arbetsuppgifter. 
Leveransföretaget rekryterar främst internt och då till de högre positionerna. HR spelar en 
avgörande roll främst i egenskap av support funktion. Viktigt är även att personen passar in i 
företagskulturen och officiellt har de verktyg för att minimera personalomsättningen. 
Ansvaret för att utbildningar finns och karriärmöjligheter ges ligger mycket på respektive 
funktion som bäst känner medarbetarna. Mycket ligger även såsom nämnt på HR avdelningen 
men även cheferna i sverige och norden. 
 
4.2.1.6 Företagskultur 
 
Leveransföretagets företagskultur beskrivs av medarbetarna som tydligt hierarkisk och väldigt 
amerikansk. Det präglas av regler, gamla traditioner och historik som emellanåt krockar med 
den svenska kulturen. Företaget ställer väldigt höga krav på medarbetarna prestations och 
kvalitetsmässigt för att ge tillbaka med utveckling och karriärmöjligheter. Hur väl kulturen 
genomsyras på avdelningarna skiljer sig åt, likaså den generella stämningen. Cheferna arbetar 
på olika sätt för att förbättra stämningen. Vissa ger daglig feedback, försöker alltid vara 
tillgänlig, satsar på trivsel med mera. Detta speglas i hur väl medarbetarna mår på 
avdelningarna, somliga känner stolthet i sitt arbete medan andra knappt känner till kulturen. 
Bonussystem är något positivt som bland annat finns bland chafförerna vilket sporrar 
arbetsglädjen och effektiviteten. Pengarna får gruppen sedan disponera på fritt vis. Generellt 
verkar företagskulturen i sverige utstråla snålhet och negativitet och den enskilde 
medarbetaren kommer i sista hand. Medarbetarna är utbytbara vilket främjar en ond cirkel 
prägladad av frustration. Det verkar även som om förtroendet för cheferna mättats av lite till 
följd av passivitet vid exempelvis uppföljning av undersökningar. Dubbelmoralen att det ska 
vara lika för alla gäller inte heller, exempelvis tas det inte hänsyn till röda eller nationaldagar i 
Sverige. 
 
Således är det mycket policys som påverkar och styr kulturen och det dagliga arbetet. De 
kommer från amerika och vissa policys är mer behövliga än andra. Mycket är bland annat 
dresscode och utseende restriktioner som sammanfattas i den importerade policy handboken. 
Många chefer inser deras viktiga roll i företagskulturen och att det är upp till dem att engagera 
sin grupp och förmedla företags mål, värderingar och attityder. Särskilt viktigt är det när 
personalen ofta anser att de inte kommer i första hand. Generellt saknas det ett förtroende för 
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ledningen bland medarbetarna. Önskvärt är att lägga mer resurser på personalpolitik och 
aktivt få dem att trivas och stanna kvar i företaget. Ansvaret för företagskulturen ligger 
således dels på cheferna men även HR avdelningen. Det är de som har möjlighet att påverka 
ledarskapet. Somliga chefer ansåg även att samtliga anställda bär ett ansvar för att hålla sig 
motiverad och insatt. 

4.2.3 Förbättringsprocesser  
 
Leveransföretaget har konstanta förändrings- och förbättringsprocesser och såsom många 
amerikanska företag arbetar de med Balance Score Card. Det  innebär att de har målsättningar 
för varje upptaget element och åtgärder införs för att möta dessa. De har även listor med 
frågor de går genom årligen från vilken statistik utarbetas. Högre chefer undersöker hur väl 
arbetet fortskrider på avdelningarna och godkänner eller ger nedslag på aktiviteterna. Enligt 
en chef har Leveransföretaget de senaste fem åren tagit mer mark i världen och de har en bit 
kvar i Sverige. BSC är ett bra redskap att utvecklas och förbättras genom. Frågorna kräver 
olika mycket uppföljning men positivt är översikten och kontrollen över processen. Somliga 
frågor är svårare än andra att uppfyllla enligt en chef finns det alltid hjälp att få. Dock 
poängteras det att teamledarna och avdelningschefer inte arbetar strategiskt med 
förbättringsprocesserna utan det sköts på högre nordiska nivåer. Sverige cheferna arbetar mer 
med att delegera och förbättras genom att sköta om medarbetarna. Genom månadssamtalen 
involveras personalen i arbetet. 
 
Det finns mycket i företaget som är bra enligt de anställda. Det är ständiga utmaningar, ett kul 
arbete och den dagliga feedbacken är positiv. Företagets storlek innebär en stabil anställning 
och litet risktagande. Dock finns det flera förbättringsområden, bland annat trögheten och att 
det går långsamt. Det hierarkiska leder till långsamma beslutsprocesser, hög arbetsbörda och 
stress. I kombination med dåligt ledarskap på flera nivåer försämras arbetet ytterligare. 
Företaget hanterar krav från omvärlden på olika sätt. De är, såsom de själva uttrycker det, i 
högsta grad beroende av omvärlden då det är där kunderna finns. Genom marknadsföringen 
presenteras affärsidén och mycket arbete läggs på kundhantering. De är helt beroende av att 
visa produkten för premumtiva kunder och genom kundundersökningar får de feedback på hur 
väl detta lyckas. Det jobbas dagligen med att försöka leverera kundservice och de har höga 
krav och mål. Det uttrycks som att de sällan har tid att slå sig till ro med servicen, det är något 
som ständigt kan förbättras. Viktigt är även relationer och nätverk internt och externt på 
företaget. De olika funktionerna i företaget går in i varandra och det måste ske smidigt. 
Fördelaktigt för förbättring är förståelse och genom ”cross training” får medarbetarna en 
inblick i hur de andra avdelningarna har det. På så vis förbättras relationerna inom men även 
mellan avdelningarna. Såsom en chef uttryckte det kan de externa nätverken inte fungera om 
de interna inte gör det. Företaget har ett öppet förhållningssätt till konkurrenter, dock har de 
inga yttre förebilder. Dessa finns snarare inom företaget och då bland annat en av grundarna. 
 
Det råder olikheter vid förfrågan om vad som prioriteras i företaget. Hälften av de tillfrågade 
cheferna ansåg att kunden kom i första hand, följt av kvalitet, medan övriga ansåg tvärtom. 
Processer prioriteras ganska mycket också medan dialoger och lärandeprocesser kommer i 
sista hand. Medarbetarna ansåg att det främst är kommunikation och beslutsfattande som 
behövs förvättras och att hierarkin måste plattas ut och snabbas upp. En förbättrad 
personalpolitik är även behövligt för att skapa en positivare stämning på företaget. Generellt 
verkar det dock råda en positiv framtidstro för företagets del, de kommer vara framgångsrika 
ett tag till. Dock var det negativare på personalplanet, det fanns inte mycket hopp om att 
företaget skulle börja bry sig om de anställda. 
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5. Analys 
 
 
Härnäst genomförs en analys av empirin kopplad till den utvalda teorin. Efter att i 
föregående kapitel identifierat vilka interna och externa markandsföringsverktyg Banken och 
Leveransföretaget använder sig av, är detta kapitel en inledning till att klargöra brister som 
kan förekomma i verktygen. Vi behandlar således vår andra punkt i syftet. 
 
 

5.1 Banken Analys 
 

5.1.1 Intern marknadsföring 
 
 
5.1.1.1 Organisationsform 
 
I dagens ständigt föränderliga samhälle finns det idag ett stort behov av flexibla och 
dynamiska organisationer. Enligt teorin ligger det en svårighet i att skapa en organisation som 
inte är toppstyrd men som ändå tillåter spontan kreativitet och är under kontroll. Bankens 
organisation är inte ett nätverk, utan väldigt hierarkisk till följd av det amerikanska 
inflytandet. Kontrollbiten är en stor faktor i företaget, det är omständigt vilket begränsar 
hantering av uppkomna problem och beslutsprocesser. Stora beslut kräver mängder av 
påskrifter och kräver tid. Många förändringsidéer går även förlorade till följd av de långa 
vägarna. Det finns risker med detta, då man förlorar kunskap och kreativitet hos de anställda.  
 
Enligt teorin är ett steg i att förvandla hierarki till affärsverksamheter att skapa enheter  som 
accepterar prestationskontroller i utbyte mot förfaringssätt. Det handlar om att arbeta 
målinriktat med resultatansvar. Banken arbetar aktivt med detta då anställda särskilt på högre 
nivåer har stort ansvar och friheter i arbete. Det är ofta målsättningen som är det viktiga i 
arbetet med strukturer att arbeta inom. En nackdel kan dock vaa att det blir för mycket att 
göra, för många bollar i luften. Samtidigt verkar det som om denna möjlighet inte ges till de 
på lägre nivåer vilket skapar frustration och vantrivsel.  
 
Varey och Lewis talar även om att det vid organisatorisk förändring är viktigt med en väl 
integrerad företagskultur som stödjer och uppmuntrar till individuellt initiativtagande och är 
positiv till förändring. Detta tvingar även chefer och ledningen att arbeta på ett annorlunda 
sätt som handlar om att möjliggöra kreativt och flexibelt arbete men samtidigt undvika 
konflikter och risker. Först då skapas värde både till interna och externa kunder. Bankens 
organisation och kultur uppmuntrar individer främst på högre nivåer, men ej de lägre. Den 
uppmuntrar inte heller det individuella initiativtagandet. Det finns idéer i företaget men dessa 
fångas inte upp, som exemplet med de felaktiga avierna. Detta är negativt både för de 
anställda men även utåt sett mot kunderna. Generellt är det rutiner och processer som måste 
sätta sig på avdelningarna och att ledningen arbetar mer på den lokala nivån. 
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5.1.1.2 Motivation 
 
Motivation är enligt teorin ett viktigt verktyg i den interna marknadsföringen för att 
personalen ska arbeta effektivt. På Banken är det olika faktorer som motiverar. I enlighet med 
Maslows behovsteori finns det olika kategorier som bör tillfreställas, vilka är fysiska behov, 
trygghet, tillhörighet och kärlek, självkänsla och självförverkligande. Det första och andra 
steget tillfredställer Banken och främst genom lönen. Lönen och löneutvecklingen är enligt 
majoriteten av de intervjuade viktig men inte avgörande. Om arbetsuppgifterna fyller det 
primära behovet blir den sekundär. Det hänger mycket ihop med om Banken lyckas 
tillfredställa det tredje steget, att känna en tillhörighet och kärlek till arbetet. Bankens 
anställda anser det vara avgörande för om de stannar kvar inom företaget. Det är viktigt att de 
utvecklas och lär sig nya saker men även trivs med arbetsklimatet. Lönen blir mindre 
avgörande om arbetsuppgifterna är roliga och om de har goda relationer. Viktigt för företaget 
är därmed att skapa en företagsmiljö med positiva och trivsamma relationer. Banken verkar 
lyckas delvis med detta med undantag för lägre nivåer. Där anser en del att de behöver känna 
en större närhet till sin chef för att kunna arbeta effektivt. Enligt Maslow kommer dessa 
personer inte vidare högre i behovstrappan förrän detta behovet är tillfredställt.  
  
Det fjärde och femte steget i behovspyramiden handlar hur viktigt det är för anställda att ha 
självkänsla och självförverkligande. Banken verkar ha problem med att tillfredställa dessa 
nivåer och få de anställda att känna sig uppskattade och behövda. Främst syns detta på nedre 
nivåer där det även finns en hel del frustration. Resultatet är ineffektivt arbete och att folk 
slutar på arbetet. En motivationsdrivkraft är här enligt en anställd när högre makter visar 
uppskattning på det som görs. Det finns en vilja att vara professionell och göra cheferna 
nöjda. Visad uppskattning och feedback blir därmed desto viktigare. Det är flertalet anställda 
som har delade meningar huruvida företaget verkligen visar att de bryr sig om de anställda. 
De belöningar som ges i nuläget anses inte vara tillräckliga för att hålla motivationen uppe. 
Ett mer löpande bonussystem är önskvärt. Nivåerna motverkas också av det faktum att 
företaget präglas av hög grad av kontroll och det stressiga arbetet. Det finns en hel del 
missnöje kring personalvårder och det syns i att hela avdelningar byts ut på grund av 
utbrändning.  
 
I enlighet med Herzbergs teori var det inte någon anställd som var missnöjd med 
hygienfaktorerna utan det är motivatorerna det faller på. Det är viktigt såsom Herzberg 
påpekar att inte tillåta att arbetsförhållandena blir dåliga. Det kan skapa missnöja som 
distraherar personalen och förhindrar att motivatorerna förbättras. Dock finns det även mer 
positiva röster i företaget, främst på högre nivåer. Generellt är chefer mer nöjda med sitt 
arbete och känner en glädje i det de gör. De trivs, känner att de tillför något och kan tänka sig 
stanna kvar i företaget. Värt att poängtera är att en minoritet av de totala antalet tillfrågade 
kunde tänka sig stanna kvar på Banken under resten av sitt yrkesverksamma liv. 
 
5.1.1.3 Medarbetarsamtal 
 
Banken har regelbundet medarbetarsamtal vilket görs individuellt med kundtjänstansvarige. 
De går genom föregående månad, planerar för nästa och stämmer av vad som gått bra och 
dåligt, samt vad som kan förbättras. Enligt Enbom är det ett antal sakfrågor som bör tas upp 
på samtalen, bland annat planering, önskemål men även personliga funderingar. Banken 
verkar mest ta upp arbetsrelaterade ämnen om huruvida de skött sitt arbete väl och vad de ska 
fokusera på tills nästa måndag. De saknar diskussioner om arbetsrotation och arbetsglädje. 
Det är enligt Enbom ocskå viktigt att mötena hålls regelbundet minst en gång per år. Bankens 
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formella månatliga möten är på en god nivå och verkar vara tillräckligt frekventa.  
 
Uppföljningar av samtalen är enligt teorin viktigt för förbättring och att de resulterar i 
utvecklingsplaner. Banken har ettårsuppföljningar som hålls tre gånger per år. Dessa är 
väldigt prestationsinriktade och hålls för olika positioner. Programmet hålls i februari, juni 
och december månad. I februari är det målet och de mjuka delarna som tas upp. I juni 
stämmer de av hur långt man nått målet och utvärderar jämfört med ursprungsläget. Det sista 
steget är utvärdering av nuvarande position och hur bra det har gått på det stora hela. Banken 
sätter på så vis även mål för kommande persioder och det resulterar i en individuell 
handlingsplan. De personliga utvecklingsplanerna blir målstyrda och behandlar det egna 
arbetet och vad som behöver göras. Dessa är viktiga för att försäkra att alla medarbetare drar 
åt samma håll. På så vis stoppar Banken ”ekorrhjulet” en stund i enlighet med Waltin för att 
stämma av verskamheten.  En annan tyngd punkt som Enbom talar om är hur grundläggande 
det är att planera samtalen. Det ska vara ett personligt möte och genomföras i en avskild 
miljö.  
 
Som Walin tar upp ska båda parter, var för sig, ta del av de punkter och frågeställningar som 
ska beröras under samtalen någon vecka innan samtalet. Detta verkar dock inte ske på 
Banken, en anställd påpekade att de inte fick reda på i förväg vad som skulle tas upp. Problem 
som uppkom förskönades ofta. Dock verkade responsen av medarbetarsamtalen vara mycket 
god av majoriteten av de anställda. 
 
5.1.1.4 Information och kommunikation 
 
Det cirkulerar mycket information på företaget och mellan avdelningarna på Banken. De har 
mycket möten där informationen läggs fram, bland annat morgonmöten, veckomöten och 
månadsmöten förutom de individuella månadssamtalen. Det förekommer huvudsakligen 
muntlig information men även e-post är vanligt. Bland annat Jöever belyser vikten med 
informationen och menar att alla verksamheter i företag är beroende av utväxling av 
information. Hur väl informationen och kommunikationen fungerar råder det dock delade 
meningar om bland de anställda. Mötena hålls inte alltid enligt schemat och alla berörda får 
inte ta del av samtlig information. Enligt Enbom är det viktigt att informationen på 
arbetsplatsen flödar uppifrån och ned och vice versa. Detta för att inte skapa spänningar som 
kan försvåra den interna kommunikationen. På Banken verkar så vara fallet och tidsbrist 
nämns som en orsak till fördröjningarna. 
 
Det råder delade meningar bland medarbetare när de talar om ett nyinfört system med 
morgonmöten. Arnerup och Enbom talar om hur viktigt det är med den dagliga kontakten 
mellan ledning och medarbetare och att det ligger i företagets intresse att språket speglar 
kvalitet. För Bankens del verkar det ha gått överstyr och det råder ett informationsöverflöd. 
Generellt behövs information inte bara för att påverka beslutsprocesser på alla nivåer, det 
motiverar ocskå personalen menar Jöever. Enligt somliga finns det dock inga möjligheter att 
göra sin röst hörd på företaget, efter ett tag tröttnar de och ger upp. Det verkar även finnas 
oense meningar om den uppfattade närheten till ledningen och HR på företaget. Förklaringen 
som ges är att cheferna har väldigt mycket att göra och att det finns strukturer som inte fallit 
på plats än. Såsom Arnerup säger handlar det om en fråga om visualisering av företags 
affärsidé och mål och aktuella händelser i förtaget och omgivningen. Det är viktigt att detta 
fungerar. 
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Formellt ska det förekomma regelbunden feedback från cheferna till medarbetarna på deras 
arbete, men enligt somliga sker detta inte. Mer personlig feedback på arbetet är önskvärt och 
som Enbom påpekar ska kommunikationen vara mycket mer än ren information. Det ska vara 
en dialog som inte bara handlar om vad medarbetarna ska göra utan också varför. För att den 
interna informationen ska ge resultat bör den vara väl utformad, vilket föder den känsla av 
ansvar som cheferna behöver ta.  
 
5.1.1.5 Utbildning och karriärmöjligheter 
 
Det förekommer hela tiden internutbildningar på Banken och vissa är dessutom obligatoriska. 
Till följd av det amerikanska inflytandet handlar mycket om att uppdatera sig på policys, vad 
man får eller inte får göra. Det räcker alltså inte att endast fördela ansvar, den som blir 
tilldelad måste få utbildning inom området menar Enbom. Arbetets framgång vilar på 
personalens kompetens. Det råder delade meningar om huruvida frontpersonalen får 
utbildningar i kundservice. En av cheferna menar att i verksamheter som behandlar pengar är 
mycket känsligt och kunder reagerar olika. Klar är dock att behovet för utbildningar finns och 
enligt Enbom är det viktigt att tillvarata medarbetarnas åsikter. Yrkesutbilning pågår hela livet 
och företaget måste låta begåvningar växa. Vilken typ av utbildning som är relevant beror i 
hög grad på arbetsuppgifternas karaktär och på individerna beskriver Le Grand. På Banken 
beror det mycket på vilken avdelning och karaktär som arbetsuppgifterna har. På kundtjänst 
arbetar många yngre och oerfarna vilket försvårar försök att klättra på karriärstegen. För de 
flersta För de flesta arbeten ställs åtminstone viss formella krav på skolutbildning.  
 
De genomförs även ledarskapsutbildningar och nordiska ledarskapsprogram till vilka de 
anställda kan bli nominerade. Specialistutbildningar från världen över finns även men de är 
kostsamma. När utbildningen är klar ska lönen, enligt Enbom, höjas som ett steg i att belöna 
kompetensen. Detta sker på Banken på så vis att de som genomgått utbildningen får en högre 
position. Karriärmöjligheterna ser olika ut beroende på position i företaget samt individuella 
preferenser. Enligt en del finns det karriärvägar och möjlighet till avancering, enligt andra inte 
alls. På högre nivåer är utsikten positivare än på lägre. Chefer har fler möjligheter att 
avancera. Detta talar Le Grand också om då han menar att vissa positionen och yrken inom ett 
företaget är reserverade för de anställdas räkning.  
 
5.1.1.6 Företagskultur  
 
Företagskulturen på Banken beskrivs som väldigt amerikansk, det är mycket regler och ingen 
plats för särskilda ärenden. Enligt de anställda är den svår att sätta fingret på ibland. Detta 
handlar enligt Kromstam om det förhållningssätt som företagsledningen utvecklar och odlar 
som det goda sättet att arbeta i det egna företaget. De värderingar som är gällande hos 
företagschefer och medarbetare styr företagets handlande i högsta grad. Det är avgörande om 
företaget skall uppnå sina mål, om medarbetarna trivs, om företaget fortfarande är verksamt 
efter en stor förändring. Detta märks på företaget då hårt arbete belönas även om det skiljer 
sig lite åt mellan avdelningarna. Avdelningarna har egna jippon, tävlingar och events som ser 
till att folk jobbar bra och kan samarbeta.  
 
Trots att Banken funnits globalt i flera decennier så är den Svenska delen mycket ung och har 
funnits i ungefär fem år. Importerat från Amerika är policys som dresscode och en enorm 
kontroll, annars beskrevs kulturen som mycket diffus. Det kan bero på, som Kromstam 
beskriver det, att unga företag eller företag som genomgått radikala förändringar kan ha en 
diffus företagskultur. Det kan ha varit skiftande affärsidéer, visioner, strategier, policys med 
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flera. I ett sådant företag är det extra viktigt att arbeta med företagets värderingar. Det är 
också något Banken är medveten om då som HR uttrycker det; “det är ett ungt företag och det 
finns inget som riktigt präglats än, det är fortfarande formbart.” 
 
Enligt de anställda finns det ett positivt tänkande som uppmuntrar till initiativ och sponsrar 
aktiviteter utanför jobbet. Dock finns det en enorm kontroll som förstör den goda andan 
känner vissa medarbetare. Det är på grund av den dåliga stämningen som många slutat. 
Genom kulturen är de människor men ändå inte, nästan robotar beskrev en anställd. En 
förklaring kan enligt Kronstam vara att det finns delar i företaget som tidigare haft en stark 
kultur, exmeplvis hos de som lämnat. Detta kan dock efter en stora förändringar leda till stor 
frustration för de återstående medarbetarna. När nyckelpersoner lämnar företaget sjunker 
initiativkraften. Det är därför mycket viktigt att företaget öppet arbetar med det nya företagets 
värderingar och klargör en gemensam kultur i samband med förändringar. 
 

5.1.2 Extern marknadsföring 
 
5.1.2.1 Service kvalitet 
 
Enligt teorin är kvalitet för serviceinriktade verksamheter ett koncept snarare än en produkt. 
En stor utmaning från ledningens sida ligger i att se allt från kundens synvinkel. integritet och 
trovärdighet ska genomsyra organisationen. Banken arbetar aktivt med detta på flera sätt, 
framförallt är det Kundtjänstavdelningens ansvar. De ser till att det alltid finns folk på telefon 
och att det görs effektivt. Det är begränsningar i påloggningstid just med hänsyn till kravet att 
vara extra mån om kunderna. Dock är detta något som inte alltid belönas. Det är även viktigt 
att ledningen förmedlar den personliga och professionella hängivelsen till företagskulturen i 
syfte att engagera framförallt frontpersonalen. Detta verkar Banken inte alltid lyckas med, det 
finns en hel del frustration bland kundtjänstpersonalen. 
 
Verskamheter som livnär sig på försäkringar och lån är enligt teorin väldigt beroende av nöjda 
kunder. Missnöjda kunder klagar ej men kommer inte heller att återkomma. Banken arbetar 
väldigt aktivt med kvalitetssäkring och kundservice bland annat genom så kallade ”Mysery 
Calls” där externa företag gör provsamtal. De genomför även kundundersökningar och arbetar 
aktivt med feedbacken vid förbättring. Dessa undersökningar har validerat flera införda 
processer, bland annat sätt att snabbare få ut pengar till kunderna. Ett annat sätt att stämma av 
är att titta på huruvida kunderna tar nya lån och inte löser dem de har. Nöjda, informerade och 
samarbetsvilliga kunder är lojala. Banken gör även marknadsundersökningar där de tittar på 
vad kunderna vill ha som produktutveckling. Priset ansågs vara viktigt, inkluderat där är även 
en räntesänkning.  
 
Enligt teorin krävs det en tydlig definition av god kvalitet inom organisationen för effektivt 
arbete. Personalen måste känna till vad de strävar efter och fullständigt stödja det. De 
anställdas definition av god kvalitet och kundvärde skiljer sig åt inom företaget. Överlag är 
det utan tvekan ”word of mouth” som är avgörande, vad kunden säger till sin bästa kompis 
när den lägger på luren. Är det något positivt är det god service. I en del avseende anses 
företaget lyckas med att förmedla deras bild av god service, men inte alla. Exempelvis är de 
inte hela vägen när det gäller hur lång tid det tar från det att en kund gör en ansökan till att 
den får ett konto. De har i dagsläget ungefär två till tre projekt igång för hur de ska förbättras 
på den punkten. Telefonarbete är något de är duktiga på samtidigt som det är kravfyllt. De 
genomför även utbildningar för försäljarna på företaget med fokus på kommunikation. Ju 
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bättre kommunikation desto större sannolikhet till kundtillfredställelse. Det är främst 
ledningsgruppen men även marknadsavdelningen som spelar den centrala rollen i att se till att 
de arbetar kundinriktat. Det finns enligt teorin även ett antal karakteristiska som ska vara 
uppfyllda för att ett företags service ska vara effektivt och ändamålsenligt. Banken arbetar 
aktivt med att vara tillgänglig och tillhandahålla direkt personlig uppmärksamhet genom 
kundtjänst. Telefonisterna måste vara tillmötesgående och de ringer ut till alla kunder, även 
nya. 

 
5.1.2.2 Relationsmarknadsföring 
 
Enligt Varey och Lewis finns det mängder av definitioner av relationsmarknadsföring, men 
det handlar om att utveckla långvariga relationer med kunder och andra parter. Att se på 
marknadsföring ur ett perspektiv av nätverk och relationer för att lyckas med kvalitet. Banken 
arbetar aktivt för att skapa och behålla relationer med kunderna, fokus ligger på att få kunden 
att känna sig unik i en speciell bransch. Kunden är mer än bara pengar. De har även tillsatt 
fler anställda på en avdelning som arbetar med att motverka att kunder lämnar företaget. 
Genom att sänka räntan kan de rädda kunder och lösa lån. De prioriterar att kommunicera 
med kunden och erbjuda denne att utöka sitt lån om den vill det. Banken försöker även aktivt 
göra så bra gruppchefer i managementteamen som möjligt i syfte att ta upp problem och läsa 
av de anställda. Det ingår ledarskapsutbildningar för hur de ska coacha och leda, det är viktigt 
att de ansvariga verkligen löser saker. Generellt finns det begränsade möjligheter till att ha en 
riktigt långsiktig relation i branschen. 
 
Intern marknadsföring och relationsmarknadsföring hänger ihop på ett antal punkter enligt 
teorin. För Bankens del handlar det om deras fokus på samarbete och konkurrens internt och 
externt i organisationen. Det är inte bara långsiktiga relationer med kunder som är viktiga, 
även band till de anställda är essentiella. För effektivt samarbete i långvariga förhållanden 
handlar det om att skapa en vinn-vinn relation där båda parter får ut något. De ska känna att 
de får bra avlöning, uppmuntran och utvecklingsmöjligheter, vilket höjer motivationen och 
prestationen. Relationsmarknadsföring handlar också om att lägga fokus på den individuella. 
Banken verkar engagerat med personalvård men det råder delade meningar om hur väl de 
lyckas förstärka bandet. Mycket skiljer sig åt avdelningarna emellan och en hel del ansvar 
ligger på den enskilde. På lägre nivåer är det mer missnöje då de anställda känner sig väldigt 
anonyma. De har visserligen fester, fredagsfrukostar och andra aktiviteter och de är viktiga i 
att stärka bandet de anställda emellan. Det verkar som om företaget främst på senare tid har 
förbättrats när det gäller att behandla kunder och anställda som personer. Konkurrensen om 
kunderna är stora så de har inte råd med annat, det är kostsamt att skapa nya kunder. Internt i 
företaget finns det också mycket kompetens och då över hela världen. Den interna 
konkurrensen yttrar sig främst gällande konkurrens om attraktiva positioner och resurser till 
projekt. Banken rekryterar först och främst internt men vid behov externt. 
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5.1.2.3 Marknadsmixen 
 
Enligt Kotler finns det ett antal verktyg företag använder för att påverka kunder inom valda 
segment, dessa bildar ett företags marketing mix. Beslut tas för varje komponent och handlar 
om att påverka kunder till att köpa företagets erbjudande. Bankens fyra P:n är som följer och 
rangordnat efter viktighetsgrad. Mycket handlar enbart om timing. 
  
Pris:  Priser är något de arbetar med aktivt som konkurrensfördel, sänkning av räntan. 

Utifrån kundundersökningar och andra externa arbeten vet de att det är något de 
bör arbeta på. 

 
Produkt:  Erbjudandet är att vara nummer ett när det gäller lån utan säkerhet och 

kreditkort. De har även andra produkter och satsar mycket på att tillhandahålla 
god service och säljfokusering. 

 
Plats:  Marknaden är världen, med kontor i USA och Europa. De har ett Sverige 

kontor, men inget bankkontor.  
 
Promotion:  När det gäller promotion har företaget massutskick till de kunder de tror har 

större behov av det, senare även reklam via webben. De har inga aktiviteter 
kring sponsring då budgeten inte tillåter det. För att nå ut till kunderna använder 
de sig av annonsering och TV, direktreklam i form av direktutskick och 
telemarketing. 

 
5.1.2.4 Segmentering och målinriktning 
 
Enligt Kotler så är en av kärnkoncepten i extern marknadsföring marknadssegmentering och 
målinriktning, processen genom vilken företaget identifierar och profilerar kundgrupper. 
Genom tre steg kan de fokusera på de köpare de har störst chans att tillfredställa. Det första 
har att göra med att identifiera och profilera distinkta konsumentgrupper i segment. 
Geografisk sett är Banken verksam över hela världen, i USA och Europa. Den segmenterade 
kundmarknaden i demografisk mening klassificeras som strax över låg med lånesummor på 
100.000 kr upp till 450.000 kr per år, något som påverkar erbjudandet och konsumenters 
behov och preferenser. De har inte ett differentierat kunderbjudande men har genomfört tester 
för differentiera sig ytterligare.  Nästa steg är enligt teorin positionering och det involverar 
åtgärder kring att designa företagets erbjudande och image så det upptar en distinkt plats i 
målgruppens huvud. Det utrymme Banken vill uppta i kundernas huvud är att vara nummer ett 
när det gäller lån utan säkerhet och kreditkort. 
 

5.1.3 Förbättringsprocesser 
 
Enligt teorin handlar förbättringsprocesser mycket om att initiera och underhålla ett evigt 
pågående arbete. Det är en rörelse som omfattar hela organisationen med syfte att överleva 
och nå ett nytt, bättre tillstånd. Kunden är i fokus och hierarki ska brytas upp för ökad 
flexibilitet. Relationer är även viktiga och medarbetarna är företagets viktigaste resurs. 
Banken har ingen uttalad strategi för hur de arbetar med förbättringsprocesser, däremot har de 
mycket officiella förhållningssätt. Uttalat och outtalat ska det finnas en villighet att ta 
diskussioner och pröva nya metoder vid förbättring. De har övergripande mål eller verktyg 
bestående av parametrar mot vilka de stämmer av. Förbättring sker mycket genom att lära sig 



 44

av andra avdelningar och kommunicera lokalt och globalt. De har i nuläget igång 
förbättringsprojekt och arbetar med att bygga strukturer för deras processer. 
 
Gravesen talar om en del nyckelord för att nå det nya önskvärda tillståndet. Dessa är 
kundstyrning, intergrering, flexibilitet, nätverk, relationer, inidivualisering och 
gruppidentifiering. Förbättringsprocesser drivs enligt teorin även av att hävda sig på 
marknaden och gentemot konkurrenter konstant ligga steget före. Mycket av 
förändringsarbetet inom Banken är drivet av finansiella mål, att öka volymer och minska 
kostnader. Den långsiktiga planen sägs vara att de ska växa och befästa sin plats i norden. 
Kärnkonceptet är hur fort företaget får ut pengar till kunder, hur mycket de säljer och hur god 
servicen är. Det sker mycket mätningar och stort fokus ligger på rapportering, vilket också 
tillhör branschen. Som helhet anses detta vara positivt då det leder till god kontroll av 
verksamheten. Relationer internt och externt är även viktiga för företaget. Banken är inte rädd 
för att prova nya sätt att marknadsföra sig och prova nya marknader. Dock finns det flera 
saker inom företaget som behövs förbättras, främst gällande rationalisering av kontroller. 
Anställda är även missnöjda med personalpolitiken och dåliga utvecklingsmöjligheter. 
Arbetsbelastningen är stundtals hög och arbetsprocesser skulle behövas effektiviseras. HR 
avdelningen är inte heller dimensionerat i företaget. 
 
Gravesen talar om att förbättringsprocesser kan betraktas utifrån ett samtidsperspektiv. Det 
finns yttre drivkrafter som genererar inre sådana vilket påverkar företagets arbete med 
förbättringsprocesser. Starkaste företagen överlever på marknaderna och blir symboler som 
imiteras av andra organisationers arbete med förbättring. Bankens omvärld och marknad 
bevakas ständigt vilket sätter spår i organisationen. Det är höga krav och de skapar både lång 
och kortsiktiga lösningar för arbete med interna och externa kunder. Banken benchmarknar 
och tittar på vad konkurrenterna gör bättre i kundservicen. Enligt Gravesens bryts mål ned till 
delmål och omvandlas till strategier. Handlingsstrategierna påverkar förbättringsprocesserna 
och behandlar kund, dialog, process, lärande och kvalitetsorientering. Förbättringsområden 
för Banken är främst lokalitet, produktutbudet och kundfokusen. Det råder utövere det delade 
meningar om vad företaget prioriterar, men att kund och kvalitet prioriteras råder det ingen 
tvekan om. Process hamnar därefter för att det är en centraliserad verksamhet med interna 
processer som varierar avdelningar emellan. Dialoger och kommunikation anställda emellan 
hamnar längre ned på listan precis som att se individen och organisationen som lärande 
objekt. 
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5.2 Leveransföretaget Analys 
 
Nedan följer en analys av Leveransföretaget interna marknadsföring och verktyg de använder 
för att förbättras. På grund av förhinder vid empiriinsamlingen inkluderas inte en analys av 
företagets externa marknadsföring.  
 

5.2.1 Intern marknadsföring 
 
 
5.2.1.1 Organisationsform 
 
Leveransföretagets organisationsform är som nämnt amerikanskt, hierarkiskt och toppstyrt i 
flera led innan beslut kan fattas. Varey och Lewis menar att på grund av dagens föränderliga 
samhälle finns det ett stort behov av flexibla och dynamiska organisationer. Det kan vara svårt 
att skapa icke toppstyrda organisationen som tillåter spontan kreativitet och ändå är under 
kontroll. Det verkar inte Leveransföretaget inte vilja efterleva. Enligt Varey och Lewis 
behöver personalen behöver frihet under kontroll. På Leveransföretaget skiljer det sig mycket 
på avdelningarna, vissa arbetsuppgifter är konventionella med lite utrymme eget 
bestämmande. För många finns ingen frihet alls att fatta egna beslut i arbetet, på grund av 
något entydig ”gameplane” som ska följas för exempelvis kundservice. Chefernas har större 
frihet men samtidigt högre krav, vissa saker ska lösas inom rimliga ramar.  
 
Då företaget är så toppstyrt från USA är det svårt för den Svenska enheten att fatta beslut utan 
att involvera övriga högre nivåer. Även mindre beslut måste gå högre upp än vad som kan 
tänkas nödvändigt. Varey och Lewis menar att ledningen behöver tänka på management som 
ett nätverk snarare än hierarki. Den svenska ledningen är alldeles för kontrollerad vilket 
hindrar eget beslutsfattande. 
 
5.2.1.2 Motivation 
 
På Leveransföretaget är lönen det företaget klassar som det huvudsakliga 
motivationsverktyget. Den anställde erbjuds anställning och får ersättning för prestationen. 
Utöver detta finns träningsbidrag och ekonomiskt stöd för de som vill utbilda sig vid sidan av 
arbetet. Även icke ekonomiska incitament sägs användas flitigt såsom ömsesidig 
kommunikation, återkommande feedback, medarbetarsamtal och policys. Enligt Maslow drivs 
människan av olika behov och dessa har han delat upp i fem grundläggande kategorier. Stegen 
i Maslows behovstrappa är fysiska behov, trygghet, tillhörighet och kärlek, självkänsla och 
självförverkligande. På högre befattningar motiveras cheferna av sina löner, arbetsuppgifter, 
feedback från avdelningarna samt positiva resultat från mätningar. Karriärmöjligheter är en 
tydlig motivationsfaktor för cheferna och flera kunde tänka sig stanna kvar på företaget under 
resten av sitt yrkesverksamma liv. Enligt Maslow har företaget lyckats motivera de högre 
cheferna på många nivåer. 
 
Då lön är en förutsättning för alla anställda möts tillhörighetsnivån. Dock lyckas 
Leveransföretaget inte tillfredställa detta steg för alla anställda, det skiljer sig mycket åt på 
varje avdelning. De har en så kallad ”open door” policy där de arbetar med öppna dörrar så 
vem som helst kan prata med en behövlig. Detta kan leda till en knapp tillhörighetskänsla och 
de som inte upplever detta kan inte gå vidare. Dock är det många chefer som känner större 
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tillhörighet, inte minst till företaget. Det är flera stycken som anser sig kunna stanna kvar på 
företaget resterande tid av sitt yrkesverksamma liv. Medarbetarnas situation ser lite 
annorlunda ut. Många kände tillhörighet till sin avdelning och stannar kvar på företaget på 
grund av de goda arbetskamraterna. Gemensamt var att företaget inte kände att de brydde sig 
om medarbetarna, utan ville ha tillbaka mer. Medarbetarna bör vara den viktigaste resursen 
men behandlas enligt dem själva inte därefter. Personalpolitiken är dålig vilket syns genom 
missnöjet på personalundersökningarna. Dock är det inget som görs för att förbättra 
situationen. Resultatet är att somliga accepterar situationen medan andra lämnar företaget. 
 
Det fjärde steget är självkänsla och handlar om att de anställda ska känna sig uppskattade. 
Cheferna känner att detta steg tillfredställs genom befordran men även god feedback från 
chef, medarbetare och medarbetarundersökningar. Eftersom företaget är uppbyggd på mycket 
mätningar, statistik och resultat är det även en enkel metod att bedöma sig själv som en 
uppskattning, om man når goda resultat det vill säga. Flera medarbetare hamnar även på detta 
steg men det är svårare att gå vidare. Det är blandade känslor då de delvis känner 
uppskattning i arbetet och kamraterna men inte från företaget i sig. Lönen är även väsentlig 
som motivationsfaktor och för många ganska dålig. Många chefer lyckas däremot klättra till 
det högsta och slutliga trappsteget, självförverkligande. De har större friheter och majoriteten 
känner att det är personlighetutvecklande och självförverkligande på företaget. 
 
Maslow antyder att genom hans teori kan ledare framgångsrikt motivera medarbetarna genom 
att uppmärksamma på vilken position de har i behovstrappan. Genom att veta vilken nivå 
medarbetarna befinner sig på kan de hjälpa att tillgodose dessa och enklare motivera dem. Det 
viktigaste på en arbetsplats är att de når självförverkligande. Detta har Leveransföretaget 
misslyckats med, det är en minoritet av anställda som tillhör den nöjda chefsskaran. Det 
innebär att företaget endast lyckats tillfredställa de två första stegen och ibland även det tredje 
för majoriteten av företagets anställda.  
 
Enligt Herzbergs hygien och motivationsfaktorer, det vill säga två faktorteorin,  distraheras 
anställda vid dåliga arbetsförhållanden såsom dålig lön, klädpolicys, gamla möbler och 
materiella arbetsverktyg. Dessa skapar missnöje och ineffektivt arbete. Två faktorsteorin 
beskriver att motivationen hos anställda inte ökar om hygienfaktorer förbättras däremot 
distraheras personalen. Det är enligt teorin viktigt att förbättra arbetsförhållandena men ännu 
viktigare att öka motivation och trivsel för att tillgodose erkännande, ansvar och möjligheter 
att utvecklas. Leveransföretaget har varken lyckats tillgodose bra arbetsförhållanden eller 
motivera en stor del av sina anställda.  
 
5.2.1.3 Medarbetarsamtal 
 
Medarbetarsamtal handlar enligt Waltin om att stoppa “ekorrhjulet” för arbetsledaren och 
medarbetare och tala med varandra om arbete och arbetsmiljö. Samtalen utgör ett internt 
marknadsföringsverktyg som används för att öka trivsel och motivation bland personalen. På 
Leveransföretaget genomförs det på majoriteten av avdelningarna regelbundna 
medarbetarsamtal. Samtalen ska enligt Enbom ske mellan chef och medarbetare i en rum, 
vilket det görs på företaget. Enbom förklarar även att professionell hjälp kan behövas och HR 
avdelningen tillgodoser underlagen för medarbetarsamtalen. Enligt Enbom ska samtalen 
hållas en gång per år, och Leveransföretaget håller numera samtal två gånger per år. 
Underlaget är nytt och likformigt världen över. Walin beskriver att båda parter någon vecka 
före samtalet ska var för sig ta del av de berörda punkter. Samtalen ska dessutom planeras 
vilket inte sker på företaget. Cheferna har tillgång till underlaget året runt men medarbetarna 
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tar det av det först vid samtalet. Dock planeras själva tillfället in vid bokningen. 
  
Samtalen ska enligt Enbom röra konkreta sakfrågor som planering och målsättning, önskemål 
om utbildning eller arbetsrotation, personliga uppfattningar och tankar om arbetsglädje. De 
har på Leveransföretaget en öppen dialog där medarbetarna får vara med och bestämma. Det 
är ett tillfälle för parter att ventilera och tala ut. Enligt nya underlagen på Leveransföretaget 
ska ämnen som tas upp vara prestation, egenskaper och utveckling men även kvalitet, 
kundservice, ambitioner, framtidsplaner personliga saker med flera. Förslag och önskemål 
pratas det också om dock sker det inte under samma strukturerade stund som Walin och 
Enbom talar om. Samtalen ska resultera i en utvecklingsplan för var och en. Meningen är att 
alla ska dra mot samma mål, därför är utvecklingssamtalen så viktiga menar Enbom. Det är 
något som alla på Leveransföretaget arbetar med. Några chefer berättar att samtalen resulterar 
i en personlig utvecklingsplan där de anställda kan berätta vilka områden de vill utvecklas 
inom och chefen berättar hur det kan gå till väga Andra chefer har friare och öppnare samtal 
där det som diskuteras noteras med ingen utvecklingsplan skapas. Detta kan göra att 
avdelningen företaget på lång sikt drar åt olika mål. Enbom pekar på att för önskad effekt ska 
samtalen följas, men detta var inget som varken medarbetarna eller cheferna verkade var 
medveten om eller utförde. Samtalet måste bygga på förtrolighet och många medarbetare 
kände inget förtroende till sina chefer på företaget vilket är ett problem. 
 
5.2.1.4 Information och kommunkation 
 
Jöever talar om  att kommunikation är det sätt som information används överordnat alla andra 
aktiviteter på företaget. Leveransföretaget har ägnat en hel separat kommunikationsenhet åt 
detta syfte. Informationens flödet varierar avdelningarna emellan, den mesta informationen 
kommer via mail, veckobrevet eller informations mailet. Mycket information kommer också 
regelbundet muntligen via veckomöten. Precis som Jöever betonar är 
informationsverksamheten en ständig process. Författaren tar även upp den dagliga och 
personliga kontakten mellan ledning och medarbetare, det vill säga tvåvägskommunikationen. 
Enligt Arnerup handlar information om den dagliga kontakten mellan ledning och 
medarbetare. Detta har Leveransföretaget lyckats skapa genom öppna kontorslandskap men 
även “open door policy”. Cheferna och anställda känner att denna policy är positiv och öppnar 
kommunikationsvägarna. Arnerup beskriver också att de informella kanalerna som 
personalfester, utflykter, förslagslådor också är viktigt. Detta arbetar företaget inte med alls, 
aktiviteter utöver arbetstid ordnas inte alltid.  
 
Som Enbom beskriver går den mesta informationen på en arbetsplats uppifrån och ned. 
Informationen som angår alla måste också ges till alla, annars skapas spänningar som 
försvårar den interna kommunikationen. Detta är vad som pågår på Leveransföretaget, många 
klagar på informationsprocessen. De menar att information fastnar på olika nivåer på 
företaget, oftast på de högre nivåerna. Somliga medarbetare kände ett gap i 
informationsansvaret när det kom till högre nivåer och beslut kommunicerades alldeles för 
långsamt. Det kunde ta veckor innan samtliga på företaget tagit del av väsentlig information 
som påverkade alla. Trots problemen är många ändå nöjda med informationsprocessen. Dock 
kände flertalet att det fattades konstruktiv feedback till medarbetarna. Detta är önskvärt men 
ofta anges tidsbrist vara den begränsande faktorn. Det är en brist och såsom Jöever talar om 
ska informationen fungera som motivationsdrivkraft i arbetet. Han belyser även 
informationens viktiga del i beslutsprocessen och detta speglas i Leveransföretaget långa 
beslutsvägar. Enligt Enbom bör informationen på ett företag uppfylla vissa krav. Bland annat 
bör nyheter aldrig lämnas därhän, språket ska vara lättbegripligt och rikta sig till rätt 
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målgrupp. På Leveransföretaget tas ofta relevant information inte upp utan endast ytlig sådan 
om nya chefer och månadens policy. Resultatet blir såsom Enbom stöder att många anställda 
struntar i att läsa den. Det existerande intranätet använder många men inte samtliga anställda 
då det anses vara svårförståeligt och på engelska. Mycket av den flödande informationen är 
dessutom inte relevant för samtliga målgrupper. Det är ett informationsöverflöd vilket 
försvårar arbetet. Onödig information bör sorteras. 
 
5.2.1.5 Utbildning och karriärmöjligheter 
 
På Leveransföretaget är det respektive funktion som har ansvaret för att utbildningar ges på 
företaget, dessa känner bäst till medarbetarna. Det är olika vilka utbildningar som ges på 
förtaget och skiljer sig mellan avdelningarna. Chaufförerna genomgår exempelvis specifik 
utbildning vid nyanställning medan andra får klara sig mycket själv. Utbildning är som med 
information ofta en envägskommunikation, Walin menar  att det inte räcker med att fördela 
ansvaret. Den som blir tilldelad måste få utbildning inom området för att klara av det. 
Arbetets framgång vilar på personalens kompetens. Medarbetarna på Leveransföretaget 
känner dock att de vid behov av utbildning måste driva detta själva, det handlar om en 
kostnadsfrågor. Yrkesutbildning pågår hela livet och det gäller enligt Enbom att tillvarata 
medarbetarnas åsikter om vilken utbildning de tycker sig behöva för att klara uppgiften. Han 
talar vidare om att medarbetare på alla arbetsplatser bör lära sig utföra många sysslor. På 
Leveransföretaget kan det ibland förekomma att de nyanställda inte kan omhändertas utan får 
till stor del klara sig själva på grudn av tidbrist. Enbom talar vidare om att kunna ersätta 
varandra för att bli mer effektivt och möta kunder vid frånvaro eller förhinder. Så är det på 
Leveransföretaget även om det skiljer sig åt avdelningarna emellan. De har något de kallar 
”Cross Training” genom vilket medarbetarna får insyn i hur de andra avdelningarna fungerar. 
Arbetsbelastningen är stor på vissa avdelningar och frånvaro drabbar verksamheten. Generellt 
hålls många utbildningar utomlands och många håller högt tempo. Enbom menar att 
uppföljning är minst lika viktigt och att kompetens alltid ska belönas. Ingen av de intervjuade 
har dock haft någon uppföljning på deras utbildning däremot höjs ofta lönen efter utförd 
utbildning. Någon annan form av kompensation erbjuds inte. 
 
Leveransföretaget har en policy som heter ”promotion from within” vilket innebär att de 
främst anställer internt och då till högre positioner. Denna karriärmöjlighet är otroligt viktig 
för alla på företaget och anledningen till att många arbetar kvar. Detta beskriver Enbom och 
menar att det är vanligt att företag reserverar arbeten för medlemmar räkning. Rekryteringen 
är i övrigt formellt styrt av positionen och ofta är det en strävan att hitta personer passar in i 
företagskulturen. Precis som Enbom beskriver är det i hög grad arbetsuppgifternas karaktär 
som styr och om individerna har relevant utbildning för arbetet. 
 
5.2.1.6 Företagskultur 
 
Leveransföretagets företagskultur har i stor utsträckning formats av en av grundarna. Den är 
importerad från USA och beskrivs som väldigt amerikans, hierarkisk och inarbetad. 
Kromstam beskriver att det är normalt i äldre företag som inte genomgått drastiska 
förändringar, det finns ofta en självklar företagskultur. Den kan bygga på en grundares 
värderingar som ligger långt tillbaka i tiden just som på Leveransföretaget. Detta kallas för 
företagets själ. Medarbetarna på företaget berättar genomgående att kulturen påverkar dem 
väldigt mycket eftersom de inte alltid håller med den. Kronstam menar är det är 
företagsledningar som genom kulturen utvecklar och odlar det goda sättet att arbeta. 
Värderingar som gäller hos chefer och medarbetare påverkar företagets handlande i högsta 



 49

grad. Företaget försöker styra verksamheten just genom kulturen och ofta krockar policys med 
den svenska kulturen. 
 
Ändock finns det flera kulturer på företaget bredvid den importerade amerikanska delen. Den 
andra uppfattas av alla på företaget som smått negativ, snål och trött. Den liknar mycket det 
Edgas Schein talar om att dela upp kulturen i den synliga kulturen och outtalade kulturen. Den 
synliga kulturen är loggar, bilder och allt synligt som associeras och visar gemenskapen i 
företaget. Den outtalade kulturen är gemenskapen medarbetarna känner utan att det behövs 
påpekas. Det är det som medarbetarna på företaget upplever gemensamt när företaget visar att 
de inte bryr sig. Eller när det enda som motiverar är arbetskamraterna. Edgas menar att om 
detta är fallet i en organisation uppstår lätt tveksamheter om rådande värderingar vilket 
motverkar verksamheten. Detta pekar de negativa vibbarna på som avges i företaget enligt 
medarbetare.  
 
Alvesson beskriver hur stor vikt chefen spelar för företaget. På Leveransföretaget arbetar 
många chefer med att stödja företagskulturen och stämningen på avdelningarna. Somliga ger 
daglig feedback eller stannar kvar längre på dagarna för att alltid vara tillgänglig. Andra har 
möten där de går genom trivsel tillsammans med medarbetarna. Det verkar dock inte vara lika 
klart hur stor betydelse cheferna har för företagskulturen. Cheferna fick frågan om vem de 
ansåg bar det största ansvaret för kulturen och svaren var olika. En del ansåg att alla bar 
ansvaret, andra att det var den nordiska chefen och några visste inte vad det skulle svara. 
Enligt Alvesson spelar chefen en betydande roll för företagskulturen. Cheferna visar i 
handling vad som gäller i företaget, det denne ägnar sig åt i organisationen är ofta det som 
ligger i fokus. 
 

5.2.3 Förbättringsprocesser 
 
På Leveransföretaget arbetar de med förbättringar på olika sätt bland annat genom Balance 
Score Card som har målsättningar för varje upptaget element. De använder även en bocklista 
med frågor som visar hur de ligger till och detta genomförs en gång per år. Såsom Gravesen 
beskriver behövs verktyg för att initiera eller underhålla ett evigt pågående arbete och för att 
bli bättre. Somliga frågor på listan kräver mer arbete och uppföljning än andra men det är ett 
bra verktyg för att få kontroll på verksamheten. Gravensen talar om att förbättring handlar om 
att flytta organisationen från det gamla tillståndet till det nya, vilket Leveransföretaget gör 
genom personalundersökningarna. Det är ett sätt att involvera personalen i förbättringsarbetet 
och innefattar bland annat  trivsel men även frågor om hur de uppfattar chefer och ledningen. 
De problemen som uppkommer ska ventileras, åtgärdas och följas upp för förbättring.  
 
Gravesen pratar om att företagens kamp för överlevnad handlar om att hävda sig på 
marknaden och utifrån kunders krav ligga steget före konkurrenterna. Det handlar också om 
att generera tillräcklig med vinst och avkastning för att ägarna ska vara nöjda. 
Förbättringsprocesserna är nödvändiga för överlevnad. Detta arbetar Leveransföretaget med 
och de ser kunden som huvudaktören de måste tillhandahålla god service till. De arbetar med 
hur de kan presentera sin affärsidé för omvärlden genom marknadsföring och få omvärlden att 
se produktens fördelar. De genomför bland annat kundundersökningar i syfte att stämma av 
med kunders preferenser. De inser deras beroende att visa produkten för presumtiva kunder 
och den ständiga kampen att service mässigt vara kunden till lags. De tar även fram statistik 
över missade leveranser och enligt dem själva ligger dessa på goda nivåer. 
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Leveransföretaget arbetar mycket med att skapa interna nätverk i företaget bland annat genom 
något de kallar ”cross training”. De anställda får titta på hur andra avdelningar fungerar i syfte 
att få en god övereblick och stärka relationerna. En chef uttryckte det som att om inte det 
interna nätverket fungerar så gör inte det externa det heller. Gravesen talar också om detta och 
betonar vikten av att använda nätverk internt och externt för att kunna förbättras till det nya 
önskade tillståndet.  
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6. Slutsatser 
 
 
I detta avsnitt redogör vi för de resultat som framkom i analysen. I slutet summerar vi och 
besvarar den andra punkten i vårt delsyfte, att finna problemen i de interna och externa 
marknadsföringsverktygen. Kapitlet är även inledande för att besvara vårt sista delsyfte, att 
ge förslag på hur verktygen kan utvecklas. 
  
 

6.1 Bankens slutsatser  
 
Arbetet med det empiriska materialet har vid jämförelse med teorin utmynnat i en del 
slutsatser rörande Bankens interna och externa marknadsföring och arbete med 
förbättringsprocesser. 
 

6.1.1 Interna marknadsföringen 
 
6.1.1.1 Organisationsform 
 
Bankens organisationsform är väldigt hierarkisk med ett stort amerikanskt inflytandet vilket 
påverkar den svenska enheten negativt. Kontroll är en stor faktor i företaget och det begränsar 
hantering av uppkomna problem och beslutsprocesser. Beslut kräver mängder av påskrifter 
och är tidskrävande. På högre nivåer i organisationen ges frihet i arbetsuppgifter dock är det 
hög arbetspress. Tidsbristen gör att beslut och problem ibland skjuts upp vilket i längden 
orsakar större problematik och frustration bland de anställda. Många förändringsidéer går 
förlorade till följd av de långa beslutsvägarna och risken finns att kunskap och kreativitet hos 
de anställda försvinner. Bankens organisationsform uppmuntrar främst individer på högre 
nivåer men inte de lägre. Den uppmuntrar inte till initiativtagande vilket är negativt för både 
anställda och kunder. 
 
6.1.1.2 Motivation  
 
Det som främst motiverar bland medarbetarna är arbetskamraterna, arbetsuppgifterna och 
arbetsklimatet. Lönen och löneutvecklingen är viktig men inte primär. Bankens största 
motivationsproblem ligger i att få de anställda att känna sig uppskattade och ha en positiv 
inställning. Motivationsdrivkraften ligger i att högre makter visar uppskattning på det som 
utförs. Feedbacken på alla nivåer blir vital. Vidare handlar problemen om att upprätthålla en 
stadig och jämn nivå på motivationstillförseln. En genomgående känsla på Banken är att 
företaget inte bryr sig om sina anställda. Missnöjet ligger i avsaknad personalvård och 
stressen förvärrar situationen. Det är periodvis hög personalomsättning delvis till följd av 
missnöjet och de upplevda monotona arbetsuppgifterna.   
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6.1.1.3 Medarbetarsamtal 
 
Det hålls regelbundet medarbetarsamtal på Banken och de har nyligen implementerat ett 
medarbetarprogram. Detta genomförs i regel tre gånger per år och på vissa avdelningar så ofta 
som varje månad. De ämnen som tas upp är arbetsrelaterade med mycket statistik och 
uppföljning. Problematiken ligger i att det är brist på diskussioner om personliga åsikter om 
vad som fungerar bra eller dåligt med företaget. Innan medarbetarsamtalen äger rum är det 
viktigt att deltagarna tar del av de punkter och frågeställningar som ska beröras. Förberedelse 
är viktigt för framgångsrika samtal och för att säkerställa att det som ska komma på tal 
verkligen gör det.  
 
6.1.1.4 Information och Kommunikation 
 
Problematiken med kommunikation på Banken är att information inte alltid når dit den ska. 
Det grundas i att möten inte hålls som planerat, morgonmöten hålls en gång i veckan och 
veckomöten en gång i månaden.. Vid andra tillfällen går det överstyr och möten hålls när det 
inte finns behov till det. Det blir ett informationsöverflöd som orsakar mättnad samtidigt som 
de anställda inte involveras. För att motverka spänningar som försvårar den interna 
kommunikationen bör information som angår alla också ges till alla. Det finns en del missnöje 
bland avdelningarna, främst på lägre nivåer. Dessa upplever svårigheter att göra sin röst hörd 
som i kombination med dålig uppföljning skapar frustration. För ett gott informationsflöde 
krävs ansvarstagande av företagets chefer. Feedbacken upplevs vara bristfällig på vissa håll 
och tidsbrist anges vara en orsak. Detta bör ses över då den är en viktig länk i organisaionen. 
Det är ett flöde som inte bara bör gå uppifrån och ned utan även nedifrån och upp. 
 
6.1.1.5 Utbildning och karriärmöjligheter 
 
Det finns ett stort behov av utbildningar på Banken vilket poängteras från många håll i 
organisationen. Dock har det inte skett i den utsträckning som efterfrågats. Det handlar om att 
tillvarata medarbetarnas åsikter om vilken utbildning de tycker sig behöva för att klara 
uppgiften. För att behålla de anställda krävs det samtidigt yrkesutbildning som ska pågå hela 
livet. Verksamheten vilar på personalens kompetens och det är viktigt att låta begåvningar 
växa inom företaget. Ett annat problem är de varierande karriärmöjligheterna beroende på 
nivå. Av naturliga skäl spelar medarbetarens egna erfarenheter en stor roll men det är 
positivare utsikter på högre nivåer. Karriärmöjligheterna bör vara likgiltiga för samtliga 
oavsett nivå. Detta bland annat för att öka motivationen och behålla de anställda men även för 
att undvika osämja och negativa attityder. 
 
6.1.1.6 Företagskultur  
 
Det ligger en problematik i att Bankens företagskultur är diffus och svårdefinierad. Kulturen 
präglas av den amerikanska kontrollen och den är väldigt ung på Sverige kontoret. Detta är 
något företaget måste arbeta med att förstärka, de värderingar som grundar sig i kulturen och 
sättet att arbeta på. Företagschefer behöver påverka värderingarna för en starkare samhörighet 
och gemensamt handlande i företaget. När nyckelpersoner lämnar företaget sjunker 
initiativkraften på vissa avdelningar och subkulturer skapas. Detta är ett problem som Banken 
fått handskas med. Då nästan en hel avdelning brutits upp har det skapats frustration för de 
återstående medarbetarna. 
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6.1.2 Externa marknadsföringen 
 
6.1.2.1 Service kvalitet 
 
Det är för service företag oerhört viktigt att tillhandahålla utomordentlig service kvalitet för 
att hävda sig gentemot konkurrenterna. Bankens kundtjänstavdelning spelar en central roll 
och Banken lägger resurser på att effektivisera medarbetarna. Dock är det inte alltid företaget 
lyckas förmedla detta till de anställda och problematiken speglas i frustrationen. Såsom de 
själva uttrycker det är nöjda kunder prioriteten och genom aktiva kundundersökningar får de 
feedback på arbetet. Dessa validerar senare införda processer och underlättar förbättring vilket 
är väldigt positivt. En tydlig definition av kvalitet och service bör genomsyra organisationen 
men det lyckas Banken inte riktigt med. Det skiljer sig åt beroende på avdelning men överlag 
ligger det i kundernas responser. De har i nuläget igång flera förbättringsprojekt för att arbeta 
med och kommunicera ut detta. Ju bättre kommunikation med kunden desto större är 
sannolikheten till kundtillfredställelse. Positivt är att de ger personlig uppmärksamhet och 
ringer ut till alla kunder även nya. 
 
6.1.2.2 Relationsmarknadsföring 
 
Relationer internt och externt är avgörande för Bankens möjligheter att skapa kvalitet och 
överleva. Det är generellt en svår bransch att skapa och utveckla långsiktiga relationer inom. 
Företaget arbetar dock aktivt för att behålla både kunder och anställda. De har blivit bättre på 
att möta kunderna bland annat genom underavdelningen som arbetar för att motverka att de 
lämnar företaget. De arbetar uttryckligen för att få kunden att känna sig unik. Banken försöker 
förbättra relationer till de anställda på flera sätt, bland annat genom att utveckla 
gruppcheferna och tillhandahålla ledarskapsutildning. Viktigt för effektivt arbete är även att 
lägga fokus på den individuella, att skapa vinn-vinn relationer. Banken lyckas inte bättre med 
detta externt än internt vilket speglas i missnöjet på somliga avdelningar. Särskilt på de lägre 
nivåerna syns detta som önskan om mer fester och andra aktiviteter även för att stärka banden 
de anställda emellan. Dock har Banken på senare tid enligt medarbetarna förbättrats något när 
det gäller att behandla parter som individer. 
 
6.1.2.3 Marknadsmix 
 
Ett företags marknadsmix används för att påverka kunder inom valda segment och det handlar 
om att påverka kunder till att köpa deras produkt. Bankens viktigaste konkurrensmedel är 
priset genom vilken de ofta sänker räntan. Kundundersökningar stödjer att detta är en viktig 
del. Själva produkten arbetar de inte mycket med i nuläget, utan mer på kringtjänster såsom 
god service och säljfokusering. De har en del aktiviteter kring annonsering och TV men även 
direktutskick och direktreklam för att nå ut till kunderna. För att påverka kunderna i positiv 
riktning ännu mer skulle Banken kunna satsa på att utöka produkterbjudandet. Det kan i 
kombination med räntesänkning göra det hela mer intressant samtidigt som 
kundundersökningar kan stämma av mottagandet. Att lägga ytterligare resurser på 
annonsering är aldrig fel även om det är kostsamt.  
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6.1.2.4 Segmentering och målinriktning 
 
Banken arbetar med att segmentera deras kundmarknad och målinrikta erbjudandet. 
Segmentet definieras som låg med lånesummor på 100.000 kr upp till 450.000 kr men de har 
inte ett differentierat kunderbjudande. Det utrymme de vill uppta i kundernas huvud är att 
vara nummer ett när det gäller lån utan säkerhet och kreditkort.   
 

6.1.3 Förbättringsprocesser 
 
Banken arbetar konstant med förbättringsprocesser och i enlighet med teorin görs detta för 
företagets långsiktiga överlevnad. De involverar hela organisationen genom uttalade och 
outtalade förhållningssätt, mål, parametrar samt strukturer avdelningar emellan. Dock har de 
ingen uttalad strategi för hur de ska arbeta med förbättringsprocesser i längden. Företaget 
arbetar såsom Gravesen betonar med kundstyrning, flexibilitet, relationer och nätverk. 
Bankens arbete drivs mycket av finansiella mål med fokus på att hävda sig gentemot 
konkurrenterna. Kärnkonceptet ligger i att möta kunders behov och mycket mätningar görs för 
att kontrollera detta. Officiellt lägger de även resurser på att vårda relationer internt och 
externt. Dock verkar det som om det faller på det interna, flertalet anställda är missnöjda. Det 
är enligt dem dålig personalpolitik, dåliga utvecklingsmöjligheter, arbetsbelastning och 
ineffektiva arbetsprocesser. Ej heller är HR avdelningen väl dimensionerat i företaget. Enligt 
Gravesens teori om förbättring i samtidsperspektiv är det mycket i Bankens omvärld som 
sätter spår i verksamheten. De bevakar ständigt marknader och deras konkurrenter för att 
ligga steget före i kundservice. De benchmarkar även och arbetar med lång och kortsiktiga 
mål. De sätter enligt dem själva kund och kvalitet i första hand medan processer, dialoger och 
lärande är av lägre prioritet. 

6.2 Leveransföretagets slutsatser  
 
Arbetet med leveransföretagets analys har lett fram till ett antal slutsatser rörande deras 
interna marknadsföring och arbete med förbättringsprocesser. Några slutsatser gällande deras 
externa marknadsföring framförs inte. 
 

6.2.1 Interna marknadsföringen 
 
6.2.1.1 Organisationsform 
 
Leveransföretagets organisationsform är hierarkisk, amerikansk och toppstyrd i flera led. 
Beroende på avdelning är många arbetsuppgifter vedertagna och det finns lite utrymme för att 
bestämma över sina arbetsuppgifter. Chefer har generellt större frihet över sina 
arbetsuppgifter inom rimliga ramar. Problemen ligger i att medarbetarna känner sig som 
robotar där de inte får tänka själva. Den amerikanska, hårda kontrollen gör det svårt för den 
svenska enheten att fatta beslut utan att involvera högre nivåer. Svenska ledningens makt är 
rörelsehindrad till eget beslutsfattande vilket starkt påverkar beslutsprocessen. Beslut måste 
gå långa vägar upp i hierarkin och detta upplevs som ett stort problem. Hur problemen 
hanteras beror på dess bredd och allvar. För att underlätta problemlösning i företaget finns HR 
funktionen som support. Vikt läggs vid att se problemen i horisonten och arbeta i 
förebyggande syfte.   
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6.2.1.2 Motivation 
 
På Leveransföretaget klassas lönen som det huvudsakliga motivationsverktyget. Trots dess 
väsentlighet för flertalet anställda är den inte fullständigt motiverande. Lönen anses vara lägre 
jämfört med andra företag och förutom träningsbidrag används inga andra medel för att 
motivera. Konsekvensen är en villighet att lämna företaget om högre lön erbjuds på annan 
arbetsplats. Det finns ett missnöje bland personalen vilket syns på personalundersökningarna. 
Företaget upplevs inte satsa på de anställda eller vilja förbättra situationen. Detta är ett stort 
problem som motverkar känslan av delaktighet, uppskattning och samhörighet i företaget. 
Leveransföretagets beslutsprocesser går trögt och kostnadsberäkningar gör att företaget står i 
beroendeställning till den amerikanska enheten. Små handlingar kräver godkännande vilket 
frustrerar och skapar nedstämdhet bland personalen. Dock går problemet djupare då det finns 
en sorts avundsjuka gentemot kunderna. Företaget lägger resurser på gåvor och bonusar 
gentemot dessa men det krävs mycket för att medarbetarnas förfrågningar går genom. 
Företaget har i övrigt god översikt över verksamheten och de uppkomna problemen. Ett sista 
problem verkar ligga i bristen på duktiga ledare som inger förtroende och respekt. Det saknas 
goda chefs förebilder.   
 
6.2.1.3 Medarbetarsamtal 
 
Medarbetarsamtalen på Leveransföretaget bör ske två gånger per år för samtliga anställda  
men så är inte fallet. Somliga avdelningar har haft färre än tre samtal på tre år vilket är ett 
stort problem som skapar missnöje. Små problem kan komma att växa med tiden och tidsbrist 
anges vara en avgörande orsak. Negativt är även att enbart cheferna har tillgång till underlaget 
för medarbetarsamtalen, medarbetarna får inte se det förrän vid samtalstillfället. Det är viktigt 
att båda parter får ta del av det i syfte att få ut maximalt av mötena. Särskilt viktigt är det vid 
känsligare ämnen som kan behöva förberedelser. Ett annat problem är att samtalen inte 
resulterar i en utvecklingsplan. Det utgör ett hinder i att gruppen, avdelningen och företaget 
drar mot samma mål. Målen är en viktig del i motivationen och uppföljningen.   
 
6.2.1.4 Information och Kommunikation 
 
Ett huvudsakligt problem gällande kommunikationen är att information på företaget inte alltid 
når ut till alla nivåer. Det fastnar ofta på högre nivåer och trögheten leder till frustration och 
spänningar. Den interna kommunikationen försvåras och leder till misstänksamhet bland 
medarbetarna. De känner att cheferna smyger med information vilket skapar brist i tilliten. 
Informationsproblemet kan grundas i att många chefer och medarbetare har svårigheter att 
sortera inkommande e-post. Då de anställda inte verkar till fullo förstå det globala intranätet 
försvåras underrättandet till de anställda. Intranätet tar ibland upp viktigt information som 
berör samtliga. Att det är skrivet på engelska försvårar ytterligare. Feedback är en viktig del i 
kommunikationen och det råder brist på detta på många håll. Det är negativt då feedback ska 
fungera motivationshöjande. Ej heller försöker företaget skapa och behålla informella 
informationskanaler på företaget genom aktiviteter utöver arbetstid.   
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6.2.1.5 Utbildning och karriärmöjligheter 
 
En problematik på Leveransföretaget är att det sällan erbjuds utbildningar för de anställda. 
Undantagsvis ges utbildningar i samband med nyintroducerade arbetsverktyg som system 
eller program byte. Vid dessa sker dock ingen uppföljning i syfte att klargöra huruvida de 
anställda anser det vara tillräckligt givande. Det är medarbetarna själva som vid behov av 
utbildning får driva saken, att finna utbildare och kostnadsuppgifter. Det skapar en känsla av 
uppgivenhet bland personalen om att företaget inte intresserar sig för arbetsrelaterade behov. 
Det är viktigt företaget förstår att yrkesutbildning bör pågå hela livet för att undvika 
frustration och öka motivationen. En stor motivationsfaktor och anledning till att anställda 
stannar kvar på företaget är karriärmöjligheterna. Det finns dock ett missnöje med vilka som 
får dessa möjligheter. Flertalet anser att tjänster tillsätts av personer som inte möter 
kvalifikationerna. Detta leder till övertygelsen om att karriärmöjligheterna inte är formella 
och strukturerade utan beroende av kontakter. I andra fall är det som avgör antal år i tjänsten 
istället för rätt kompetens.  
 
6.2.1.6 Företagskultur 
 
Det finns en problematik gällande Leveransföretagets företagskultur och det baseras främst på 
det amerikanska förhållningssättet. Kulturen styr verksamheten i stor utsträckning med 
policys och regler som krockar med den svenska kulturen. Medarbetarna förstår inte alltid 
eller är eniga om sättet att arbeta. Ett annat problem är att den importerade kulturen är negativ 
på så vis att den präglas av trötthet och snålhet. Den prioriterar inte de anställda vilket leder 
till bristande tillit till den amerikanska ledningen. Företagskulturen borde binda samman 
företaget och bilda en positiv gemenskap och stolthet i syfte att lyckas med verksamheten. 
Oroligheter internt sprider sig ofta externt. Ett annat problem är att cheferna inte är medvetna 
om deras viktiga roll i företagskulturen. Deras handlingar visar vägen och håller ihop 
relationer men även avdelningar i företaget.  
 

6.2.2 Förbättringsprocesser 
 
Leveransföretaget arbetar med olika angreppssätt för att förbättra verksamhetens processer. 
Ett av dessa är Balance Score Card som hjälper till att underhålla det eviga förbättringsarbetet. 
Det är en kontroll som sker årligen där den amerikanska enheten besöker företaget och 
säkerställer att målsättningar hålls. En problematik ligger i att det till stor del är ren statistik 
och sällan handlar om mänskliga delar och interna marknadsföringsverktyg. Företaget 
genomför regelbundet personalundersökningar som en del i förbättringsprocessen. Negativt är 
dock att dessa sällan följs upp vilket gör undersökningen meningslös. Risken är att problem 
förblir olösta och att vitala åsikter inte tas tillvara. Företaget genomför något som kallas 
”cross training” i syfte att skapa interna nätverk och stärka relationer. Medarbetarna får 
besöka olika avdelningar inom företaget och lära sig av deras arbete. I kampen för överlevnad 
är företagets kund en huvudaktör. Leveransföretaget arbetar med kundundersökningar och 
marknadsföring för att tillgodose kunden på bästa möjliga vis. Det sker ständiga förbättringar 
på hemsidan där kunderna kan följa sina paket och service mässigt arbetar de aktivt för att 
vara kunder till lags. Statistik spelar en viktig roll i kontrollen att leveranser genomförs på 
daglig basis.   
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6.3 Sammanställning av aktuella problem 

Nedan följer en sammanställning av de funna problemen som i första hand bör 
uppmärksammas. Det är främst inom de interna marknadsföringsverktygen problemen kräver 
uppföljning.  

Bankens aktuella problem 
Organisationsform: 

 Den amerikanska kontrollen begränsar hanteringen av uppkomna problem och 
beslutsprocesser. 

 Beslut kräver mängder av påskrifter och är tidskrävande.   
Motivation: 

 De anställda känner sig inte uppskattade och är oförmögna att bedöma sig själva på ett 
positivt sätt.  

 Företaget har problem med att upprätthålla en stadig och jämn nivå på motivations 
tillförseln. Det grundar sig i känslan av att Banken inte bryr sig om de anställda. 

Information och Kommunikation: 
 Information når inte alltid dit den bör vilket grundas i att möten inte hålls enligt 

schemat. 
Utbildning och karriärmöjligheter: 

 Företaget tar inte tillvara på medarbetarnas åsikter om vilken utbildning de tycker sig 
behöva för att klara uppgifter.  

 De lägre nivåerna upplever svårigheter att göra sina röster hörda. Brist på uppföljning 
leder till missnöje och dämpad initiativkraft. 

 
Leveransföretaget största problem 
Organisationsform:  

 Medarbetarna känner sig som robotar där de inte får tänka själva.  
 Beslutsprocesserna måste gå långa vägar upp i hierarkin vilket gör den svenska 

ledningens makt rörelsehindrad. Detta anses vara kopplat till en stor del av 
uppkommande problem.    

Motivation: 
 Det finns få motivationsverktyg för att hålla anställda nöjda och personalomsättningen 

är stundtals hög. Lönen är en bidragande orsak.  
 Kostnadsberäkningar förhindrar företaget att tillföra nödvändigheter. 
 Företaget saknar duktiga ledare som engagerar och motiverar.  

Information och Kommunikation: 
 Nödvändig information på företaget når inte fram dit den bör utan fastnar ofta på 

högre nivåer. 
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Utbildning och karriärmöjligheter: 
 Det sker sällan utbildningar på företaget och medarbetarna får själva driva behovet.  
 Det finns inget förtroende för personer i högre befattning då kraven för att 

tillhandahålla tjänster inte uppfylls vid den interna rekryteringen. 
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7. Rekommendationer 
 
 
I detta kapitel behandlar vi de huvudsakliga problemen. Vi besvarar den sista punken av 
syftet och ger följaktligen rekommendationer gällande hur de interna marknadsförings 
verktygen kan utvecklas för att företaget på längre sikt ska öka kundvärde. 
 
 

7.1 Bankens Rekommendationer 
 
Efter genomförd analys av Bankens interna och externa marknadföringsverktyg i arbetet med 
förbättringsprocesser har ett antal problemområden framträtt. Önskvärt och rekommenderat är 
att söka åtgärda dessa för att i längden möta interna och externa krav. Rekommendationerna 
är förslag på lösningar. 
 

7.1.1 Interna marknadsföringen 
 
Det finns ett antal förbättringsområden i Bankens interna marknadsföring och mycket handlar 
om att ändra synsätt och perspektiv. Tittar man på Bankens organisationsform ser man att den 
idag är väldigt hierarkisk och en stark rekommendation är försöka platta ut denna. Det är 
starka tyglar från den amerikanska enheten och en lokal anpassning skulle förenkla och 
förbättra många interna processer. En struktur med färre mellanchefer är önskvärt där beslut 
har kortare färdvägar och arbetsuppgifter kräver mindre kontrollarbete. En plattare 
organisation skulle sannolikt påverka Bankens anställda positivt då arbetet underlättas och 
beslutstagarna kommer närmare varandra. Kortareoch smidigare beslutsvägar tror vi genererar 
fler positiva effekter. Exempelvis skulle initiativtagandet uppmuntras, irritationen minskas 
och tidsbristen inte längre vara en ursäkt.  
 
En negativ faktor på Banken är att motivationen bland anställda är låg. Problemet ligger i att 
medarbetarna upplever att företaget varken bryr sig eller uppskattar dem eller deras insatser. 
Det är mycket bitterhet på avdelningarna men vi tror det kan lösas relativt smidigt genom att 
ledningen tydligt visar engagemang. De bör framhäva att de anställda är den största kunden 
och att ingen lämnas åt sitt missnöje. Ledningarna kan klargöra sambandet mellan mål och 
belöning. Ett förslag är att införa ett form av bonussystem där avdelningarna som grupper får 
belöning när de uppnår specifika mål gemensamt. När dessa är uppnådda för gruppen 
gemensamt bestämma vad belöningen eller pengarna ska användas till, såsom fest, resa, 
middag etc. Årlig löneutveckling, bonusprogram och personalvård är också bra exempel på 
belöningar. Nackdelen är att det kräver resurser vilket förutsätter att ledningar budgeterar för 
de anställdas aktiviteter. Kostnadsfria men även effektiva rekommendationer är därför att öka 
den dagliga uppmuntran, feedbacken och inplanerade aktiviteter utanför arbetet. En 
kombination av kostsamma och kostnadsfria motivationsverktyg kan generera mycket 
positiva synergier och effekter bland företagets anställda. 
 
Problemen funna rörande Bankens medarbetarsamtal är okomplicerade och mycket 
lättåtgärdare. Det är för mycket arbetsrelaterade teman som tas upp vilket de anställda 
upplever negativt. En rekommendation är att införa mer personliga och individuella frågor 
som behandlar den enskilde. På så vis öppnas dialoger och kommunikationsvägarna vilket kan 
få positiva effekter. Ofta är behovet endast att ventilera och få göra sin röst hörd. En annan 
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problematik funnen låg i berörda parter i förväg inte får reda på samtalsämnena. En enkel 
lösning är att i förväg skicka ut underlaget till berörda. På så vis blir medarbetarsamtalet 
bättre grundat, förberett och i slutändan mer effektivt. 
 
Ett stort problemområde är brister i informationen och kommunikationen och att flödet inte 
fungerar optimalt. Den främsta lösningsåtgärden bör därför vara att se till att berörda 
intressenter verkligen får ta del av behövd information. En vanlig orsak till det tröga 
informationsflödet är tisbrist vilket bör sökas undvikas. Frekvensen och attityden till möten 
kan förändras något, att bara samtala när det verkligen finns behov till det. Istället för att boka 
upp oändlig mycket möten när det exempelvis är hög arbetsbelastning kan de ha större, 
spontana möten någon gång i veckan. Önskvärt är även bland medarbetarna kortare möten 
under dagarna där dagliga problem och information tas upp. Ett annat förslag är att istället för 
att boka upp möten ha en sorts komihåg lista som byggs på fram tills nästa möte. En annan 
rekommendation är att utveckla företagets intranät. Exempelvis kan varje avdelning ha en 
egen sida med relevant information just för dem och de kan införa mer kulturella teman. 
Exempelvis kan de ta upp födelsedagar, fester utanför arbetet och ett anonymt forum med 
mera. Ett sista förslag är att införa något så enkelt som en postlåda för idéer och tankar som 
gås genom en gång i månaden. Viktigare ärenden kan tas upp på månadssamtalen, diskuteras 
och föras vidare till högre beslutsnivåer. Vässentligt är även att dessa i slutändan verkligen 
följs upp. 
 
Det finns ett antal rekommendationer rörande Bankens utbildningar och karriärmöjligheter. 
Beslutsfattarna på högre nivåer bör vara mer lyhörda över åsikter och behov som finns på 
företaget. Genom att stämma av med de anställda på möten och medarbetarsamtal kommer 
det fram när de önskar utbildningar eller förundringar över karriärmöjligheter. Det kommer 
även fram när de är osäkra på något system eller program som i slutändan kan underlätta 
deras arbete. Fokus bör läggas på att konstant känna av behov och så fort som möjligt 
tillgodose detta. En svårighet gällande karriärmöjligheter är att ta hänsyn till allas önskemål, 
men det finns sätt att jämna ut det för alla nivåer. Ledningen kan tydligare framföra krav för 
avancering och annonsera ut vacanser till medarbetarna via e-post. Det handlar i slutändan om 
att på ett smart sätt använda karriärmöjligheter som ett verktyg för att öka motivationen och 
generera positiva attityder i företaget.  
 
Trots att Bankens anställda inte framförde många negativa åsikter och företagskulturen 
framkom en del problem. Främst är den väldigt diffus vilket förvirrar medarbetarna och 
försvårar förstärkning av den. Klart är att det är företagschefernas uppgift att bygga och stärka 
sammanhållningen men utan en starkt definierad kultur försvåras detta. Det bör finnas ett 
tydligt arbetssätt för att röra sig mot företagets visioner. Dock finns det flera enkla sätt att 
hantera detta, bland anna kan företagsledarna tydligare tala om för medarbetarna vart de är på 
väg och hur det påverkar dem. De kan anordna fler kickoffer och icke arbetsrelaterade 
aktiviteter för att förstärka delaktigheten på avdelningarna. Vid sjunkande initiativkraft och 
skapandet av subkulturer är det viktigt att cheferna gör sig hörda och rustar om avdelningarna. 
Kulturen bör präglas av gemenskap och glädje och i slutändan vara självgående. På så vis 
underlättar kulturen också arbetet med de övriga interna marknadsföringsverktygen. 
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7.1.2 Externa marknadsföringen 
 
Såsom ett företags interna marknadföring är viktigt för att skapa värde för de anställda är den 
externa avgörande gentemot kunderna. En stor utmaning för Banken ligger i att aktivit 
uppmuntra kundtjänstpersonalens arbete i service kvalitet. Företaget bör införa positiva 
incitament och exempelvis berömma, inte fördömma minskad påloggningstid. Ett förslag är 
att införa små bonusar för de som varit inloggade minst. Positivt är dock Bankens arbete med 
att stämma av hur väl de tillhandahåller service och möter kunderna. De skulle kunna utveckla 
undersökningar rörande produktutbudet för att försöka expandera verksamheten. Priset är en 
konkurrensfaktor och kan kanske försöka kombineras med produkterbjudanden. De borde 
även försöka införa en mer enhetlig syn på vad som definierar kvalitet och kundservice. 
Risken är att en otydlig definition bland medarbetarna syns utåt, vilket drar ned effektiviteten. 
De kan söka den klara defitionionen utifrån kunderna och sedan införa detta i organisationen. 
En enkelt slogan kan tygligt visa riktningen de ska arbeta mot. Marknadsavdelningen kan ta 
tag i kundundersökningen och sedan delegera vidare till ledningen. 
 
Positivt är att Banken sätter kunden i fokus och försöker möta deras behov, dock får de 
anställda återigen inte glömmas. Det verkar ibland som om de anställda hamnar i skymundan 
för kunden vilket bör motverkas. Såsom nämnt i den interna marknadsföringen bör resurser 
läggas på att få de anställda att känna sig unika och viktiga. Känner de anställda att deras 
arbete är viktigt speglas detta gentemot kunderna. Ledarskapsutbildning och utvecklandet av 
chefer räcker inte, det måste ned på lägre nivåer. Detta hänger sammans med kulturen och 
personalpolitiken som öppet måste framhäva medarbetarna. Utveckla kulturen i syfte att 
stärka relationerna internt särskilt på de lägre nivåerna där missnöjet är som störst.   
 
I syfte att påverka kunderna ännu mer i positiv riktning skulle de kunna satsa på att utöka 
produkterbjudandet. En kombinatin mer räntesäkning skulle kanske göra det mer intressant. 
Att genomföra kundundersökningar för att stämma av mottagandet är positivt och likaså 
responsen av genomförda annonseringar och marknadsföring. Banken skulle således kunna 
lägga mer resurser på att differentiera deras kunderbjudande och satsa på att forma en image 
som sätter sig i kundernas huvud. 

 

7.1.3 Förbättringsprocesser 
 
Positivt är Bankens kontinuerliga arbete med förbättring i hela organisationen och avdelningar 
emellan med mål och parametrar. Dock är en övergripande strategi behövligt och detta för att 
ledningen strategisk ska kunna delegera arbete och få god kontroll. På så vis är det också 
lättare fär de anställda att hantera oförusägbara händelser. För att arbetet med förbättring ska 
fungera räcker det inte med att officiellt säga sig arbeta med kundstryrning och relationer. 
Banken lägger mycket fokus på de externa kunderna men verkar glömma de interna. Deras 
personalpolitik och arbetsklimat bör förbättras bland annat genom att dimensionera HR 
avdelningen bättre i företaget. Det är positivt att Banken har god översikt på konkurrenters 
aktiviteter, men utan möjligheter att omvandla detta till konkreta aktiviteter är det lönlöst. 
Kund och kvalitetorientering är viktigt men de borde återigen lägga mer resurser på att 
underlätta för personalen. Effektivisera arbetsprocesser, underlätta kommunikationen och 
uppmuntra lärande. På så vis motiveras personalen bättre och missnöje motverkas. 
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7.2 Leveransföretagets Rekommendationer 
 
Leveransföretagets analys av interna marknadsföringen har resulterat i ett antal funna 
problemområden som behövs åtgärdas. Nedan följer förslag på rekommendationer på olika 
lösningar till de funna problemen. Rekommendationer på företagets externa marknadsföring 
ges inte. 
 

7.2.1 Interna marknadsföringen 
 
Leveransföretagets interna marknadsföring har flertalet förbättringsområden. Det största 
problemet rörande organisationsstrukturen är hierarkin och de tröga beslutsprocesserna. 
Personalen behöver frihet under kontroll och en mer lokalt förankrade beslutsvägar är 
önskvärt. Det är dock enklare sagt än gjort till följd av det amerikanska styret av policy och 
regler. En stark rekommendation är att ändå försöka platta ut organisationen för att öka 
effektiviteten och underlätta arbetsprocesser. Strukturen rubbar även avdelningarnas arbete 
med andra interna och externa marknadsföringsverktyg. Ett förslag är att skära ned på de 
existernade nivåerna i den svenska enheten. Det finns i nuläget flera chefer för en avdelning 
vilket inte alltid är növändigt. Detta tror vi skulle få positiva effekter på motivationen, 
underlätta kommunikationen och informationsprocessen. 
 
Motivation är en viktig aspekt för effektivt arbete bland de anställda. Lönen och 
löneutvecklingen är avgörande men även träningsbidrag och andra aktiviteter. För flertalet 
anställda är motivationen låg och de känner att företaget inte bryr sig om dem. 
Leveransföretaget bör således lägga resurser på medarbetarna och deras välmående. 
Nackdelen är att det kan vara resurskrävande men är ändå något som är långsiktigt gynsamt. 
Som exempel kan de införa bonussystem, genomföra utbildningar men även mindre 
kostsamma förslag såsom biocheckar, fester och kickoffer. En annan aspekt är att uppmuntra 
till företagsförebilder och tillsätta högre positioner externt. Anställning internt kan vara 
positivt men samtidigt källa till rivalitet. En utomstående kan tillföra något nytt och delegera 
arbete bättre än om det var en tidigare arbetskamrat. Generellt bör de internta 
rekryteringprocessera involvera de anställda mer samtidigt som kraven bör klargöras tydligare 
 
Det är viktigt för Leveransföretaget att sköta medarbetarsamtalen enligt praxis på alla 
avdelningar. Tidsbristen menade medarbetarna är orsaken till att det fallerar. Vår 
rekommendation är att ta fram ett årschema där obligatoriska möten bokas in. På så vis finns 
det ingen risk att den glöms bort eller skjuts upp. Det bör tydligare framgå att 
medarbetarsamtalen är till för de anställda och deras behov. Samtidigt räcker det inte att 
officiellt genomföra samtalen, de måste följas upp också. Det är viktigt att de verkligen 
resulterar i utvecklingplaner, en punkt som också bör tas upp på samtalet. Berörda parter bör 
likaså också få ta del av underlaget i förväg vilket kan skickas ut via e-post. Mötet blir 
effektivare när de anställda får chans att förbereda sig. 
 
För att kunna lösa problemet med proppar i informations flödet på högre nivåer på 
Leveransföretaget, måste anledningarna till varför propparna finns först förstås. Vi tror att det 
beror på att de högre nivåerna inte riktigt vet den exakta tidpunkten då informationen är 
officiell och väntar hellre längre med informationen än vad som egentligen är behövt. Det 
handlar om tror vi en rädsla för att informera beslut innan de är helt fastställda och godkända 
av alla på högre nivåer vilket kan ta ett tag då dessa är så många. Detta leder till att det börjar 
viskas försiktigt och rykten enkelt bildas vilket leder till att fjädern blir en höna i ett företag 
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där alla arbetat nära med varandra länge.  Vår rekommendation för detta är att de högre 
cheferna inte ska vara rädda med att tala om när något är på gång och heltiden få alla på 
företaget att vara delaktiga i beslutsprocesserna gång. Detta skulle förbättra tilliten bland 
nivåerna och feedbacken och kommunikationen öka med det. Förhoppningsvis också viljan 
att arbeta med aktiviteter utanför arbetet. De övriga problemen med sortering av e-post kan 
åtgärdas genom att alla en halvtimme varje dag ägnar åt att läsa och sortera den e-post de får. 
Detta är av stor vikt då e-posten är en av de viktigaste informations verktygen som används. 
 
Leveransföretaget kan arbeta en hel del med utbildningarna och förbättra 
karriärmöjligheterna. Främst saknas det någon övergripande omsorg på områdena och 
efterfrågan på utbildningar tillgodoses inte. Detta skapar missnöje och frustration bland 
medarbetarna. Vår främsta rekommendation är därmed att ta hänsyn till behoven som finns 
och delegera ansvaret. Utbildningar är enkla men effektiva motivationsdrivkrafter som kan 
skapa positiva effekter. De kan visserligen kräva resurser men det är dyrare att utbilda ny 
personal än stimulera befintlig. Beträffande karriärmöjligheterna är extern rekrytering en god 
idé även om det inte alltid är möjligt. Överlag bör företaget visa på chanser till avancering 
men endast om specifika krav uppnås. På så vis motverkas tendenser till osämja och 
svartsjuka medarbetarna emellan. 
 
En av Leveransföretagets problem rör kulturkrocken mellan den amerikanska och svenska. De 
anställda har en negativ syn på den amerikanska kulturen och en rekommendation är att 
tillsammans med dem omformula några policys. Det handlar om att ändra förhållningssätt i 
svensk riktning så samtliga förstår och håller med dem. När amerikanska chefer kommer på 
besök är det även viktigt att dessa gör något utanför arbetet så medarbetarna får en större 
förståelse för det arbete som görs. Överlag är cheferna omedvetna om deras viktiga roll i 
företagskulturen. De bör göras medvetna om deras uppgift att tillsammans med HR 
avdelningen underätta och utbilda medarbetarna. Först då kan det skapas en positiv atmosfär 
och gemenskap på arbetsplatsen. 
 

7.2.2 Förbättringsprocesser 
 
Leveransföretaget arbetar kontinuerligt med förbättring men mycket är strikt, reglerat och 
kontrollerat. Resultatfokuseringen och arbete med statistik gör att de glömmer bort företagets 
viktigaste resurs, de anställda. De genomför personalundersökningar men utan uppföljning 
vilket är meningslöst i längden. Rekommenderat är att de behandlar medarbetarna mer som 
individer och söker motivera dem. Att öppet visa att företaget bryr sig om dem. Relationer 
och nätverk måste vårdas för att företaget i längden ska lyckas röra sig från det gamla till det 
nya tillståndet. Positivt är dock att de externt arbetar med kund och marknadsundersökningar 
för att tillgodose kunder på bästa sätt. Kontrollen säkerställer att de arbetar åt rätt håll, vilket 
är något de bör fortsätta med. 
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8. Avslutning 
 
 
Uppsatsen avslutas med en summerande diskussion och det ges även förslag för vidare 
forskning.   
 
 

8.1 Avslutande tankar 
 
Bankens och Leveransföretagets arbete med intern och extern marknadsföring handlar mycket 
om att i längden tillhandahålla värde. Syftet med förbättringsprocesser är att utveckla 
verksamheten och öka tillförseln av värde till anställda och kunder. Viktigt är att möta deras 
behov och preferenser och det måste genomgående läggas fokus på den individuelle. Detta för 
att öka trivsel och motivationen. Det krävs ofta endast mindre åtgärder från ledningarnas sida 
och en strategisk manöver är att lägga mer resurser på HR avdelningarna. God 
kommunikation och dialoger är positivt men ventilering av medarbetarnas åsikter är 
meningslösa utan uppföljning. En stor nackdel är företagens storlek och det amerikanska 
inflytandet vilket gör medarbetarna utbytbara om de inte passar in. De interna 
marknadsföringsverktygen bör således användas aktivt för att påverka medarbetarnas 
inställning och åsikter. Det är grundkärnan i företagens inre drivkrafterna som skapar 
synergier och håller verksamheten gående. Positivt för företagens långsiktiga överlevnad är 
kund och kvalitetsorientering men rekommenderat är även att fokusera på andra drivkrafter. 
För att kunder och kvalitet ska mötas är det anställds relaterade avgörande. Det behövs mer 
resurser för att underlätta det dagliga arbetet för den anställde.  
 
De interna marknadsföringsverktygens syfte är således att skapa värde för den anställde och 
hålla den eviga processen igång. Verktygen stödjer varandra men är påverkningsbara och av 
olika vikt. Det finns möjligheter att platta ut en strikt hierarkisk organisation och underlätta 
kommunikationen mellan anställda. Medarbetarsamtal är goda verktyg som i kombination 
med en uppmuntrande kultur höjer motivationen. Kulturen spelar en avgörande roll när 
ledningar ska uppmuntra de anställda. Dock bör den präglas av större individualitet än 
anonymitet vilket återigen det amerikanska inflytandet begränsar. Andra viktiga 
motivationsfaktorer är utbildning och chanser till avancering. För att behålla medarbetare kan 
framtidsaspekter vara avgörande om andra verktyg inte fungerar i nuläget. En ljus framtid 
inger hopp och är stimulerande. På så vis är företagens främsta uppgift att öka 
framtidsutsikterna och efterhand arbeta med att förbättra det dagliga arbetet. Utbildning, 
karriärmöjligheter och samtal är därmed viktiga verktyg för att visa att det faktiskt kan bli 
bättre. Det ligger dock en risk i att lova mycket men uppfylla lite.  
 
Det finns således en strategisk fördel att aktivt arbeta för positiva framtidsutsikter och 
efterhand uppfylla dessa. Förbättring är en långsiktig process och det tar tid att planera och 
omfördela resurser. Samtidigt är det också vad som karakteriserar förbättringsarbete och det 
avgörande sättet att skapa värde gentemot anställda och kunder. Det interna 
förbättringsarbetet handlar således mycket om att förbättra utsikterna för de anställda medan 
det externa arbetet handlar om att möta kunders behov. Verksamhetens processer och interna 
och externa relationer sätts i centrum men även kommunikationen dem emellan. Vårdandet av 
relationer i nuet är viktigt för att behålla dem i längden. En klar konkurrensfördel för 
företagens överlevnad är att prioritera kunden och värdesätta dennes åsikter gällande kvalitet 
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och kundvärde. Det krävs tydliga definitioner inom företaget för att detta ska speglas utåt. En 
generell rekommendation är att alltid söka uppdatera sig gällande kundpreferenser och 
samtidigt differentiera sig gentemot konkurrenter. Företagets känselspröt bör alltid vara aktiva 
och i förebyggande syfte upptäcka och åtgärda problem i god tid. Återigen bör fokus ligga på 
att i framtiden förutspå händelser och ändra strategi i nuet. Entreprenöriellt tänkande är vikigt 
för verksamhetens långsiktiga överlevnad. Det gäller att benchmarka och låta sig inspireras 
för att bli det ledande företaget för förbättring. 
 

8.2 Förslag till vidare forskning 
 
Det finns flera forskningsförslag inom uppsatsens ämnesområde som utelämnades främst till 
följd av tidsbrist. Ett intressant förslag är att ur ledningssynpunkt, och på en strategisk nivå, 
studera vidare hur interna och externa processer kan kombineras. Såsom tidigare nämnt tror vi 
nyckeln till framgång och förbättring ligger i att varken prioritera antingen anställda eller 
kunder. Förbättringsprocesser är generellt ett område som behöver mer forskning och 
uppmärksamhet. Det är ett ständigt aktuellt ämne och förekommer i olika former i alla 
företag. Strategi för förbättring och hur det bäst bör hanteras är därmed av stort intresse. Ett 
annat forskningsförslag är att undersöka extern marknadsföring från en mer kundorienterad 
synvinkel. Genom att titta på hur företagens verksamhet stämmer överens med kundernas bild 
underlättas arbetet med att balansera de med de interna verktygen.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 

Intervjuunderlag HR-avdelning 
 
Bakgrund 

1. Berätta lite om ditt arbete, vad har du för arbetsuppgifter? 
2. Hur fick du detta jobb? 
3. Hur länge har du jobbat här? Tidigare arbetsplatser?  
4. Vad anser du vara bra och dåligt med företaget? 
5. Hur många anställda ansvarar HR avdelningen för? 
6. Vem har det övergripande ansvaret för personalen, ledningen eller HR? 

 
Förbättringsprocesser: 

1. Hur arbetar HR avdelningen för att bli bättre?  
2. Finns det något övergripande mål eller verktyg för organisationens långsiktiga 

överlevnad? 
3. Hur hanterar ni omvärlden och de krav de ställer på företagets verksamhet? 
4. Hur ser er medarbetarstrategi ut? 
5. Hur ser er kundstrategi ut? 
6. På vilket sätt ger företaget i förhållande till konkurrenter kunderna mervärde? 
7. Hur viktiga är relationer och nätverk internt och externt för företaget? 
8. Vad skulle behöva förbättras i företaget?  
9. Vilket nytt tillstånd skulle vara önskvärt? 
10. Vad är viktigast för företagets överlevnad? 
11. Finns det några företagsförebilder? 
12. Satsar företaget på: 

- kundorientering (kunderna i centrum) 
- dialogorientering (kommunikation anställda emellan) 
- processorientering (verksamheten som processer) 
- lärandeorientering (individ och organisation som lärande objekt) 
- kvalitetsorientering (maximera kvaliteten i allt som görs) 

 
Intern Marknadsföring: 

1. Vilka interna marknadsföringsverktyg använder ni er av? 
2. Var inhämtar ni kunskap om de olika verktygen? 
 

Motivation 

1. Hur gör ni aktivt för att motivera personalen? 
2. Hur arbetar ni för att behålla er personal?  
3. Hur arbetar ni för att tillgodose de anställdas behov? 
4. Hur väl anser ni att ni lyckats med de uppgifterna? 
5. Vad motiverar dig i ditt arbete? 
6. Hur viktig är lönen/löneutvecklingen för er? 
7. Är det något utöver lönen som ses som viktigt? Ex: belöningar, rabatt, 

karriärmöjligheter, trivsel på jobbet?   
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8. Vad tycker du kan förbättras i HR strategierna när det gäller motivering av 
personalen? 

9. Vem anser du bär det största ansvaret för motivation inom företaget? 
 

Medarbetarsamtal 
 

1. Vilken roll har ni i utformningen av medarbetarsamtalen? 
a. Hur går mötena till? 
b. Hur ofta hålls dessa? 
c. Vilka ämnen tar ni upp? 

2. Får berörda reda på i förväg vad som ska tas upp? 
3. Vad ska samtalen resultera i? (ex. personlig utvecklingsplan) 
4. Tycker du det behövs fler medarbetarsamtal? 

 
Information och kommunikation 
 

1. Vilken roll spelar HR när det gäller att informera och kommunicera med de anställda? 
2. Hur informerar ni era underanställda? 
3. Hur blir du själv informerad? 
4. Känner du att HR fungerar som en bra mellanhand mellan anställda och ledningen? 
5. Finns det något du tycker behövs förändras i informationsprocessen? 
6. Ger du feedback till dina underanställda? 
7. Hur får du själv direktiv och feedback på ditt arbete? 
8. Fungerar detta bra? 
9. Vem anser du bär det största ansvaret vad gäller företagets kommunikation och 

information? 
 
Utbildning och karriärmöjligheter 
 

1. Vilken roll spelar HR när det gäller utbildning och karriärmöjligheter? 
2. Har ni några bestämda interna utbildningar som ni genomför? exempelvis 

motivationsutbildningar, ledarskapsutbildningar etc.  
3. Finns det någon utbildning som fokuserar på att skapa kundvärde, att tillhandahålla 

service kvalitet? 
4. Hur arbetar ni när det gäller personalens karriärmöjligheter? 
5. Finns det någon koppling mellan karriärmöjligheter och intern utbildning? 
6. Vem anser du bär det största ansvaret för att utbildningar finns och karriärmöjligheter 

ges i företaget? 
 
Företagskultur 
 

1. Finns det någon företagskultur som ni försöker bygga upp inom företaget? 
2. I så fall hur? 
3. Vilken roll tror du att HR spelar i företagskulturen? 
4. Försöker ni aktivt förbättra stämningen i företaget?  
5. I så fall hur? (ex. fester) 
6. Vem anser du bär det största ansvaret för företagets företagskultur? 
7. Har du förtroende för företagets ledning och din chef? 
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Organisationsform 
 

1. Vad spelar HR för roll när det gäller att hantera personalens frihet i arbetsuppgifter? 
2. Vilka för och nackdelar ser du med en sådan frihet? 
3. Anser du att det är korta led i beslutsprocessen? ex. mellan dig/chef, HR/personal 
4. Vad gör HR för att underlätta problemlösning i företaget?  
5. Hur smidigt anser du problem löses? 
6. Finns det något i organisationen du skulle vilja förändra? 
7. Vem anser du bär det största ansvaret för företagets organisationsstruktur fungerar 

bra? 
 
Service kvalitet 
 

1. Hur säkerställer ni att personalen arbetar på rätt sätt? dvs. ger god service kvalitet 
2. Vilken bild av god kvalitet och kundvärde vill ni förmedla? 
3. Hur mäter ni god kvalitet och hög kundservice? 
4. Sker det ständig förbättring av kommunikation mellan anställda och kunder i syfte att 

öka kundvärde? 
5. Vem anser du bär det största ansvaret för att företaget ständigt arbetar kundinriktat? 

 
Relationsmarknadsföring 
 

1. Har HR något att göra med utvecklingen av långsiktiga relationer med kunden? 
2. Vad görs för att förstärka relationer anställda emellan? 
3. Lägger ni fokus på att behandla både anställda och kunder som individer? 
4. I så fall, vilka praktiska konsekvenser får detta? 
5. Vem anser du bär det största ansvaret för att relationerna i Företaget behålls och 

fungerar bra? 
 
Övrigt 

1. Hur är uppföljningen av de som slutat? 
2. Varför har de slutat? 
3. Anser du att det finns någon positiv framtidstro? 
4. Om du fick förändra en sak i HR, vad skulle du förändra då? 
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Bilaga 2. 

Intervjuunderlag för chefer 
 
Bakgrund 

1. Berätta lite om ditt arbete, vad har du för arbetsuppgifter? 
2. Hur fick du detta jobb? 
3. Vilken utbildning har du? 
4. Hur länge har du jobbat här? Tidigare arbetsplatser?  
5. Hur ser din karriärstege ut? 
6. Hur stor är er avdelning? 
7. Vad anser du vara bra och dåligt med företaget? 

 
Förbättringsprocesser: 

3. Finns det någon uttalad strategi för hur företaget arbetar med förbättringsprocesser?  
4. Finns det något övergripande mål eller verktyg för organisationens långsiktiga 

överlevnad? 
5. Hur hanterar ni omvärlden och de krav de ställer på företagets verksamhet? 
6. Vad är attityden till kunden och på vilket sätt ger ni i förhållande till konkurrenter dem 

mervärde? 
7. Hur viktiga är relationer och nätverk internt och externt för företaget? 
8. Vad skulle behöva förbättras i företaget? Vilket nytt tillstånd skulle vara önskvärt? 
9. Hur arbetar ni med kund, dialog, process, lärande och kvalitetsorientering?  

 
Intern Marknadsföring: 
 
Motivation 

1. Hur gör ni aktivt för att motivera personalen? 
2. Hur arbetar ni för att behålla er personal?  
3. Hur arbetar ni för att tillgodose de anställdas behov? 
4. Hur väl anser ni att ni lyckats med de uppgifterna? 
5. Vad motiverar dig i ditt arbete? 
6. Hur viktig är lönen/löneutvecklingen för er?? 
7. Är det något utöver lönen som ses som viktigt? Ex: belöningar, rabatt, 

karriärmöjligheter, trivsel på jobbet?   
8. Vad får dig att stanna på Företaget just nu? 
9. Finns det något som skulle kunna locka över dig till ett annat företag, vad i så fall? 
10. Vad tycker du kan förbättras i HR strategierna när det gäller motivering av 

personalen? 
11. Kan du tänka dig stanna kvar på företaget resten av ditt yrkesverksamma liv? 
12. Vem anser du bär det största ansvaret för motivation inom Företaget? 
 

Medarbetarsamtal 
 

1. Vilket syfte har ni när ni utför medarbetarsamtal? 
2. Hur går mötena till? 
3. Hur ofta hålls dessa? 
4. Vilka ämnen tar ni upp? 
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5. Får berörda reda på i förväg vad som ska tas upp? 
6. Vad ska samtalen resultera i? (ex. personlig utvecklingsplan) 
7. Tycker du det behövs fler medarbetarsamtal? 

 
Information och kommunikation 
 

1. Hur informerar ni era underanställda? 
2. Hur blir du själv informerad? 
3. Känner du att det finns en närhet till ledningen och HR? 
4. Känner du det är något som behöver förändras i informationsprocessen? 
5. Ger du feedback till dina underanställda? 
6. Hur får du själv direktiv och feedback på ditt arbete? 
7. Fungerar detta bra? 
8. Har du möjlighet att påverka ditt arbete och din omgivning? Följs det sedan upp? 
9. Vem anser du bär det största ansvaret vad gäller Företagets kommunikation och 

information? 
 

Utbildning och karriärmöjligheter 
 

1. Har ni några bestämda interna utbildningar som ni genomför? 
2. Har ni fått ledarskapsutbildning?  
3. Finns det någon utbildning som fokuserar på att skapa kundvärde, att tillhandahålla 

service kvalitet? 
4. Hur ser dina karriärmöjligheter ut och vad beror de på? 
5. Hur viktigt är karriärmöjligheten för dig?  
6. Vem anser du bär det största ansvaret för att utbildningar finns och karriärmöjligheter 

ges i Företaget? 
 
Företagskultur 
 

1. Finns det någon företagskultur som ni försöker bygga upp inom företag? 
2. I så fall hur? 
3. Vilken roll tror du att du spelar i företagskulturen? 
4. Försöker ni aktivt förbättra stämningen på avdelningen?  
5. I så fall hur? (ex. fester) 
6. Vem anser du bär det största ansvaret för Företagets företagskultur? 
7. Har du förtroende för Företagets ledning och din chef? 

 
Organisationsform 
 

1. Hur mycket får dina underanställda bestämma över sina arbetsuppgifter? 
2. Hur mycket får du bestämma över dina arbetsuppgifter? 
3. Vilka för och nackdelar ser du med detta? 
4. Anser du att det är korta led i beslutsprocessen? ex. mellan dig/anställd, dig/HR 
5. Hur hanterar ni uppkommande problem som uppstår i avdelningen?  
6. Hur smidigt anser du problem löses? 
7. Finns det något i organisationen du skulle vilja förändra? 
8. Vem anser du bär det största ansvaret för Företagets organisationsstruktur fungerar 

bra? 
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Extern Marknadsföring: 
 

1.      Hur arbetar företaget med extern marknadsföring? 
2.      Hur planerar ni för marknadsföringen? 

 
Marknadssegmentering och målinriktning 

1.     Har ni segmenterad kundmarknad? (geografisk, demografisk (kön, ålder), 
psykografisk (livsstil)) 

2.      Hur resonerade företaget när de valde segment? 
3.      Hur differentierar ni ert erbjudande? (produkten, service, personal, kanal, image) 
4.      Vilket stadie är företaget i produktlivscykeln, finns det någon strategi för framtiden? 

 
Marknadsmixen 
 

1. Hur ser företagets marknadsmix ut? 
2. Vilka komponenter är viktigare än andra när det gäller förbättring? 

 
Service kvalitet 
 

1. Hur säkerställer ni att personalen arbetar på rätt sätt? dvs. ger god service kvalitet 
2. Vilken bild av god kvalitet och kundvärde vill ni förmedla? 
3. Hur mäter ni god kvalitet och hög kundservice? 
4. Vi vet att ni utför kundundersökningar. Hur tas information från 

kundundersökningarna tillvara?  
5. Sker det ständig förbättring av kommunikation mellan kunder och företaget i syfte att 

öka kundvärde? 
6. Vem anser du bär det största ansvaret för att företaget ständigt arbetar kundinriktat? 

 
Relationsmarknadsföring 
 

1. Har ni någon strategi för att skapa och behålla långsiktiga relationer med kunden? 
2. Vad görs för att förstärka relationer anställda emellan? 
3. Lägger ni fokus på att behandla både anställda och kunder som individer? 
4. Vem anser du bär det största ansvaret för att relationerna i företaget behålls och 

fungerar bra? 
 
 

Övrigt 
1. Hur är uppföljningen av de som slutat? 
2. Varför har de slutat? 
3. Anser du att det finns någon positiv framtidstro? 
4. Om du fick förändra en sak i företaget, vad skulle du förändra då? 
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Bilaga 3. 
 

Intervjuunderlag övriga anställda 
 
Bakgrund 

1. Berätta lite om ditt arbete, vad har du för arbetsuppgifter? 
2. Hur fick du detta jobbet? 
3. Vilken utbildning har du? 
4. Hur länge har du jobbat här? Tidigare arbetsplatser? 
5. Hur stor är er avdelning? 
6. Vad anser du vara bra och dåligt med företaget? 

 
Motivation 

1. Hur trivs du med ditt arbete?  
2. Finns det något du känner skulle kunna vara bättre? Vilka för och nackdelar ser du 

med ditt jobb? 
3. Vad motiverar dig i ditt arbete? 
4. Hur viktig  är lönen/löneutvecklingen? 
5. Är det något utöver lönen som ses som viktigt? Ex: belöningar, rabatt, 

karriärmöjligheter, trivsel på jobbet?    
6. Tycker du att företaget motiverar och tillgodoser de anställdas behov? 
7. Anser du att företaget bryr sig om de anställda?  
8. Vad får dig att stanna just nu på Företaget? 
9. Finns det något som skulle kunna locka över dig till ett annat företag? Vad? 
10. Kan du tänka dig stanna kvar på Företaget resten av ditt yrkesverksamma liv? 

 
 
Medarbetarsamtal 

1. Vad betyder medarbetarsamtalen mellan dig och din chef för dig? 
2. Vad får du ut av dessa samtal? 
3. Hur ofta och hur går dessa möten till? 
4. Vad ämnen berörs? 
5. Får du i förväg reda på de punkter som ska tas upp på mötet? 
6. Resulterar samtalen i en personlig utvecklingsplan? 
7. Om du har behov av medarbetarsamtal känner du att du kan be om det? 
8. Tycker du att det behövs mer medarbetarsamtal? 

 
Information och kommunikation 

1. Hur blir du informerad i ditt arbete? (verktyg) 
2. Känner du att du är väl informerad om aktuella händelse i företaget och dess 

omgivning? 
3. Känner du att det är något som behöver förändras i informationsprocessen? 
4. Hur tycker du intranätet fungerar? 
5. Hur får du feedback i ditt arbete? 
6. Fungerar detta bra? 
7. Vem får du direktiv av? 
8. Har du mycket möjligheter att påverka ditt arbete och din omgivning? Följs det sedan 

upp?  
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Utbildning och karriärmöjligheter 

1. Vad har ni för internutbildning? 
2. Får ni någon utbildning i kundservice, dvs. hur ni ska bemöta kunder?  
3. Är den tillgänglig för alla? 
4. Uppmuntras den för alla? 
5. Hur ser dina karriärmöjligheter ut och vad beror de på? (ex. utbildning) 
6. Hur viktigt är karriärmöjligheten för dig? 
7. Är karriärmöjligheter viktigare än själva arbetsuppgiften?  

 
Företagskultur 

1. Anser du att Företaget har en företagskultur som genomsyrar företaget? 
2. Försök beskriva din bild av den? 
3. Hur är stämningen på jobbet? Stämningen i stort på hela Företaget? 
4. Tycker du att ledningen och dina överordnade lyckas förmedla företagets mål, 

värderingar och attityder till medarbetarna? 
5. Har du förtroende för Företagets ledning och din chef? 
6. Hur kan företagskulturen förbättras enligt dig? 

 
 
Organisationsform 

1. Hur skulle du beskriva Företagets organisation? (pyramid, nätverk) 
2. Har du mycket frihet att fatta egna beslut?  
3. Vilka för och nackdelar ser du med denna frihet? 
4. Känner du att du får chans till kreativa lösningar och metoder i ditt arbete? 
5. Om någonting går fel i ditt arbete, hur löses problemen?  
6. Känner du att problemlösningen sker på ett smidigt sätt? 
7. Finns det något i organisationen du skulle vilja förändra? 

 
Service kvalitet 

1. Hur arbetar du i din vardag för att ge bra service? 
2. Hur definierar du god kvalitet och kundvärde i ditt arbete? 
3. Anser du att företaget lyckats förmedla prioritet på kundvärde och service kvalitet? 
4. Hur arbetar ni för att återskapa kundförtroendet?  
8. Hur säkerställs god kvalitet och hög kundservice i ditt arbete? 
 

Relationsmarknadsföring  
1. Hur arbetar du för att skapa och behålla långsiktiga relationer med kunden? 
2. Vad gör ni för att förstärka relationer anställda emellan? 
3. Anser du att Företaget lägger vikt vid att behandla både anställda och kunder som 

individer? 
Övrigt 

1. Finns det någon positiv framtidstro? 
2. Om du fick förändra en sak i företaget, vad skulle du ändra då? 

 
 
 
 
 
 
 


