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Sammanfattning 

Denna kvalitativa fallstudie ämnar undersöka hur chefer arbetar med verktyg inom intern 

marknadsföring i syfte att motivera och tillfredsställa sina medarbetare. Intern 

marknadsföring är högst aktuellt. Årligen görs rankingar över de mest attraktiva 

arbetsplatserna för medarbetare, och rapporter visar att framförallt unga människor vill 

att deras företag ska satsa på medarbetarnöjdhet samt bidra till positiv 

samhällsutveckling. Teori visar att intern marknadsföring har en positiv inverkan på 

medarbetarnöjdhet, som resulterar i mindre sjukfrånvaro och högre effektivitet, vilket i 

sin tur leder till ett bättre finansiellt resultat för företag.  

I en kvalitativ fallstudie, utförd vid Volvo Car Corporation i Göteborg och Skövde, har 

tio chefer intervjuats kring hur de arbetar med intern marknadsföring och vad som 

motiverar dem till det. Detta för att ämna svara på frågan ”Hur skapar enskilda chefer på 

Volvo Car Corporation motivation och tillfredsställelse bland medarbetarna med hjälp 

av organisatorisk identifiering, befogenheter och intern kommunikation?” Som framgår 

av problemformuleringen är studien begränsad till att undersöka tre dimensioner som 

berör intern marknadsföring; organisatorisk identifiering, befogenheter och intern 

kommunikation.  

Studien har resulterat i ett teoretiskt och praktiskt bidrag i form av en ökad förståelse för 

hur chefer praktiskt arbetar med intern marknadsföring. Detta till skillnad från många 

kvantitativa studier inom ämnet som visar effekten av intern marknadsföring, inte den 

praktiska implementeringen. Studien ger praktiska incitament till företag att satsa på att 

utbilda chefer inom intern marknadsföring, samt till enskilda chefer, att med den kunskap 

studien bidrar med, kunna utvärdera sitt eget arbete och därmed kunna förbättra sitt 

arbetssätt genom en ökad förståelse av individens påverkan på arbetet med intern 

marknadsföring.   

Slutsatserna som presenteras innefattar operativa exempel på hur enskilda chefer arbetar 

med intern marknadsföring, så som att sätta strukturer för att uppmuntra beslutsfattande 

och motivera sin personal genom att sälja in arbetsuppgifter och skapa sammanhang. 

Utöver detta uppmuntras tvåvägskommunikation och cheferna agerar förebilder i sitt 

ledarskap genom att vara högst professionella i sitt arbete och samtidigt verka för en 

trivsam arbetsmiljö,  i syfte att motivera och skapa tillfredsställelse. Studien visar även 

att chefernas personliga engagemang påverkar arbetet med intern marknadsföring.  
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1. Introduktion 
 

Detta kapitel introducerar läsaren till ämnet intern marknadsföring och belyser dess 

beståndsdelar utifrån teori. Vidare diskuterar vi ämnets praktiska relevans samt den 

pågående debatten. Därefter beskriver vi vårt val av ämne, det identifierade teoretiska 

gapet och presenterar företaget där vår studie genomförs; Volvo Car Corporation. Vi 

presenterar även vår forskningsfråga, syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en 

tabell som innehåller definitioner av vanligt förekommande begrepp.   

1.1 Förord 

Inom marknadsföring finns det element som behandlar den interna organisationen. Det 

finns ett par närliggande begrepp som syftar till företagets interna strategier, nämligen 

intern marknadsföring och  internt varumärkesarbete. I litteraturen framgår det att dessa 

begrepp är likartade då de hänvisar till likartade resultat gällande hur medarbetare 

påverkas av företagets arbete med intern marknadsföring och internt varumärkesarbete. 

(se exempelvis Bartels et al., 2010, s. 220; Matanda, 2013, Punjaisri et al., 2009, s. 217; 

se även tabell 1). I denna studie kommer vi främst att referera till intern marknadsföring. 

Intern marknadsföring är frekvent förekommande i litteratur om marknadsföring, service 

management och service marketing (se exempelvis Berry, 1976; Echeverri & Edvardsson, 

2012 ; Grönroos, 1981 ; 2015 ; Wilson et al., 2012). Ämnet introducerades inom en 

kontext som var fokuserad på tjänstesektorn och Berry (1981, s. 39) menade att intern 

marknadsföring är viktigast för tjänsteföretag då de externa kunderna köper 

frontpersonalens prestation, vilket betyder att medarbetarna behöver prestera så bra som 

möjligt för att göra kunden nöjd. Baserat på detta innefattar intern marknadsföring 

verktyg som associeras med tjänsteindustrin där fokus ligger på det faktiska kundmötet. 

Under åren har begreppet utvecklats och omfattar idag flera synsätt på interna strategier 

och används även utanför tjänstesektorn (Grönroos, 2015, s. 410; Rafiq & Ahmed, 2000, 

s. 453). 

1.2 Problembakgrund 

Unga människor idag (refererad som millenials, i detta fall födda efter 1982), anser sig 

inte ha direkt lojalitet gentemot det företag de arbetar på (Deloitte, 2016, s. 2). Så många 

som 44 % av de anställda millenium barnen vill byta arbetsplats inom de närmsta två åren 

(Deloitte, 2016, s. 4), en stor anledning till detta är att de tycker att företagen inte satsar 

tillräckligt på att utbilda dem (Deloitte, 2016, s. 6). Vidare visar denna undersökning att 

unga vuxna idag inte bara tänker på att företagen ska leverera höga vinster utan att de tar 

ansvar, arbetar för en bättre värld och satsar på att öka medarbetarnöjdhet samt 

kundnöjdhet (Deloitte, 2016, s. 8-9). Unga vuxna uttrycker även att det absolut viktigaste 

för att ett företag ska vara en attraktiv arbetsplats är att satsa på att se till att medarbetarna 

kommer först och att de arbetar för att tillfredsställa dem (Deloitte, 2016, s. 10). I 

rapporten framkommer också mer specifikt att det som företag bör fokusera på enligt 

unga vuxna är: identifiera, förstå och fokusera på medarbetarnas värderingar, tillfredsställ 

medarbetarnas behov samt stöd medarbetarna i deras ambitioner och utveckling (Deloitte, 

2016, s. 17).  

 

Berry (1976, s. 8) lade grunden för intern marknadsföring när han föreslog att 

medarbetare ska bli refererade till som interna kunder. Det innebär att de ska, precis som 
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externa kunder uppleva marknadsföring riktad mot sig (Berry, 1981, s. 39). Kunden finns 

inom organisationen och för att tillfredsställa dem samt få dem att prestera på bästa sätt 

bör man använda sig av intern marknadsföring (Berry, 1981, s. 34). Idag är ämnet än mer 

utvecklat och intern marknadsföring som koncept anses av Kaur och Sharma (2015, s. 

245) innehålla elva dimensioner; seniort ledarskap och vision, inter-funktionell 

koordination, intern kommunikation, organisatorisk struktur och förändring, bemanning, 

träning och utveckling, incitament system, fysisk miljö, strategiska belöningar och 

befogenheter. Hackett et al. (2001, s. 407) menar att god intern marknadsföring är 

essentiellt då medarbetarens vilja att stanna kvar på sitt arbete och vara fortsatt fokuserad 

är beroende av hur involverad i företaget den anställde är samt hur hängiven till företaget 

medarbetaren känner sig. Vidare menar Ahmed och Rafiq (2003, s. 1181) att intern 

marknadsföring endast fungerar när man skapar en relation med sina medarbetare och 

underhåller dem för att skapa ett utbyte mellan företaget och medarbetarna. De uttrycker 

att de viktigaste komponenterna för att lyckas med intern marknadsföring är förståelse 

och intimitet, att cheferna visar att de litar på medarbetarna samt att medarbetarna visar 

hängivenhet. Vidare uttrycker författarna att intern marknadsföring är byggt på tillit. Med 

tillit möjliggör man att medarbetaren kan utveckla sig själv och sitt arbete, vilket leder till 

en fördelaktigare process och således även ett bättre resultat (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 

1181-1182). 

 

Intern marknadsföring är ett flerdimensionellt begrepp och innefattar flera komponenter. 

Enligt Kaur och Sharma (2015, s. 238) är forskningen relativt utvecklad inom ämnet, men 

det finns ännu ingen erkänd gemensam definition av intern marknadsföring (Finney & 

Scherrebeck-Hansen, 2010, s. 325-327; Kaur & Sharma, 2015, s. 238; Rafiq & Ahmed, 

2000, s. 449). Flera studier har format sin egen definition och en av dessa är Rafiq & 

Ahmeds (2000, s. 454) som lyder:  

 

“Internal marketing is a planned effort using a marketing-like 

approach to overcome organizational resistance to change and to 

align, motivate and inter-functionally co-ordinate and integrate 

employees towards the effective implementation of corporate and 

functional strategies in order to deliver customer satisfaction 

through a process of creating motivated and customer orientated 

employees.” 

 

Vi kommer i denna studie att utgå från denna definition när vi benämner intern 

marknadsföring. Rafiq och Ahmed (2000) har undersökt konceptet intern marknadsföring 

och hur det har utvecklats sedan slutat av 1970-talet. Författarna  visar att intern 

marknadsföring är ett koncept bestående av fem synsätt, baserade på forskarnas olika 

synvinklar på ämnet. Det första synsättet är medarbetarmotivation och tillfredställelse 

följt av kundorientering och kundnöjdhet, interfunktionell koordination och integration, 

marknadsföringslikt synsätt till ovanstående, och slutligen implementering av specifika 

företags- eller funktionella strategier (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 453). Vi kommer 

närmare introducera de här synsätten i kapitel 3. Teoretisk referensram.  

 

1.2.1 Industri relevans 

 

Fortune (2016) har en återkommande lista där de varje år rankar företag utefter var 

arbetstagare helst vill arbeta. Google är ett företag som är erkända för sin goda hantering 
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av sina medarbetare. De arbetar med att få de anställda att känna sig värdefulla och som 

en del av företaget. Larry Page, en av grundarna av Google sa följande i en intervju:   

 

“It’s important that the company be a family, that people feel that 

they’re part of the company, and that the company is like a family to 

them. When you treat people that way, you get better productivity” 

(Lashinsky, 2012)  

 

Google har flera år i följd legat i toppen  av Fortunes lista (Fortune, 2016) vilket tyder på 

att deras sätt att arbeta med sina medarbetare är omtyckt. Vidare säger Larry Page i 

intervjun:  

 

“We should continue to innovate in our relationship with our 

employees and figure out the best things we can do for them. We’ve 

been looking a lot at the health of our people, and making sure we’re 

helping them stay healthy and quit smoking. Our health care costs 

have grown a lot less fast than other companies as a result of that. But 

our people have also been a lot happier and more productive, which is 

much more important” (Lashinsky, 2012). 

 

Utifrån dessa uttalanden är det tydligt att Google, som är ett stort, multinationellt företag 

finner det relevant att satsa på den interna marknadsföringen för att få sina medarbetare 

att prestera så bra som möjligt. Vi ser även i Deloittes rapport (Deloitte, 2016) att fokus 

på medarbetare, deras utveckling, välmående och att skapa ett gemensamt syfte är av 

yttersta vikt för dagens unga arbetskraft. Hamori et al. (2012) menar att det som 

högpresterande medarbetare helst vill ha för att känna sig nöjda med sitt arbete är hjälp 

med självutveckling, det vill säga att företaget lägger ner tid och resurser på att utveckla 

sina medarbetare. Dessa tre källor anser vi visar på relevansen av intern marknadsföring 

för företag.  

 

1.2.2 Pågående debatt  

 

Ämnet intern marknadsföring har fått positiva benämningar sedan det infördes i 

litteraturen av Berry 1976. Forskning har fastställt att intern marknadsföring har en 

positiv inverkan på företagets resultat i och med att medarbetarna blir motiverade till att 

göra ett bättre arbete (Aryee et al., 2012, s. 298; Bartel, 2001, s.  403-404; Chen et al., 

2007, s. 342; Ma et al., 2015, s. 6; Van Dick et al., 2004, s. 357). Däremot finns det ingen 

accepterad gemensam definition, då många experter har format sin egen definition utifrån 

sitt specifika synsätt på ämnet (se exempelvis Berry 1981; Rafiq & Ahmed, 2000). 

Dessutom belyser Marketing Science Institute (2016) att det finns ett behov av att ta fram 

ett konkret sätt att mäta lönsamheten med intern marknadsföring för företag.  

 

Det är även relevant att diskutera betydelsen av intern marknadsföring utanför 

tjänstesektorn. Intern marknadsföring har generellt handlat om att utveckla medarbetarna 

hos tjänsteföretag i och med att en stor del i tjänstesektorn är mötet med kunderna, även 

kallat Sanningens ögonblick (Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 166; Grönroos, 2015, s. 

93). Även produktionsbaserade industrier innehåller element av kundbemötande, och 

produkten i sig är en del av en tjänst. Modellen tangibility spectrum (se appendix 3) som 

introducerades 1977, visar på att nästan allt, till olika stor utsträckning är en tjänst 

(Shostack, 1977, s. 77). Även ytterligare litteratur inom Service Management 

http://money.cnn.com/galleries/2012/technology/1201/gallery.best-companies-google-perks.fortune/index.html
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argumenterar för detta, exempelvis argumenterar Echeverri och Edvardsson (2012, s.16) 

för att ett erbjudande ofta är en kombination av produkt och tjänst, samt att ett erbjudande 

handlar om att ge löften och skapa kundvärde på olika sätt. Detta innebär att de verktyg 

som används inom Service management och marknadsföring för tjänster är applicerbara 

på industrier som traditionellt är produktorienterade.  

1.3 Val av ämne  

Vi är båda intresserade av organisationsstrukturer och hur individer i en organisation 

påverkar resultat och prestation. En personalstyrka består av olika individer och 

personligheter med varierande kompetenser. Därför finner vi det intressant att undersöka 

hur chefer arbetar med, och använder verktyg för att motivera sina medarbetare. 

 

I vår studie har vi valt att fokusera på två av de tidigare nämnda elva dimensionerna av 

intern marknadsföring; intern kommunikation och befogenheter. Vi har även valt att 

inkludera ytterligare en beståndsdel som är kopplat till intern kommunikation, nämligen 

organisatorisk identifiering. Dessa tre begrepp är vanligt förekommande i litteraturen 

inom intern marknadsföring (Bartel, 2001; Bartels et al., 2010; Kaur & Sharma, 2015, s. 

245; Ma et al., 2015; Van Dick et al., 2004). Det är också bevisat i forskning att förbättrad 

intern kommunikation, ökade befogenheter och att medarbetarna känner organisatorisk 

identifiering gentemot företaget har en positiv effekt på företagets resultat vilket gör att 

ämnet intern marknadsföring till stor relevans för företag (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1181-

1182; Aryee et al., 2012, s.298; Bartel, 2001, s 403-404; Berry, 1981, s. 34; Chen et al., 

2007, s.342; Ma et al., 2015, s. 6; Van Dick et al., 2004, s. 357). Som vi skrev i avsnitt 

1.2 Problembakgrund, vill unga medarbetare idag, att företaget ska verka för en god sak 

och hitta ett syfte som de själva kan identifiera sig med (Deloitte, 2016, s. 8), därav valet 

av organisatorisk identifiering. Ytterligare en del som framkom i Deloittes rapport 

(Deloitte, 2016, s. 7) var att det saknas fokus på utveckling av ledaregenskaper, vilket vi 

tolkar som att unga medarbetare vill vara med och fatta beslut, därav vårt val att inkludera 

befogenheter. Slutligen har vi valt att fokusera på intern kommunikation, just för att god 

intern kommunikation är en essentiell del när det kommer till att förbättra de andra valda 

fokusområdena. 

 

Vi anser att dessa tre dimensioner av intern marknadsföring är en central del i ett 

framgångsrikt företag, och för att företag ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga 

behöver de anställa de bästa medarbetarna. Det måste skapa en trivsam arbetsplats där 

medarbetare kan känna sig stolta och få sina behov uppfyllda. De som ska arbeta med att 

utveckla detta är dagens chefer och därför vill vi titta närmare på hur just chefer arbetar 

med dessa dimensioner för att skapa en attraktiv arbetsplats. 

1.4 Teoretiskt gap 

Varey (1995, s. 56) menar att det finns ett behov att undersöka till vilken utsträckning 

chefer ser intern marknadsföring som en management filosofi och hur de ser sin egen roll 

i att förse sina medarbetare med utmärkt service. Detta pekar på att chefer kan se på intern 

marknadsföring på olika sätt, antingen ser man det som en management filosofi eller som 

en uppsättning av verktyg. Namasivayam et al. (2014, s. 78-79) visar i sin studie att 

chefens beteende indirekt påverkar de externa kundernas nöjdhet med den köpta tjänsten 

vilket visar på hur viktigt det är att chefen är medveten om hur denne arbetar, att det finns 

en planerad filosofi för sitt chefskap. Detta leder oss till att undersöka individen bakom 
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chefsrollen för att se hur denne axlar sin roll och påverkar användandet av verktyg inom 

intern marknadsföring, samt hur de förhåller sig till intern marknadsföring som filosofi 

att applicera på sitt ledarskap. Det framkommer också i teorin att det finns behov att skapa 

en större förståelse för ledarens roll inom internt varumärkesarbete (Vallaster & de 

Chernatony 2006, s. 778). Detta visar också att ämnets koppling till ledarens roll är 

relativt lite studerat. 

 

Vidare hävdar Pantouvakis (2012, s. 191) att en framtida studie bör behandla interna 

kunders, det vill säga medarbetarnas, tillfredsställelse ur en operativ synvinkel. Detta 

innebär att det efterfrågas undersökning över hur medarbetarnas tillfredsställelse aktivt 

verkställs. Eftersom chefen har yttersta ansvaret för sina medarbetare tyder detta på att 

man bör undersöka hur de praktiskt arbetar med medarbetarnas tillfredsställelse och 

motivation vilket är kärnan i intern marknadsföring. Vidare är det få studier som har 

undersökt sambandet mellan intern marknadsföring och ledarskap (Wieseke, 2009, s. 

126), vilket visar på att relationen mellan intern marknadsföring och den enskilda chefens 

ledarroll ger utrymme för vidare undersökning. 

1.5 Presentation Volvo Car Corporation (VCC) 

Vi har fått möjlighet att applicera denna studie på Volvo Car Corporation, hädanefter 

refererad till som VCC. Viktigt att belysa här är att denna studie ej är utförd på uppdrag 

av VCC utan de är endast fallföretag. Vi kommer att utföra studien på huvudkontoret i 

Göteborg där företaget arbetar med produktutveckling, design, marknadsföring och 

administration. Det finns även en tillverkningsfabrik i nära anslutning till huvudkontoret. 

Vi kommer också utföra delar av studien i  Skövde där VCC har en motorfabrik (Volvo 

Car Corporation, 2016a). 

 

VCC började sin produktion av bilar 1927 i Göteborg (Volvo Car Corporation, 2016b). 

VCC ägs av Zheijang Geely Holding of China, och Kina är även den snabbast växande 

marknaden för företaget (Volvo Car Corporation, 2016a).  

 

VCC har genom åren bidragit till stora innovationer inom bilindustrin. De var den första 

biltillverkaren som 1959 införde trepunktsbältet som standard på sina bilar, en åtgärd som 

beräknas ha räddat nära en miljon människors liv (Volvo Car Corporation, 2016b). VCC 

producerar och levererar premiumbilar i modellerna sedan, kombi, sport och SUV (Volvo 

Car Corporation, 2016a). Företagets kärnvärden behandlar ett säkerhetsåtagande, 

kvalitetsåtagande och miljöåtagande (Volvo Car Corporation, 2016c). Dessutom präglas 

företaget av ett stort fokus på människan: 

 

”Alla är viktiga – allt liv är viktigt – och detta har alltid varit en naturlig 

del av Volvos biltillverkningsfilosofi. Det är omsorgen om förarens 

välbefinnande lika väl som passagerarnas, och alla andra omkring bilen, 

som alltid har definierat Volvo. Och det kommer alltid att göra det.” 

(Volvo Car Corporation, 2016d) 

1.6 Problemformulering 

Efter att vi genomfört en omfattande litteraturgranskning har vi identifierat ett behov av 

att studera intern marknadsföring ur en operativ synvinkel, samt den enskilda chefens roll 
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i hur de använder sig av intern marknadsföring. Detta leder oss fram till följande 

frågeställning: 

 

Hur skapar enskilda chefer på Volvo Car Corporation motivation 

och tillfredsställelse bland medarbetarna med hjälp organisatorisk 

identifiering, befogenheter och intern kommunikation? 

1.7 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för chefers användande av intern 

marknadsföring. Därför ämnar studien ta reda på hur den enskilda chefen på VCC 

använder organisatorisk identifiering, befogenheter och intern kommunikation för att 

motivera och tillfredsställa sina medarbetare. Vi vill med denna studie bidra till en ökad 

kunskap som kan underlätta för chefer i att skapa en arbetsplats som präglas av intern 

marknadsföring, vilket i sin tur skapar tillfredställelse hos medarbetarna. Vidare syftar 

studien till att ta reda på vad som motiverar ledare till att arbeta med intern 

marknadsföring. För att kunna uppfylla studiens syfte måste vi ta reda på hur de arbetar 

för att påverka våra tre valda element inom intern marknadsföring. Utifrån dessa begrepp 

är det första underliggande syftet att ta reda på hur chefer arbetar med att skapa 

organisatorisk identifiering för att öka motivationen hos medarbetarna. Utöver detta 

ämnar studien att undersöka hur cheferna arbetar med den interna kommunikationen för 

att få medarbetarna att dela företagets mål och visioner. Slutligen är det tredje 

underliggande syftet med studien att ta reda på hur chefer använder sig av 

befogenhetsverktyg för att skapa nöjdare medarbetare som vågar och får ta ansvar i sin 

roll. 

1.8 Avgränsningar 

Som tidigare nämnt har vi fått möjlighet att utföra studien i samarbete med VCC. Därför 

kommer våra respondenter enbart att vara chefer från detta företag. Studiens respondenter 

kommer att vara individer som innehar en chefsroll vilken innefattar personalansvar. 

Därmed utesluter studien chefer som ej har ett direkt personalansvar. 

 

Vidare har vi valt att fokusera på ett antal element inom intern marknadsföring; 

organisatorisk identifiering, befogenheter och intern kommunikation. Detta är en tydlig 

avgränsning då vi väljer att i detalj studera dessa faktorer medan vi samtidigt exkluderar 

flertalet andra dimensioner som är en del av intern marknadsföring. 

 

Ytterligare en avgränsning vi har gjort är att studera ämnet ur individperspektiv. Detta 

innebär att vi inte generaliserar hur hela företaget arbetar med intern marknadsföring 

utifrån studiens respondenter, utan fokus ligger på ledarrollen och individens arbete med 

de valda elementen inom intern marknadsföring. 
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1.9 Definitioner 

Begrepp  Definition  

Intern 

marknadsföring 

“Internal marketing is a planned effort using a marketing-like 

approach to overcome organizational resistance to change and to 

align, motivate and inter-functionally co-ordinate and integrate 

employees towards the effective implementation of corporate and 

functional strategies in order to deliver customer satisfaction 

through a process of creating motivated and customer orientated 

employees.” (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 454)  

Organisatorisk 

identifiering 

“The perception of oneness with or belongingness to an 

organisation, where the individual defines him or herself in 

terms of the organisation(s) in which he or she is a 

member”(Mael & Ashforth 1992, s. 104) 

Befogenheter “Empowerment means giving employees the desire, skills, tools 

and authority to serve the customer.” (Wilson et al., 2012, s. 

261)  

Management “The process of planning, organizing, leading and controlling 

an organization’s human, financial, material and other 

resources to increase its effectiveness.” (George & Jones, 2012, 

s. 9)  

Ledarskap “Leadership is a process whereby an individual influence a 

group of individuals to achieve a common goal” (Northouse, 

2006, s. 3, refererad i Schedlitzki & Edwards, 2014, s.4) 

Medarbetare I denna studie benämner vi ofta medarbetare vilket vi definierar 

som de personer som arbetar under respektive chef, ej endast 

direktrapporterande. 
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2. Teoretisk metod 
 

I detta kapitel introduceras läsaren till studiens vetenskapliga utgångspunkter. Vi inleder 

med att förklara vår förförståelse och vilken eventuell påverkan den kan ha på studien. 

Vidare presenterar och diskuterar vi vår vetenskapliga filosofi, vår forskningsdesign och 

tidsram. Den avslutande sektionen behandlar källkritik och litteratursökning. 

2.1 Förförståelse  

Forskares förkunskaper, tidigare erfarenheter, och egna värderingar skapar en 

förförståelse. Denna förförståelse har en påverkan på forskarens process och sätt att se på 

företeelser, vilket kan ha en inverkan på forskarens studie i form av subjektivitet (Bryman 

& Bell, 2011, s. 30). 

 

Vår praktiska förförståelse för ämnet intern marknadsföring består av att vi båda har varit 

anställda inom tjänstesektorn med kundbemötande i fokus. Det har gett oss förståelse för 

vikten av att skapa ett bra organisationsklimat för att medarbetarna ska trivas på arbetet. 

Det har inte funnits uttalade strategier för intern marknadsföring som vi har tagit del av 

inom organisationen utan vi har endast kommit i kontakt med det genom 

organisationernas egna sätt att marknadsföra internt. 

 

Vi är båda civilekonomstudenter med inriktning mot Service Management. Vår teoretiska 

förförståelse inom ämnet intern marknadsföring kommer främst från de kurser vi läst vid 

Umeå Universitet som behandlat ämnet, dessa är Introduktion till Service Management 

och Service Marketing. Vi har även läst kurser inom ämnena organisation, ledarskap och 

beteendevetenskap vilket gör att vi har vissa förkunskaper om ledarens roll och det 

kognitiva beteendet hos individer. Vårt val av ämne har delvis influerats av våra tidigare 

erfarenheter, främst från vår utbildning, då de ovan nämnda kurserna har väckt vårt 

intresse för intern marknadsföring och ledarskap. Dock har vi utformat vår 

forskningsfråga utifrån vår litteraturgranskning baserat på vetenskapliga artiklar. 

Därigenom har vi identifierat ett teoretiskt gap som gör det möjligt för oss att studera 

ämnet intern marknadsföring ur ett ledarskapsperspektiv. Därför anser vi att vår 

förförståelse inte markant har styrt vårt val av forskningsområde. 

 

Det är möjligt att vårt intresse för ämnet samt vår övertygelse om att ämnet är viktigt för 

företag har påverkat vårt val av teorier. Vi upplever dock att vi har varit objektiva i urvalet 

av artiklar och teorier och använt oss av det som varit relevant för studiens syfte och för 

att kunna svara på vår problemformulering. För att förhindra subjektivitet i vår studie 

använder vi oss av många olika författares åsikter och upptäckter för att bidra med flera 

olika utgångspunkter och synsätt. Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt. 

Dessutom är vi medvetna om vår egen förförståelse och kommer att reflektera över denna 

och dess eventuella påverkan på vår studie genom arbetets gång. 

2.2 Vetenskaplig filosofi 

Målet med vår studie är att ta reda på hur chefer på VCC arbetar med intern 

marknadsföring samt vad som motiverar dem till att arbeta som de gör. För att göra detta 

måste vi förstå vart chefernas beteende kommer ifrån. Därför antar vi kritisk realism som 

vår syn på kunskap och verklighet för att uppnå syftet på bästa sätt. Realism är en 
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vetenskaplig filosofi som är uppdelad i två kategorier, direkt realism och kritisk realism. 

Direkt realism innebär att det som vi ser är sanningen. Kritisk realism innebär, till skillnad 

mot direkt realism, att det vi upplever är en förnimmelse, att våra sinnen lurar oss på 

sanningen (Saunders et al., 2012, s. 136). 

 

Saunders et al. (2012, s. 136) menar, att som kritisk realist, finns det två steg i att uppleva 

världen. Det första steget är det som vi ser och förnimmelsen som det frambringar. Det 

andra steget är en mental process som tar vid efter det att förnimmelsen kommer i kontakt 

med våra sinnen. Vidare belyser Saunders et al. (2012, s. 136-137) att en kritisk realist 

ser vikten av att studera flera nivåer av en organisation. Beroende på vilken nivå studien 

är utförd, kommer förståelsen för det som undersöks att förändras. De tillägger att det 

innebär att vi som kritiska realister inser att världen är i ständig förändring. Detta anser 

vi är viktigt när vi ser in i ett globalt företag som ständigt arbetar för att utveckla och 

förbättra sin organisation. 

 

Vidare anser vi att kritisk realism passar vår studie eftersom vi vill skapa en djupare 

förståelse för hur ledare arbetar med intern marknadsföring. Vi kommer via våra 

intervjuer ta reda på vad ledare säger angående sitt användande av intern marknadsföring. 

Hade vi använt oss av direkt realism hade vi stannat där, och konstaterat att det är på ett 

visst sätt. Eftersom vi vill få en djupgående förståelse om varför det är på ett visst sätt, 

och vad ledaren motiveras av i sitt arbete med intern marknadsföring innebär det att vi 

kritiskt ser på verkligheten och ifrågasätter, vilket betyder att vi använder oss av kritisk 

realism. 

2.3 Forskningsmetod 

För att kunna svara på vår problemformulering behöver vi få insikt i hur enskilda chefer 

arbetar med de valda elementen inom intern marknadsföring. Eftersom vår studie är 

baserad på att skapa en förståelse för att se vad som är motivationen bakom ett eventuellt 

beteende har vi valt att utföra en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa 

forskningsdesignen belyser förståelse mer än den kvantitativa metoden (Bryman & Bell, 

2011, s. 403). Bryman och Bell (2011, s. 27 & s. 410) menar att kvalitativ forskning 

baseras på ord till skillnad mot den kvantitativa, sifferbaserade, metoden. Då vårt syfte är 

att skapa en förståelse är det rimligt att fokusera på ord som förklarar hur och varför, 

vilket gör det logiskt att anta en kvalitativ forskningsdesign. Den kvalitativa metoden 

innehar generellt ett tolkningsperspektiv istället för det naturvetenskapliga synsätt som 

den kvantitativa metoden består av (Bryman & Bell, 2013, s. 409). I kvalitativa studier 

ligger fokus på att betrakta fenomen ur respondentens subjektiva synvinkel (Bryman & 

Bell, 2011, s. 402) vilket stämmer bra överens med vår studie vars syfte är att förstå  

individers handlingar. 

 

För att anpassa metoden till vår frågeställning, har vi valt att genomföra en kvalitativ 

studie där vi använder oss av semi-strukturerade intervjuer. En semi-strukturerad intervju 

innebär att forskarna har en intervjuguide med frågor som de vill fråga respondenten. 

Utifrån vilka svar som framkommer, kan forskarna ställa relevanta följdfrågor. Dessutom 

behöver de inte ställa frågorna exakt så som man tänkt, utan man kan omformulera, ändra 

eller ta bort frågor utefter vad som passar kontexten (Saunders et al., 2012, s. 374). Detta 

innebär att forskarna inte är helt låsta till intervjuguiden, utan det viktiga är att de 

uppmuntrar respondenten att förklara och utveckla sina svar genom relevanta följdfrågor 

(Saunders et al., 2012, s. 375). Eftersom vi vill få en ökad förståelse för hur enskilda 
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chefer arbetar med intern marknadsföring ser vi detta som ett lämpligt tillvägagångssätt. 

Beroende på de svar vi får på våra planerade frågor vill vi få en utvecklad insikt i hur 

respondenten agerar och vad denne motiveras av, och därav passar semi-strukturerade 

intervjuer väl med vår studie. 

 

Eftersom vi vill delge läsaren en så rättvis bild som möjligt kommer vi att presentera 

valda citat som har extra stor betydelse för förståelsen. Vi kommer dock inte att ta citaten 

ur sitt sammanhang. I en kvalitativ undersökning är det bra för trovärdigheten i arbetet 

om författarna ser till att inte ta något ur sin kontext (Guba & Lincoln 1994, s. 106). 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden är kritiserad för att vara subjektiv och att den inte går 

att generalisera. Likaså, kritiseras kvalitativ forskning för sin låga reliabilitet och 

avsaknad av transparens (Bryman & Bell, 2011, s. 408-409). Denna kritik till trots, har vi 

valt att genomföra en kvalitativ studie då den passar vårt syfte att skapa en förståelse, 

bättre än vad en kvantitativ studie skulle göra. Vi kommer att arbeta för att vår studie ska 

uppfylla de krav som ställs på transparens för kvalitativ forskning genom att kontinuerligt 

beskriva ingående vårt tillvägagångsätt och de eventuella problem vi stöter på. Detta för 

att vara så transparenta som möjligt och därmed öka nivån av trovärdighet. 

2.4 Angreppssätt 

Deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från befintlig teori för att skapa en hypotes 

som denne sedan testar genom en empirisk undersökning (Bryman & Bell, 2013, 

s.31).  Vårt tillvägagångssätt börjar med att undersöka teori och forma en forskningsfråga 

utifrån det teoretiska gapet för att sedan undersöka empiriskt. Detta tyder på att vår ansats 

är av deduktiv karaktär. Vidare är målet med vår studie att skapa en förståelse för hur och 

varför chefer arbetar med intern marknadsföring. Detta korrelerar med hur man tar sig an 

en studie på ett induktivt sätt. Induktiv ansats innebär att forskaren går ut i empirin och 

samlar in data för att sedan baserat på dessa data, skapa teoretiska, ofta konceptuella 

modeller (Saunders et al., 2012, s. 146). Vår studie är därmed inte helt deduktiv, då vi 

med hjälp av intervjuer ska anamma en förståelse för hur chefer arbetar vilket gör att 

studien får ett inslag av induktiv karaktär (Saunders et al., 2013, s. 146). Då Saunders et 

al. (2012, s. 148) menar att det kan vara fördelaktigt att kombinera deduktiv och induktiv 

ansats i en studie, även om ett angreppssätt är mer dominant än den andra, anser vi detta 

vara ett bra angreppsätt för vår studie. 

2.5 Tidsram 

Vår empiriinsamling sker utspritt över två veckor för att anpassas till den påsk-ledighet 

som infaller under samma tidsperiod. Vi träffar varje respondent vid ett tillfälle och 

genomför en semi-strukturerad intervju. Detta innebär att vår studie är en tvärsnittsstudie 

(Saunders et al., 201, s. 190). Många forskare efterlyser longitudinella undersökningar 

inom ämnena intern marknadsföring och ledarskap, men då vi inte har den tid som krävs 

har vi valt att inte utföra en longitudinell studie. Vi anser också att en tvärsnittsstudie 

passar bra för att besvara vår forskningsfråga, och ser inte att en longitudinell studie skulle 

vara bättre i det avseendet, vilket gör att vi känner oss bekväma i att göra en 

tvärsnittsstudie. 

2.6 Källkritik och litteratursökning 
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Thurén (2013. s. 4) förklarar att en källa är ursprunget till information, samt att författare 

använder källkritik för att värdera källornas tillförlitlighet, det vill säga, om informationen 

är sann eller inte. Vidare menar författaren att källkritik består av fyra principer; äkthet, 

tidssamband, oberoende samt tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7-8). Nedan presenteras 

studiens källkritik utifrån ovanstående kriterier. Avsnittet avslutas med en beskrivning av 

vårt tillvägagångssätt gällande litteratursökning. 

 

2.6.1 Äkthet 

 

Principen om äkthet innebär att källan ska vara det den utger sig att vara (Thurén, 2013, 

s. 17). För att i så hög utsträckning som möjligt tillgodose denna princip är studien 

uppbyggd av fackgranskade artiklar från främst databaserna Business Source Premier och 

Emerald Insight. Studiens ämne gränsar i vissa fall till psykologi, framförallt gällande 

effekter av ökade befogenheter, välmående och hur medarbetare identifierar sig med 

organisationer, därför har vi i vissa fall använt oss av databaser som PsysArticles och 

Ovid. 

 

2.6.2 Tidssamband 

 

Thurén (2013, s. 7) beskriver tidssamband som den tid som har gått mellan en att en 

händelse har skett och att källan berättar om händelsen. Ju längre tid som har gått, desto 

mer bör man betvivla källan. Gällande denna princip har vi i den mån det gått varit 

medvetna om artikelns tidssamband i utvärderingen av artiklar. 

 

2.6.3 Oberoende 

 

Principen som innebär att källan ska vara oberoende behandlar källans ställning, den ska 

inte vara avskriven eller ett referat från en tidigare källa (Thurén, 2013, s. 8). För att 

säkerställa detta kriterium har vi i största möjliga utsträckning använt oss av 

förstahandskällor. Det betyder att vi har sökt upp originalkällan och hänvisat till denna. I 

ett fåtal fall har det varit omöjligt att få tillgång till den ursprungliga källan vilket har gjort 

att vi har använt ett par sekundära källor. Vi är medvetna om att detta sänker källans 

trovärdighet. 

 

För att hitta ursprungskällor har vi utgått från artikeln i frågas referenslista för att hitta 

den artikel de refererar till, granskat vad den har sagt om ämnet, och på så vis arbetat tills 

vi nått originalkällan. Utöver vetenskapliga artiklar har vi använt oss av facklitterära 

böcker samt rapporter som har gett oss pålitlig information från industrin, exempelvis 

Harvard Business Review och Fortune. Dessa är utgivna av institutioner som vi finner 

trovärdiga. 

 

2.6.4 Tendensfrihet 

 

Tendensfrihet innebär att källan ej ska vara partisk (Thurén, 2013, s. 63). Gällande vår 

använda facklitteratur och vetenskapliga artiklar, har vi inte funnit något som pekar på att 

de skulle vara partiska. Som tidigare nämnt är de använda artiklarna fackgranskade vilket 

pekar på oberoende ställning. 
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Viktigt att nämna är att våra respondenter är representanter för sitt företag, VCC. Vi 

menar att det kan finnas en viss grad av partiskhet i deras uttalanden om sig själva och 

företaget, dock anser vi att det är väldigt svårt att avgöra om så är fallet, samt att det är 

svårt att komma ifrån vid en fallstudie av ett företag. För att motverka detta så gott det 

går, har vi säkerställt respondenternas anonymitet (se avsnitt 4.5.1 Anonymitet ) samt i 

intervjufrågorna fokuserat på individens upplevelse och arbete med intern 

marknadsföring och inte VCC i stort. 

 

2.6.5 Litteratursökning 

 

När vi har sökt efter vetenskapliga artiklar har vi använt oss av olika sökord som passar 

vårt valda ämne. Eftersom att de flesta begreppen inom intern marknadsföring grundar 

sig i det engelska språket, samt att mest forskning har skett på engelska, har vi använt oss 

av de engelska termerna i våra sökord. Bland annat har vi använt oss av sökord som 

internal marketing, internal branding, empowerment, organisational identification, och 

internal communication. Eftersom engelska inte är vårt modersmål, finns det en risk att 

vi tappar viss förståelse i olika uttryck i artiklarna som kan påverka studien negativt. Vi 

känner oss dock bekväma i det engelska språket då vi genom vår utbildning ofta använt 

litteratur på engelska. Vi har även under vår studietid studerat totalt tre terminer helt på 

engelska vilket har bidragit till en förbättrad förståelse för språket. Det faktum att viss 

förståelse för detaljer kan försvinna under arbetets gång anser vi vägs upp av att vi med 

litteratur på engelska får tillgång till fler undersökningar av hög kvalitet i vårt ämne.  

 

En del av våra källor är relativt gamla, vilket betyder att informationen kan vara föråldrad 

och att ny information kan ha tillkommit sedan vår källa publicerades. Därför är det 

viktigt att förstå att vissa av våra teoretiska delar kan ge en felaktig bild över hur det 

faktiskt är idag gällande ämnet i fråga. Vi har strävat efter att blanda äldre källor med 

nyare, och de äldre källor vi använder oss av är förstahandskällor som ofta beskriver ett 

gammalt begrepp eller den inledande förståelsen för intern marknadsföring. Det är också 

värt att nämna att flera av studierna som vi har utgått ifrån har utförts i asiatiska länder, 

mestadels i Kina, vilket betyder att studierna kanske inte tillämpas bra på den svenska 

marknaden. Vi har ändå valt att använda oss av dessa empiriska studier som källor då det 

inte finns så mycket studier som är baserade på den svenska marknaden. 

 

Vidare finner vi det relevant att notera att flera av våra källor och empiriska 

studier,  framförallt gällande ämnet befogenheter, är gjorda i en sjukhusmiljö. Ytterligare 

empiriska studier som vi har använt har varit utförda inom banksektorn och 

hotellindustrin. Den litteraturgranskning vi har gjort tyder på att de flesta empiriska 

studierna inom intern marknadsföring hittills är gjorda inom dessa sektorer. Detta bidrar 

till att vi har behövt beakta att dessa studiers resultat eventuellt skulle kunna vara 

annorlunda om de var utförda i en miljö mer liknande VCCs. Dock, ser vi dessa källor 

som lämpliga eftersom att de behandlar ämnet intern marknadsföring, och att det helt 

enkelt inte finns tillgång till empiriska studier gjorda inom andra sektorer, vilket har gjort 

att vi ändå har valt att använda dem.  
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår teoretiska referensram, vilken vi har valt att 

dela in i tre delar. Den första delen behandlar intern marknadsföring på djupet samt visar 

en syn på produktionsföretag med tjänstetänk. Den andra delen har medarbetaren i fokus 

och förklarar våra valda element ingående. Denna andra del avslutas med en summering 

av tidigare empirisk forskning inom intern marknadsföring och de valda elementen. Den 

teoretiska referensramens tredje del fokuserar på ledarskap och innehåller teorier som 

förklarar olika ledarstilar och utmaningar inom ledarrollen. Genom hela kapitlet 

återfinnes ett fokus på praktiska tillvägagångsätt där forskning visar hur man praktiskt 

ska använda intern marknadsföring för ett framgångsrikt resultat. 

3.1 Intern marknadsföring 

Intern marknadsföring är ett koncept som innebär att organisationer arbetar för att 

förbättra och utveckla aktiviteter som gör att de anställda vill och kan leverera hög kvalitet 

i sina arbetsuppgifter (Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 317). Grönroos (2015, s. 373) 

anser att det finns tre förutsättningar som måste uppfyllas för att lyckas väl med den 

interna marknadsföringen. Det handlar om att intern marknadsföring måste ses som en 

viktig del av och vara en given del i den strategiska ledningen. Organisationsstrukturerna 

får inte motverka processer som intern marknadsföring genom att sakna viktiga delar som 

ledningsstöd eller system som ej är anpassade. Även måste chefer och ledare på hög nivå 

hela tiden vara ledare och arbeta för att stödja den interna marknadsföringen. 

 

Vi ska nu närmare gå igenom de fem synsätt på intern marknadsföring som vi nämnde i 

1.2 Problembakgrunden: (1) medarbetarmotivation och tillfredsställelse; (2) 

kundorientering och kundnöjdhet; (3) interfunktionell koordination och integration; (4) 

marknadsföringslikt synsätt till ovanstående och slutligen (5) implementering av 

specifika företags- eller funktionella strategier. Dessa fem synsätt kom fram under tre 

utvecklingsfaser som konceptet intern marknadsföring genomgått (Rafiq & Ahmed, 

2000). Detta är relevant för studien för att förstå utvecklingen av ämnet. I och med att det 

finns olika synsätt på intern marknadsföring kommer detta hjälpa oss att förstå vilket 

synsätt enskilda chefer på VCC har på ämnet intern marknadsföring. 

 

Den första fasen berör medarbetarmotivation och tillfredsställelse. Till en början var 

fokus i forskningen mot medarbetarmotivation och tillfredsställelse (Rafiq & Ahmed, 

2000, s. 450). Det efterfrågades då ett fokus på att öka servicekvalitén bland de 

kundmötande medarbetarna då de upplevde att nivån och kvalitén på servicen var 

varierande. Den som först introducerade begreppet var Berry (1976) som lade grunden 

för framtida forskning inom intern marknadsföring (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 450). Berry 

(1981) menade att vi måste se och behandla de anställda som kunder, samt att jobben ska 

ses som interna produkter som tillfredsställer medarbetarna (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 

450). Grundtanken med detta menar Rafiq och Ahmed (2000, s. 450) är som George 

(1977) uttryckte sig att (1) “to have satisfied customers, the firms must also have satisfied 

employees”, eller som Sasser och Arbeit (1976) menade, att medarbetarna är den absolut 

viktigaste marknaden för ett företag. 

 

Den andra fasen handlar om kundorientering. I detta utvecklingssteg av intern 

marknadsföring menar vissa forskare att det inte räcker med att de anställda är motiverade 
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och tillfredsställda, utan att de även behöver (2) ha ett konstant säljtänk genom hela 

kundmötet. Detta för att kunna möta efterfrågan som ständigt förändras och kan leverera 

en så bra produkt som möjligt och tillfredsställa de externa kunderna. Detta synsätt 

föreslogs av Grönroos (1981) och han menade att företagen ska anställa motiverade och 

kundfokuserade medarbetare. En distinktion mellan dessa två första synsätt är att istället 

för att motivera och tillfredsställa medarbetarna ska man enligt Grönroos influera dem 

(Rafiq & Ahmed, 2000, s. 451-452). Vidare bygger detta synsätt vidare på det sätt att som 

George (1990) menade att företag ska fokusera på att precis som Grönroos menade, ha 

medarbetare som är fokuserade på kundbemötande, men att de också ska utsättas för 

intern marknadsföring (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 452). Grönroos (1981) menade även att 

för att skapa en effektiv tjänst så behöver företagen (3) fokusera på att effektivisera den 

interna koordinationen samt integrera funktioner som är viktiga för att skapa 

kundrelationer (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 452). 

 

Den tredje och sista fasen breddar konceptet intern marknadsföring genom att behandla 

implementering av strategier och förändringsarbete. Winter (1985) menar att företag kan 

och ska använda intern marknadsföring för att sprida sina företagsmål till de anställda 

(Rafiq & Ahmed, 2000, s. 452). Företag ska alltså ena medarbetarna för att nå 

organisationens vision och de ska alla arbeta för att uppnå detta. Därför behöver alla 

medarbetare veta sin roll i att nå detta mål. Senare utvecklade Rafiq och Ahmed (1993) 

detta resonemang och breddade uttrycket intern marknadsföring till att inte enbart handla 

om medarbetare som har kontakt med kunderna utan också (4) att marknadsföra mot 

medarbetarna som inte har kontakt med kunder. För att företag ska lyckas med detta, 

krävs det att företagen fokuserar på att förbättra den interna kommunikationen för att 

därigenom förbättra integrationen och koordinationen inom företaget (Rafiq & Ahmed, 

2000, s. 452-453). Senare i den här fasen menar Rafiq och Ahmed (2000, s. 452) att det 

blir tydligare att intern marknadsföring kan användas som (5) en implementeringsmetod 

för förändringar inom organisationer. Rafiq och Ahmed (2000, s. 453) uttrycker vidare 

att alla de synsätt vi nu gått igenom baseras på tanken att om vi ska kunna implementera 

strategier på ett effektivt sätt måste organisationer hantera interna konflikter och behöver 

arbeta på att förbättra just den interna kommunikationen. Detta gör att intern 

marknadsföring kan ses som verktyg som bör implementeras i varje strategi som 

organisationer har oavsett om det är externt eller internt (Rafiq & Ahmed, 2000, s. 453). 

Det är baserat på dessa utvecklingsfaser som Rafiq och Ahmed (2000) har tagit fram de 

fem synsätten vi såg i början av detta avsnitt och sammanfattningsvis tagit fram ett förslag 

till definition av intern marknadsföring som vi kunde se i 1.2 Problembakgrund. 

 

3.1.1 Produktionsföretag med tjänstetänk 

 

Som vi nämnde i 1.1 Förord grundar sig den interna marknadsföringen på företag inom 

tjänstesektorn men att den numera även ses som en viktig del för organisationer inom 

produktionssektorn. Då vi i denna studie undersöker ett produktionsföretag är det relevant 

för oss att se vilken specifik betydelse intern marknadsföring kan ha på 

produktionsföretag. Detta stycke är till för att visa hur vi kan se ett produktionsföretag 

som en typ av tjänsteverksamhet och hur organisationer kan arbeta för att anamma ett 

tjänstetänk. Grönroos (2015, s. 411) menar att litteraturen som behandlar ämnet hur ett 

produktionsföretag blir ett tjänsteföretag handlar om “ökad tillförsel av tjänster i ett 

produktbaserat erbjudande”. Han anser att detta inte är rätt sätt att göra det på, att 

organisationen istället ska tillägna sig en servicestrategi (Grönroos, 2015, s. 412). Detta 

skulle enligt författaren innebära att organisationen implementerar och utvecklar en 
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helhetssyn som stödjer kundens processer så att förloppet sker på ett bättre sätt än vad 

den hade gjort utan detta stöd. Ett exempel på en sådan process menar Grönroos kan vara 

produktionsprocessen. Detta innebär inte, enligt Grönroos (2015, s. 412) att man bara ska 

implementera tjänster som underhåll, kundutbildning eller reparationer. Det gäller här för 

organisationer att erbjuda det som kan nämnas som dolda tjänster, så som: 

klagomålshantering, fakturering, produktdokumentation, extranät och interaktioner 

mellan människor tillsatta för specifika ändamål (Grönroos, 2015, s. 413). Det är heller 

inte särskilt bra om enbart delar av företag anammar denna typ av servicetänk utan det 

gäller att hela organisationen tänker likadant och fokuserar på att skapa värde för 

kunderna. Alla måste anamma servicetänket för att företaget ska bli framgångsrikt 

(Grönroos, 2015, s 415). Grönroos (2015, s. 422) menar vidare att organisationer som 

anammar ett serviceperspektiv kommer att få fördelar som att organisationen: blir 

kundfokuserat på riktigt och skapar en förståelse för vad verkligt värde är för kunderna, 

skapar förutsättningar för att utveckla bättre produkter och genom att de blir helt 

kundfokuserade hittar sätt att stödja kunden i alla dess processer samt blir bättre på att 

hjälpa sina kunder vilket leder till ökad lönsamhet. Ett produktionsföretags mål bör inte 

vara att leverera bästa möjliga produkt utan handla om att stödja de externa kundernas 

processer och aktiviteter på ett sätt som skapar värde (Grönroos, 2015, s. 426).  

 

3.1.2 Marknadsföringstriangeln  

 

För att förstå den bakomliggande betydelsen av intern marknadsföring använder vi oss av 

modellen marknadsföringstriangeln, se figur nedan. Den visar att det finns ett samband 

mellan företaget, det vill säga ledning, externa kunder och de som levererar 

tjänsten/produkten (exempelvis anställda, underleverantörer och teknologi). Detta 

samband innebär att det finns tre olika typer av marknadsföring som förbinder de tre 

parterna, vilka alla är lika viktiga för att företaget ska kunna leverera sitt 

marknadserbjudande (Wilson et al., 2012, s. 19). Detta är en bra modell för vår studie för 

att visa på vikten av intern marknadsföring i organisationer.   

 

 
Figur 1. Marknadsföringstriangeln  
Anpassad från: Wilson, A., Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., Gremler, D.D. (2012), Services Marketing 

Integrating Customer Focus Across the Firm, McGraw-Hill Higher Education, Berkshire, 2d edition, s. 19 

 

 

Wilson et al. ( 2012, s. 19) menar att den externa marknadsföringen innebär att företaget 

kommunicerar sitt erbjudande till kunder. Detta är den typ av marknadsföring som vi 

stöter på dagligen i form av exempelvis Tv-reklam, direktriktade e-mail och på sociala 
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medier. De menar vidare att när företaget marknadsför sitt erbjudande till de externa 

kunderna, ger de kunderna ett löfte. Den interaktiva marknadsföringen, också kallat 

marknadsföring i realtid, är när löftet hålls eller bryts i det faktiska interaktiva mötet med 

kunden. Det handlar alltså om att leverera löftet. Den sista delen i triangeln är den interna 

marknadsföringen som innebär att företaget, det vill säga ledning och management gör 

det möjligt för de som levererar erbjudandet (exempelvis de anställda, underleverantörer, 

och teknologi) att faktiskt göra detta. Enligt denna modell innebär den interna 

marknadsföringen att rekrytera, utbilda, motivera, belöna och tillgodose med lämpligt 

material och teknologi (Wilson et al., 2012, s. 19). Wilson et al. (2012, s. 267) menar 

också att man kan vända på marknadsföringstriangeln, så att det som är kärnan för 

företaget, det vill säga de externa kunderna och de som faktiskt levererar 

produkten/tjänsten hamnar överst. På detta sätt skapas en uppochnervänd triangel som 

visar på att kunderna som är viktigast för företaget borde vara överst, och därmed 

prioritering nummer ett.  

 

3.1.3 Chefens roll i intern marknadsföring 

 

När det handlar om att arbeta med intern marknadsföring från chefens sida handlar det 

mycket om att motivera och stödja medarbetarna i deras arbete (Grönroos, 2015, s. 374). 

Grönroos (2015, s. 374) presenterar några sätt som en chef kan göra det på, dessa är: att 

säkerställa att interna utbildningar kontinuerligt pågår och uppmanas, att dagligen som en 

del i arbetet som chef uppmuntra medarbetarna. De ska även se till att ge anställda 

befogenheter att själva fatta beslut och försöka engagera dem i att fatta beslut för att visa 

att organisationen litar på medarbetarna samt att se till att skapa ett klimat inom 

organisationen som genomsyras av öppenhet och uppmuntran. Vidare menar 

Namasivayam et al. (2014, s. 78-79) att det är viktigt för chefen att inse sin egen betydelse 

i den ökade kundnöjdheten genom att verka för att öka befogenheter bland sina 

medarbetare. 

3.2 Medarbetaren i fokus 

I detta avsnitt ämnar vi att djupare gå in på våra tre valda dimensioner av intern 

marknadsföring; organisatorisk identifiering, befogenheter och intern 

kommunikation.  Fokus ligger i att visa hur medarbetaren påverkas av dessa verktyg samt 

hur det påverkar medarbetarens tillfredsställelse och motivation på arbetsplatsen. 

 

3.2.1 Organisatorisk identifiering 

 

Mael och Ashforth (1992, s. 104) definierar organisatorisk identifiering som följande:  

 

“the perception of oneness with or belongingness to an 

organisation, where the individual defines him or herself in 

terms of the organisation(s) in which he or she is a 

member”. 

 

Lee et al. (2015, s. 1060) visar att organisatorisk identifiering har signifikant korrelation 

med jobbmedverkan, arbetstillfredsställelse, känslomässig organisatorisk hängivenhet 

samt prestation både inom och utöver arbetsrollen. Att organisatorisk identifiering har 

en stor påverkan på prestationen utöver arbetsrollen betyder att personen i fråga är mer 
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benägen att självmant göra något extra som har en positiv inverkan på organisationen i 

första hand istället för på individen själv. De menar att individer som har en högre grad 

av organisatorisk identifiering inte särskiljer på vad som är av egenintresse och vad som 

är för organisationens intresse, vilket gör att de är beredda att anstränga sig utöver vad 

arbetsrollen kräver (Lee et al., 2015, s. 1061). Detta skulle kunna vara handlingar som att 

hjälpa en medarbetare, hålla det rent och snyggt på arbetsplatsen, arbeta för en trivsam 

arbetsplats där man respekterar varandras olikheter och undviker att skapa interna 

konflikter (Bateman & Organ, 1983, s. 588). En högre grad av organisatorisk identifiering 

ökar medarbetarnas tillfredsställelse och samarbetsvilja, samt minskar frånvaro i form av 

sjukanmälan. Detta leder till att medarbetarna presterar bättre inom sitt arbete (Bartel, 

2001, s 403-404; Ma et al., 2015, s. 6; Van Dick et al., 2004, s. 357). Vidare visar 

forskning att organisatorisk identifiering delvis är beroende av hur bra den interna 

kommunikationen är i företaget. Bartels et al. (2010, s. 220) visar i sin studie att den 

interna kommunikationen är positivt relaterad med hur medarbetarna identifierar sig med 

företaget de arbetar på. 

 

Organisatorisk identifiering innebär att medarbetaren har kopplat samman sin förståelse 

om sig själv med sitt organisatoriska medborgarskap. Detta gör de antingen emotionellt, 

kognitivt eller både och. Det kan leda till att medarbetarna anammar samma mål och 

visioner som organisationen de arbetar för har (Moriano et al., 2014, s. 107). 

Organisatorisk identifiering är en viktig beståndsdel när det kommer till organisatorisk 

hängivenhet bland medarbetarna. Kim et al. (2012, s. 11) menar att organisatorisk 

identifiering och medverkan leder till organisatorisk hängivenhet.  

 

Moriano et al. (2014, s. 114) visar i sin studie att en transformerande ledarskapsstil (mer 

om transformerande ledarskap i avsnitt 3.2.2 Transformerande ledarskap) har en positiv 

korrelation med organisatorisk identifiering. För att öka organisatorisk identifiering bland 

de anställda kan chefen därför anamma ett transformerande ledarskap. Ett ytterligare sätt 

att bygga organisatorisk identifiering bland de anställda är att se till att organisationen 

tillsammans visar upp ett gott självförtroende. Det smittar av sig och får medarbetarna att 

känna sig som en del av det goda självförtroendet (Bartel, 2001, s. 385). Moriano et al. 

(20104, s. 115) belyser även vikten av att satsa på ökad organisatorisk identifiering bland 

de anställda eftersom det leder till ökad intraprenöriellt beteende. Intraprenöriellt 

beteende innebär att medarbetare är mer innovativa och vågar ta risker för att utveckla 

företaget än mer. På individnivå innebär det att medarbetare vågar ta risker, tar sats för 

att åstadkomma något bra, tar initiativ och försöker tänka utanför boxen. Intraprenörer är 

en viktig del i produktutvecklingen inom organisationen (Moriano et al., 2014, s. 105). 

 

3.2.2 Befogenheter 

 

Befogenheter är ett begrepp inom intern marknadsföring som innebär att företaget ger 

sina medarbetare makten att ta beslut, samt de verktyg och kunskaper som krävs för att ta 

rätt beslut (Wilson et al., 2012, s. 261). George och Jones (2012, s. 25) definierar 

befogenheter som en process som ger medarbetare genom hela organisationen möjlighet 

till att ta viktiga beslut och att ha ansvar för resultatet av de besluten.  

 

Anledningen till att organisationen bör arbeta med att öka befogenheter är för att få 

beslutsfattandet längre ner i organisationerna (Aryee et al., 2012, s. 289). Att de anställda 

känner att de har befogenheter är viktigt för alla typer av organisationer som vill att 

medarbetarna ska bli effektivare (Mathieu et al., 2006, s. 107). Genom att använda 
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befogenhetsverktyg på medarbetare som har kundmöten i fokus, ökar man deras 

prestation vilket i sin tur leder till bättre resultat för företaget (Aryee et al., 2012, s. 298; 

Chen et al., 2007, s. 342). Vidare menar Kim et al. (2012, s. 16) att medarbetare som 

upplever att de har rätt befogenheter på arbetsplatsen i större utsträckning anger att de är 

hängivna till företaget och känner även en större tilltro till ledningen. 

 

Wilson et al. (2012, s. 261) menar att befogenheter inte bara handlar om att ge 

medarbetarna makt att ta beslut. De behöver rätt kunskap och uppmuntranför att kunna ta 

de beslut som krävs. Det finns flera fördelar med befogenheter. Om medarbetarna känner 

att de har möjlighet till att ta egna beslut och att de har de kunskaper och verktyg som 

krävs, blir responsen snabbare mellan medarbetare och kund, den anställde behöver inte 

gå omvägar genom att dubbelkolla saker med sin chef, utan kan ge besked till kund eller 

medarbetare direkt. De menar också att ytterligare en positiv effekt är att medarbetarna 

får bättre självförtroende och är mer tillfredsställda med sitt jobb vilket i sin tur leder till 

den positiva effekten att anställda har en mindre mängd frånvaro från arbetet.  

 

För att använda sig av befogenheter krävs visst engagemang och resurser. Enligt Wilson 

et al. (2012, s. 261) krävs förmodligen en större investering i utbildning och rekrytering. 

Medarbetarna behöver mer kunskap om företaget och sitt arbete för att ha rätt 

befogenheter vilket betyder att företaget måste satsa på utbildning. Ett annat sätt som 

organisationer kan använda sig av för att öka befogenheterna bland medarbetarna är att 

se till att klimatet är öppet. De ska fritt kunna prata och dela information med varandra 

(Mathieu, 2006, s. 99). Wilson et al. (2012, s. 262) menar dock att det också finns en risk 

med ökade befogenheter vilken är att medarbetarna kan ta mindre bra beslut vilket kan 

bli kostsamt. De menar dock att det är därför rätt utbildning krävs, för att undvika 

kostsamma missar. 

 

I litteraturen finns det huvudsakligen två sätt att se på hur organisationer kan arbeta med 

befogenheter, antingen strukturellt, eller psykologiskt. Strukturella och psykologiska 

befogenheter är delvis sammankopplade. Spence Laschinger et al. (2001, s. 261-262) 

menar att kopplingen mellan strukturella och psykologiska befogenheter är att om en 

organisation sätter upp strukturen på ett sätt som ökar befogenheter för medarbetarna 

skapar det också en känsla bland dem att de har befogenheter, alltså att de upplever 

psykologiska befogenheter.  

 

Enligt Kanter (1977, refererad i Spence Laschinger et al., 2001, s. 261) har människor en 

tendens att agera rationellt utifrån omgivningen. Det innebär att om en organisation är 

strukturerad på ett sådant sätt att befogenheter är en del av organisationen och att 

organisationen arbetar för att ge medarbetarna information, kunskap och hjälp kommer 

de känna av att de har befogenheter och därmed också prestera bättre i sitt jobb. Vidare 

menar Kanter att det är upp till ledningen att se till att allt detta finns tillgängligt för 

medarbetarna, som då blir bättre på att arbeta mot organisationens mål. Petter et al. (2002, 

s. 381) definierar strukturella befogenheter som:  

 

“the transferring of some managerial authority, prerogative, or ability 

to employees.” 

 

Cho och Faerman (2010, s. 144-145) visar i sin studie att strukturella befogenheter 

påverkar medarbetarens arbete utöver arbetsbeskrivningen indirekt genom att påverka 

psykologiska befogenheter. De menar således att organisationen bör inse vikten av att  
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öka medarbetarnas psykologiska befogenheter för att få dem att ta mer initiativ och göra 

arbete som normalt inte ingår i arbetsbeskrivningen. 

 

Yao et al. (2013, s. 529-530) menar att forskningen har rört sig från att handla om att 

strukturellt sätta upp befogenheter inom organisationen till att behandla psykologin inom 

begreppet. När det kommer till det psykologiska sättet att se på befogenheter menar Hyatt 

och Ruddy (1997, s. 562) att befogenheter är hur stort inflytande medarbetarna har och 

om de tillåts ta beslut åt organisationen, om de hålls ansvariga och tar ansvar för de 

besluten de fattar samt att de har givits utrymme att själva lösa sina problem. Konceptet 

psykologiska befogenheter belyser medarbetares tro, tankemönster och psykologiska 

tillstånd (Cho & Faerman, 2010, s. 133). Ett sätt att se på psykologiska befogenheter som 

har blivit accepterat av flertalet forskare är det som Thomas och Velthouse (1990) tagit 

fram (Yao et. al., 2013, s. 530). Thomas och Velthouse (1990, s. 670) menar att 

psykologiska befogenheter består av fyra delar, vilka är: kompetens, påverkan, val och 

meningsfullhet. När de pratar om kompetens syftar de till om individen känner att de 

klarar av att slutföra uppgifterna. Påverkan innebär att individen har möjlighet att påverka 

hur organisationens strategi, administration och ledning ska skötas. Dimensionen val 

innebär att medarbetaren själv kan påverka vad de ska arbeta med och slutligen innebär 

meningsfullhet att individen känner att den kan relatera till arbetsuppgifterna när det 

kommer till värderingar. Vi inser här att den andra delen, påverkan, inte kan appliceras 

på vårt fallföretag då vi anser det orimligt att alla anställda på VCC ska vara med och 

påverka företagets strategi och ledning. Detta på grund av storleken på företaget. Vi 

kommer därför att bortse från den delen när vi refererar till Thomas och Velthouse teori. 

 

3.2.3 Intern kommunikation 

 

Intern kommunikation är något som sker hela tiden inom en organisation, oavsett var, när, 

och om vad medarbetarna samtalar (Welch & Jackson, 2007, s. 178). Welch och Jackson 

(2007, s 177) menar vidare att intern kommunikation har en viktig roll i organisationens 

framgång. Ahmed och Rafiq (2003, s. 1183) belyser att intern kommunikation är en 

essentiell del av intern marknadsföring. Mishra et al. (2014, s. 197) påpekar att om 

information relaterad till företaget kommuniceras till alla medarbetare och inte enbart 

cheferna, ökar det medarbetarnas känsla av tillhörighet och skapar en större vilja att uppnå 

organisationens mål och visioner. Detta i sin tur leder till ett större engagemang bland 

medarbetarna när de känner att de kan lita på sina chefer. Ytterligare ett sätt att öka 

engagemanget hos medarbetarna är att chefer tar sig tid att prata med de anställda, ansikte 

mot ansikte istället för att använda sig av mejlkommunikation (Mishra et al., 2014, s. 

196).  

 

Grönroos (2015, s. 382) presenterar ett par punkter som är viktiga att tänka på när det 

kommer till att förbättra den interna kommunikationen. Dessa är: försök skapa dialoger 

och använd dig av personlig kontakt så mycket det går. Undvik att använda personliga 

meddelanden och envägskommunikation. Viktig information bör finnas tillgängligt på 

intranätet samt att försöka använda e-post i mindre utsträckning. Att kommunicera 

mycket till medarbetarna är inte bara positivt. Det beror lite på vad samt hur det berättas. 

Wright (2009, s. 23) menar att det finns en risk att några få chefer berättar för flera 

medarbetare vad de bestämt. Det blir ett visst centralt fokus på chefer som kanske inte 

alltid är positivt.  
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Det finns huvudsakligen två begrepp som beskriver en organisations interna 

kommunikation, vertikal kommunikation och horisontell kommunikation. Denna teori 

visar hur kommunikation kan ske mellan avdelningar och genom hierarkin i en 

organisation. Kommunikation kan ske på olika sätt och hur den är riktad påverkar 

resultaten. Vertikal kommunikation kan ske både nerifrån och upp, från medarbetare till 

ledare, och uppifrån och ner, från ledare till medarbetare (Wilson et al., 2012, s. 387). 

Enligt Wilson et al. (2012, s. 387) finns det flera komponenter som bidrar till 

framgångsrik uppifrån och ner kommunikation. De menar att kärnan är att medarbetarna 

ska få tillgång till information som berör dem och företaget, genom mail, nyhetsbrev, 

eventuella företagstidningar och marknadsföringskampanjer. Nerifrån och upp 

kommunikation är viktigt för att ledningen ska få en tydlig bild av vad kunden vill ha. 

Medarbetarna, framförallt de som har en kundbemötande roll möter dagligen kunden och 

vet allra bäst vilka problem eller möjligheter som finns. Dessa behöver kommuniceras 

effektivt till ledningen då de därigenom kan förebygga eventuella problem (Wilson et al., 

2012, s. 388).  

 

Horisontell kommunikation sker mellan avdelningar i en organisation (Wilson et al., 

2012, s. 387). Denna typ av kommunikation underlättar för samordnade prestationer 

mellan avdelningar, men det kan vara svårt då de olika funktionerna ofta har olika mål, 

men om det fungerar är resultatet ofta väldigt givande (Wilson et al., 2012, s. 388). 

 

3.2.4  Motivation hos medarbetare  

 

För att kunna svara på vår frågeställning, behöver vi definiera och förklara begreppet 

motivation samt vad det innebär och har för effekter kopplat till medarbetare. Ryan och 

Deci (2000, s. 54) menar att motivation är när man känner att man vill göra någonting. 

Författarna menar också att när en individ känner inspiration till att agera och är 

stimulerad, då är denne motiverad. Motivation är något som skiftar. Det kan variera i grad 

av hur mycket motivation en individ har, samt vilken sorts motivation som driver denne.  

 

Att medarbetarna är motiverade är avgörande för att nå företagets mål (Zareen et al., 2015, 

s. 531). Medarbetarnas motivation skapas av värderingar, beteende och hur cheferna leder 

de anställda. Motiverad personal är mer involverade och engagerade vilket gör att de 

arbetar hårdare och på så sätt bidrar till att organisationen når sina mål (Zareen et al., 

2015, s. 532). Zareen et al. (2012, s. 532) menar också att medarbetare som är motiverade 

är mer lojala till organisationen och känner sig mer värdefulla i sitt uppdrag. 

 

3.2.4.1 Inre och yttre motivation  

 

Inre motivation är när inspiration, energi och vilja till att utföra en uppgift kommer inifrån 

för att man finner uppgiften angenäm (Ryan & Deci, 2000, s. 55). Inre motivation innebär 

att en individ agerar för att det är roligt eller för att man finner det utmanande, istället för 

på grund av externa belöningar. Individer har inte inre motivation för allt, utan det är 

något man har för vissa uppgifter, men inte för andra. (Ryan & Deci, 2000, s. 56).  

 

De flesta uppgifter som man utför drivs inte av inre motivation, utan istället av yttre 

motivation (Ryan & Deci, 2000, s. 60). Yttre motivation är när man utför en uppgift för 

att man får ut något annat, separerat från uppgiften, till exempel externa belöningar som 

upplyftande ord eller pengar (Ryan & Deci, 2000, s. 55). Forskning har visat att kvalitet 
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och prestation kan variera beroende på om man drivs av yttre eller inre motivation (Ryan 

& Deci, 2000, s. 55).  

 

Deci och Lanzetta (1971, s. 114) visade i sin studie att det finns en relation mellan inre 

och yttre motivation. Studien visar att den inre motivationen sänks om man får externa 

belöningar för att utföra en specifik uppgift. Om person A tycker om att städa och person 

B vill uppmuntra och därmed betala för den utförda städningen, kommer person A’s inre 

motivation att minska. Studien visade också att om person B istället ger uppmuntran i 

form av upplyftande ord, kommer person A’s inre motivation att öka.  

 

3.2.5 Summering av tidigare empirisk forskning inom intern marknadsföring 

 

Tabellen nedan summerar ett antal studier inom intern marknadsföring. Som kan utläsas 

ur tabellen är detta kvantitativa studier som är gjorda i relativ närtid. Vi vill med denna 

tabell visa delar av vår litteraturgranskning samt vilken typ av forskning som har gjorts 

inom ämnet på senare tid.  

Tabell 1: Summering av tidigare empirisk forskning inom intern marknadsföring 

Författare År Problemfråga Data/metod Viktigaste resultaten 

Bartel, 

Caroline A 

2001 H:6 Boundary-spanning 

experiences that 

strengthen members' 

organizational 

identification will also 

increase their level of 

advocacy participation at 

work.  

Multimetod panel-

design och enkät 

undersökning, intervju 

och observation. Totalt 

219 respondenter. 

Utförd på företaget 

Pillsbury i USA. 

Ökad känsla av 

organisatorisk 

identifiering bland 

anställda bidrar till ökat 

engagemang och en vilja 

att utveckla organisationen 

mot det bättre. 

Van Dick 

et al. 

2004 Relationen mellan 

organisatorisk 

identifiering, 

arbetstillfredsställelse och 

intentioner på att sluta 

och att faktiskt sluta på 

sitt nuvarande jobb 

(Turnover intentions) 

358 respondenter, 

Bank i Hessia, 

Tyskland. 

107 från en annan bank 

i Tyskland. 211 call-

center tjänstemän. 459 

från ett sjukhus 

Organisatorisk 

identifiering bidrar till 

ökad 

arbetstillfredsställelse som 

i sin tur påverkar 

medarbetarens intention 

att byta arbetsplats. 

Bartels et 

al. 

2010 H1: The more positively 

employees assess the 

vertical communication 

that occurs within their 

organisation, the more 

strongly they will identify 

with their organisation. 

H2:The more positively 

employees assess the 

horizontal 

communication within 

their organisation, the 

more strongly they will 

identify with their 

profession. 

347 respondenter från 

ett stort icke 

akademiskt sjukhus i 

Nederländerna. 

Ett bra 

kommunikationsklimat 

bidrar till ökad 

organisatorisk 

identifiering. 
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Ma et al. 2015 H:1. Job security is 

positively related to in-

role behaviour. 

H:2. Job security is 

positively related to 

extra-role behaviour. 

212 respondenter från 

en kinesisk flyg- 

transport koncern. 

Organisatorisk 

identifiering leder till ökad 

prestation bland de 

anställda. 

Wieseke et 

al. 

2009 H1: The greater the 

leader’s Organizational 

Identification, the greater 

is the followers’ 

Organizational 

Identification. 

Studie 1:285 

säljinriktade 

medarbetare inom 

läkemedelsindustrin i 

USA. 

Studie 2: 394 

säljchefer och 1005 

säljare inom resebyråer 

i Tyskland. 

Bekräftar hypotesen i båda 

studierna. Ju mer 

organisatorisk 

identifiering chefen har 

desto mer organisatorisk 

identifiering känner de 

anställd. 

Punjaisri et 

al. 

2009 H1-H4: Internal branding 

has positive impact of 

employees brand: 

identification, 

commitment, loyalty, 

performance in delivering 

the brand promise. 

699 customer-interface 

employees in five 

major hotels in 

Thailand. 

Internt varumärkesarbete 

som innehåller träning och 

intern kommunikation har 

positiv påverkan på brand 

identity, brand 

commitment och brand 

loyalty. 

 

3.3 Ledarskap 

Utöver de två teoridelar som omfattar intern marknadsföring och dess olika beståndsdelar 

fokuserade på medarbetaren,  har vi valt att inkludera ledarskapsteorier. Ledarskap är en 

essentiell del av vår studie då vi ska undersöka hur enskilda chefer aktivt använder sig av 

intern marknadsföring. Därför är det intressant att se kopplingen mellan intern 

marknadsföring och ledarskap. Vi kommer i detta avsnitt beskriva olika typer av 

ledarskap samt även gå in på rollteorier och personligt engagemang. Detta är teorier som 

vi finner relevanta i den enskilda chefens hantering av intern marknadsföring. Finns det 

ett personligt engagemang för ämnet och resulterar det i att individen använder det mer 

eller på ett annat sätt än en chef som inte är intresserad av ämnet? Vidare är det relevant 

att titta på chefens roll och hur denne uppfattar sin roll i användandet av intern 

marknadsföring. Därför inkluderar vi teorier om rollkonflikt och rollambiguitet. 

 

Vi börjar detta avsnitt med att definiera ledarskap: 

 

“Leadership is a process whereby an individual influence a group of 

individuals to achieve a common goal” (Northouse, 2006, s. 3 

refererad i Schedlitzki & Edwards, 2014, s. 4). 

 

Schedlitzki och Edwards (2014, s. 5) menar att vi i denna definition kan se hur ledarskap 

numera ses som en process som agerar inom grupper med ett syfte, och att det finns en 

individ som ser till att gruppen rör sig mot det syftet. 

 

Ledarens beteende är viktigt för att öka nöjdheten hos företagets kunder. Detta för att om 

ledaren är duktigt på att öka medarbetarnas nöjdhet med arbetet och således deras 
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prestation leder det till nöjdare kunder (Namasivayam et al., 2014, s. 78). DuBrin (2013, 

s. 2) menar att ledarskap är förmågan att inspirera till förtroende och stötta medarbetare 

som är nödvändiga för att uppnå organisationens mål. Han fortsätter med att ledarskap 

behövs i alla delar av en organisation och att ledarskap till och med kan utövas av en 

person som formellt sett inte har en chef eller ledarroll (DuBrin, 2013, s. 3). Författaren 

menar vidare att det är en sällsynt kunskap att kunna leda andra individer på ett 

verkningsfullt sätt, framförallt i de högre nivåerna av en organisation. Detta eftersom 

denna typ av roll innebär att man måste besitta breda kunskaper inom ledarskap. 

 

DuBrin (2013, s. 4-5) framhäver att det finns olika sätt att se på konceptet ledarskap. Det 

kan vara ett partnerskap mellan ledare och följare eller som en relation mellan dessa 

parter. Block (1993, refererad i DuBrin, 2013, s. 4) beskriver att partnerskapet innebär att 

makten är jämt fördelad mellan ledare och följare och att det förekommer när kontrollen 

växlar mellan ledare och följare, att man strävar efter att nå en delad 

beslutsfattandeprocess. DuBrin (2013, s. 5) menar att denna syn på ledarskap understöds 

av begreppet befogenheter vilket för oss till förståelsen att ledarskap i form av partnerskap 

är en essentiell del för vår studie som delvis fokuserar på befogenheter.  

 

3.3.1 Ledarskap Vs. Chefskap  

 

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan ledarskap och chefskap för att använda 

begreppen korrekt relaterat till studien. Dock är vi medvetna om att det pågår en debatt 

kring hur en ska skilja på dessa två begrepp och det som nu presenteras är vår förståelse 

utifrån litteraturen. Som nämnt tidigare definieras ledarskap som en process där en 

individ influerar en grupp individer till att uppnå ett gemensamt mål (Northouse, 2006, 

s. 3 refererad i Schedlitzki & Edwards, 2014, s. 4). 

 

George och Jones (2012, s. 9) definierar chefskap som följande:  

 

The process of planning, organizing, leading and controlling an 

organization’s human, financial, material and other resources to 

increase its effectiveness. 

 

De menar vidare att de här områdena; planering, organisering, ledning och kontroll, är 

fyra funktioner som chefer arbetar med. Planering innebär att chefer skapar de strategier 

som avgör hur organisationen ska arbeta för att nå sina mål. Det innebär att fördela och 

använda resurser på bästa sätt för att nå de mål som organisationen eftersträvar (George 

& Jones, 2012, s. 9) Organisering innebär att chefen skapar strukturer som tydligt visar 

hur medarbetare ska arbeta tillsammans för att nå organisationens mål. Detta innebär att 

sammanställa arbetsgrupper eller avdelningar utefter vilka arbetsuppgifter de ska utföra, 

och vilka olika kunskaper och resurser som krävs för att utföra dem (George & Jones, 

2012, s. 10). Ledning är när chefen uppmuntrar sina medarbetare att utföra ett bra arbete. 

Det innebär också att samordna så att alla arbetsgrupper, avdelningar och individer strävar 

mot att uppnå de gemensamma målen (George & Jones, 2012, s. 10). Kontroll är det sista 

området och innefattar utvärdering och bevakning av det som pågår på arbetsplatsen, 

bland individer, grupper och avdelningar. Återigen är målet att se till att de utförda 

prestationerna är fokuserade kring att uppnå organisationens mål. Om målen inte möts 

behöver chefen utföra korrigerande åtgärder som resulterar i att prestationerna går åt rätt 

håll. Om målen möts av det nuvarande arbetet kan chefen istället fokusera på att utveckla 

och bibehålla de goda prestationerna (George & Jones, 2012, s. 10). DuBrin (2013, s. 5) 
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menar att leda är en stor del av en chefs arbete, men att de även måste utföra de tre 

ytterligare komponenterna, nämnda ovan. 

 

Som vi ser utifrån det ovan skrivna innefattar chefskap, till skillnad mot ledarskap, fler 

områden, och har ett större perspektiv med fokus på hela organisationen. Ledarskap kan 

ske även i mindre sammansatta grupper, och fokuserar på att influera individer till att 

prestera på bästa sätt inom denna. 

 

3.3.2 Full Range Leadership Model 

 

Shedlitzki och Edwards (2014, s. 66) påstår att en av de mest använda modellerna för 

ledarskapsteori är “Full range leadership model” FRLM. De menar att modellen 

föreslogs av Avolio och Bass (2002, s. 2). Den innehåller tre delar: transformerande 

ledarskap, transaktionellt ledarskap och laissez-faire. Vi har valt att använda oss av 

FRLM då vi anser att den ger en tydlig bild av de vanligaste olika ledarskapsstilarna. 

 

3.3.2.1 Transformerande ledarskap 

 

Transformerande ledarskap är en ledarstil som innebär att man istället för att motivera 

anställda genom fysiska eller psykologiska transaktioner, arbetar för att motivera de 

anställda till att uppfylla sig själva (Bass, 1985, s. 31; DuBrin, 2013, s. 123). 

 

Transformerande ledarskap består enligt FRLM av fyra komponenter (Bass & Riggio, 

2006 s. 6-7). Den första är idealiserat inflytande vilket innebär att ledaren innehar attribut 

som gör denne till en förebild för sina medarbetare. Ledarens följare kan identifiera sig 

med ledaren och de uppfattar denna som en individ som har förmågor utöver det vanliga. 

Denna komponent innebär också att följarna kan lita på sin ledare till att göra rätt, och att 

ledaren föregår som gott exempel genom att visa hög standard och ha ett etiskt och 

moraliskt beteende. Den andra komponenten av transformerande ledarskap är 

inspirerande motivation som innebär att ledarna motiverar sin personal genom att ge 

mening och utmaning till sina medarbetares arbete. De är optimistiska och entusiastiska, 

innehar laganda och visar engagemang för de mål och visioner man ska uppnå. Vidare 

kommunicerar ledaren tydligt till följarna vad som krävs och vilka förväntningar de har 

på sig och sitt arbete. Den tredje komponenten är intellektuell stimulans vilket är när 

ledarna aktivt arbetar för att stimulera medarbetarna till att vara kreativa och innovativa. 

Detta gör de genom att ifrågasätta antaganden och att arbeta med uppgifter på nya sätt. 

Ledaren kritiserar inte medarbetarna inför de andra, och medarbetarna uppmuntras i att 

testa nya arbetssätt och metoder. Den fjärde och sista komponenten av transformerande 

ledarskap enligt FRLM är individualiserat beaktande. Detta innebär att ledaren ser till 

varje enskild medarbetare och uppfattar vad denne har för behov och för att kunna 

utvecklas genom att agera mentor. Ledaren accepterar vilka de olika behov som finns och 

tvåvägskommunikation mellan ledare och medarbetare uppmuntras. Ledaren går omkring 

på arbetsplatsen för att kunna föra dialog med sina medarbetare, lyssnar noga och 

delegerar uppgifter föra att utveckla sin personal (Bass & Riggio, 2006, s. 6-7). 

 

DuBrin (2013, s. 123) menar att fokus ligger på vad ledaren åstadkommer men även 

ledarens relation till medarbetarna. Författaren menar vidare att några sätt som en 

transformerande ledare kan arbeta på är genom att öka medarbetarnas medvetenhet, 

hjälpa medarbetarna finna intresse bortom sig själv, hjälpa medarbetarna att uppfylla sig 

själva samt skapa tillit till varandra (DuBrin, 2013, s. 125). Schedlitzki och Edwards 
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(2014, s. 73-74) sammanfattar i sin bok att transformerande ledarskap leder till ökad 

motivation, lojalitet och engagemang hos följarna. Vidare leder denna typ av ledarskap 

också till ökad organisatoriskt engagemang och medarbetarnöjdhet. Även resultat så som 

gruppens prestation och sälj ökar när ledaren utövar ett transformerande ledarskap. 

 

Som vi har nämnt tidigare i det här kapitlet finns det litteratur som menar att 

transformerande ledarskap har en tydlig koppling med organisatorisk identifiering 

(Moriano et al., 2014, s. 114). Vidare har Men (2014, s. 272) visat att transformerande 

ledarskap har en positiv effekt på intern kommunikation eftersom en ledare med denna 

ledarstil arbetar med att motivera sina medarbetare genom att skapa ett syfte, samt bryr 

sig om individens välmående och arbetar med personlig utveckling. Författaren beskriver 

också att transformerande ledare arbetar med att ge medarbetare befogenheter. Detta visar 

på att transformerande ledarskap är viktigt och har en positiv effekt på intern 

marknadsföring. 

 

3.3.2.2 Transaktionellt ledarskap 

 

Transaktionellt ledarskap är när ledaren använder belöningar för att påvisa om en 

medarbetare har gjort ett bra arbete eller inte (Avolio & Bass, 2002, s. 3; DuBrin, 2013, 

s. 123). Denna typ av ledarskap har visats sig vara ett relativt effektivt sätt att arbeta på 

(Avolio & Bass, 2002, s. 3; Judge & Piccolo, 2004, s. 763). Det finns även en annan del 

av det transaktionella ledarskapet som innebär att ledaren övervakar, ser om medarbetarna 

gör misstag som ledaren kan påpeka och rätta till. Denna typ av ledarskap har visats att 

inte vara lika effektivt som det tidigare nämnda (Avolio & Bass, 2002, s. 4). 

 

3.3.2.3 Laissez-faire 

 

Laissez-faire ledarskap, eller icke-ledarskap som det också kallas, innebär att ledaren 

ignorerar problem, och undviker att ta ställning (Avolio & Bass, 2002, s. 4). DuBrin 

(2013, s. 129) beskriver det som att ledaren ger medarbetarna friheter att göra i princip 

vad som helst utan att ledaren lägger sig i och styr hur arbetet ska utföras. Denna typ av 

ledarskap anses av Avolio & Bass (2002, s. 4) vara den minst effektiva ledarskapsstilen. 

Avslutningsvis menar Avolio och Bass (2002, s. 4) att alla ledare har en mix av de tre 

typerna av ledarskap som vi i korthet nu berättat om. De har tagit fram den optimala 

fördelningen mellan dessa tre ledarskapsstilar och i korthet går det ut på att ha lite Laissez-

faire, aningen mer transaktionellt ledarskap och slutligen till största del ska ledaren utöva 

ett transformellt ledarskap. 

 

3.3.3  Rollteori 

 

För att förstå de enskilda ledarnas motivation till att arbeta på ett visst sätt med intern 

marknadsföring, är det viktigt att förstå vad det innebär att ha en ledarroll. I vissa fall kan 

det som förväntas av en ledare vara svårt att utföra för att man inte känner att det är rätt 

eller viktigt, och då förekommer en rollkonflikt. Det är relevant att analysera huruvida 

ledarens rollinnehav påverkar dennes sätt att använda interna marknadsföringsverktyg. 

Katz och Kahn (1978, s. 189) definierar rollbeteende som en individs återkommande 

åtgärder som är kopplade till andras repetitiva åtgärder för att ge ett förutsägbart resultat. 

Författarna menar vidare att de roller som finns i en organisation speglas av det sociala 

sammanhanget mer än av rollinnehavarens personlighetsdrag. 
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3.3.3.1 Rollkonflikt 

 

Det finns en rollkonflikt när det förekommer två eller fler rollförväntningar samtidigt 

vilket skulle göra att en överensstämmelse med den ena rollen, gör det svårt att ha en 

överrensstämmelse med den andra rollen (Katz & Kahn, 1978, s. 204). En rollkonflikt 

kan variera i djup, beroende på graden av rollernas inblandning med varandra. Att anta 

en rollförväntning kan innebära att man helt exkluderar den andra rollförväntningen, men 

det behöver inte vara så drastiskt. Forskning har visat att en rollkonflikt resulterar i 

negativa psykologiska reaktioner (Katz & Kahn, 1978, s. 204). 

 

3.3.3.2  Rollambiguitet 

 

Rollambiguitet betyder att det finns en osäkerhet gällande vad en specifik befattning 

innebär. Det kan även finnas andra rollrelaterade aspekter som skapar osäkerhet (Katz & 

Kahn, 1978, s. 206). Rollambiguitet är ett organisatoriskt problem som varierar i frekvens 

och djup (Katz & Kahn, 1978, s. 206-207). Rollambiguitet leder likt en rollkonflikt till en 

låg arbetstillfredsställelse och en hög anspänningsgrad. Dessutom leder rollambiguitet till 

lågt självförtroende och att personen känner meningslöshet (Kahn, 1964, refererad i Katz 

& Kahn, 1978, s. 206). I en studie av Tubre och Collins (2000, s. 164) kommer de fram 

till att rollambiguitet har en negativ korrelation med prestationen i arbetet. Detta är något 

som Katz och Kahn (1978, s. 206) också visar att det finns bevis för. Det betyder att 

organisationen bör lägga visst fokus på att se till att rollerna är tydliga. Vidare menar 

Tubre och Collins (2000, s. 165) att ju mer komplext ett jobb är, desto större risk är det 

att du känner av rollambiguiteten. Schmidt et al. (2014, s.100) visar i sin studie att 

rollambiguitet samt rollkonflikt är korrelerat med depression. Vilket visar ytterligare på 

vikten av att lägga visst fokus på att se till att rollerna är tydliga. Rollambiguitet kan 

uppstå på olika sätt, några av dessa är: det har inte givits information om vilken typ av 

roll en person förväntas ta; informationen är tydlig om vilken roll en individ förväntas ta, 

men hur personen ska uppnå detta är otydligt; det är otydligt vilka konsekvenser ett 

beteende får (Van Sell et al., 1981, s. 44). 

 

3.3.4 Personligt engagemang bland chefer 

 

Människor kan använda olika mycket av sig själva inom sin arbetsroll. Det handlar om 

fysiskt, kognitivt och emotionella värden som kan variera. Författaren menar att 

arbetsrollen kan sätta gränser för hur mycket av dessa värden man ger och att man under 

en arbetsdag hela tiden justerar sin rollprestation gällande hur mycket man ger av sig själv 

i olika uppgifter (Kahn, 1990, s. 692-693). Detta avsnitt anser vi är viktigt att ta med för 

att kunna se ledarnas personliga engagemang i interna marknadsföringsfrågor. Kahn 

(1990, s. 694) definierar personligt engagemang som följande: 

     

“the harnessing of organization members' selves to their work roles; 

in engagement, people employ and express themselves physically, 

cognitively, and emotionally during role performances.” 

     

Kahn (1990, s 700) menar att när man är engagerad uttrycks och används en individs 

“bästa jag”  i rollprestationen Kahn (1990, s. 701) menar också att när man är fysiskt, 

kognitivt och emotionellt engagerad i en uppgift så är man personligt engagerad till fullo. 

Motsatsen till personligt engagemang är personligt icke-engagemang. Detta är när en 



 

27 
 

individ istället drar sig tillbaka till sitt “bästa jag” och samtidigt försvarar sig i beteenden 

som främjar passiva och ofullständiga rollprestationer (Kahn, 1990, s. 701).  

 

Kahn menar att det är under flera olika influenser som en individ tar beslut om hur mycket 

engagemang denne lägger i en arbetsuppgift. Dessa beslut sker med olika nivåer av 

medvetenhet och resulterar i att individen antingen engagerar sig eller drar sig tillbaka 

och försvarar sig själv i en rollprestation (Kahn, 1990, s. 719).  

3.4 Sammanfattning   

I denna litteraturgenomgång har vi delat upp teorierna i tre större block. Den första delen 

introducerar läsaren till intern marknadsföring och dess utveckling. Den visar även på ett 

annorlunda sätt att tänka på för ett produktionsföretag och hur företagen bör tänka kring 

användningen av intern marknadsföring. Den andra delen fokuserar på medarbetaren, hur 

den påverkas av intern marknadsföring, och vilka verktyg som finns att tillgå när 

organisationer arbetar med intern marknadsföring. Slutligen fokuserar den tredje delen på 

chefens roll i form av att presentera olika typer av ledarskap och svårigheter som kan 

uppkomma, samt hur personligt engagemang kan utryckas. Teorin visar att det finns 

kopplingar mellan intern marknadsföring och ledarskap. I syfte att undersöka ledarens 

roll i arbetet med intern marknadsföring, finner vi det relevant att koppla teorier om 

ledarskap med intern marknadsföring. Vidare är syftet med studien att få en ökad 

förståelse, därför vill vi ta reda på vad ett visst agerande beror på, vilket vi menar att 

personligt engagemang samt eventuella svårigheter i ledarrollen (rollambiguitet och 

rollkonflikt) kan belysa.  
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4. Praktisk metod  
 

I det här kapitlet kommer läsaren att introduceras till vår praktiska metod. Vi diskuterar 

vårt val av forskningsdesign, och förklarar processen av vår datainsamling. Kapitlet 

avslutas med att beskriva vår valda analysmetod samt hur vi uppfyller kvalitetskriterierna 

för en kvalitativ studie.  

4.1 Praktisk modell  

Modellen nedan visualiserar vårt praktiska tillvägagångssätt i denna studie. Som förklarat 

i kapitel 2. Teoretisk metod har vi utgått från teori för att identifiera ett teoretiskt gap, 

utifrån vilket vi har format en forskningsfråga. Forskningsfrågan och studiens syfte har 

sedan visat vägen för vilka teorier som vi valt att inkludera i den teoretiska referensramen. 

Dessa teorier, i kombination med forskningsfråga och syfte lade grunden för vår 

empiriska datainsamling då vi har skapat intervjufrågor utifrån den teoretiska 

referensramen. De svar som framkom i intervjuerna analyseras i en tematisk analys och 

diskuteras sedan tillsammans med teorin. Slutligen resulterar detta i slutsatser och 

praktiska rekommendationer som i sin tur besvarar vår forskningsfråga.  

 

 
Figur 2. Praktisk modell  

4.2 Forskningsdesign 

Vi vill i vår studie ta reda på hur och till viss del varför chefer arbetar med verktyg inom 

intern marknadsföring. Syftet är således att på ett djupare plan förstå chefens val av 

metoder. Merriam (1994, s. 9) menar att en fallstudie är ett bra sätt för den som vill få 

god insikt och förstå hur människor tolkar och analyserar situationer. Merriam (1994, s. 
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10) menar även att en kvalitativ fallstudie är lämplig när det gäller att ta reda på hur 

människor praktiskt arbetar. Vidare menar författaren att fallstudier.. 

 

..“innebär ett sätt att studera komplexa sociala enheter som består av 

multipla variabler som kan vara av betydelse för att förstå företeelsen i 

fråga”(Merriam, 1994, s. 46). 

 

Vi anser att detta är ett lämpligt val av design på vår studie då vi ämnar förstå hur och 

varför chefer på VCC arbetar som de gör. Att förstå bakgrunden till chefernas tankar 

menar vi handlar om att förstå flera aspekter som vi redogjort för i den teoretiska 

referensramen. Även Saunders et al. (2012, s. 179) menar att en fallstudie har en bra 

förmåga att svara på frågor som “hur?” och “varför?”. Författarna menar vidare att det är 

en väl använd metod att använda sig av när man vill hitta förklaringar och utforska ett 

område. Vi anser att detta faller väl in med vår problemformulering som handlar om att 

förstå just hur och varför chefer arbetar på ett visst sätt.  

 

Guba och Lincoln (1981, s. 377) menar att det finns risker med att göra fallstudier. Några 

av dessa är att studien kan överdriva samt förenkla vissa situationer vilket kan leda till att 

läsaren uppfattar studien på ett inkorrekt sätt. Författarna menar också att en fallstudie 

kan beskrivas av forskarna som en helhet till det undersökta området, när det egentligen 

handlar om en liten del av helheten. Trots denna kritik till fallstudier, anser vi att det 

positiva väger över, samt att vårt ämne och syfte passar väl in med denna 

forskningsdesign, och därför väljer vi att utforma studien som en fallstudie.  

4.3 Urval  

Ändamålsenligt urval (purposive sample) innebär att forskaren i kvalitativ forskning gör 

ett urval från det fall där studien kommer att genomföras, vilket innebär individer som 

ingår i det fallet (Bryman & Bell, 2011, s. 441). För vår del passar denna typ av 

urvalsmetod eftersom att vi gör en fallstudie på VCC i Göteborg och Skövde. 

Ändamålsenligt urval är ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att forskaren inte utgår 

från att undersöka slumpmässigt. Istället, ligger fokus på att hitta relevanta respondenter 

för de frågor som ska ställas, och de respondenterna är utvalda för att de bidrar med 

relevans i att förstå det undersökta ämnet (Bryman & Bell, 2011, s. 442). Bryman och 

Bell (2011, s. 442) menar att forskare som använder denna typ av urval ofta vill hitta 

respondenter som innehar olika karaktärsdrag vilket kan vara relevant för studien. Detta 

stämmer bra överens med vårt mål då vi efterfrågade ledare från olika avdelningar på 

VCC för att få en bredd och se hur de enskilda cheferna arbetar inom respektive område. 

Vidare menar författarna att vid användandet av ändamålsenligt urval kan forskaren inte 

generalisera resultatet, vilket inte heller är vårt mål med studien.   

4.4 Intervjuförfarandet 

4.4.1 Semi-strukturerade intervjuer 

 

Semi-strukturerade intervjuer innebär att forskaren förbereder frågor på specifika ämnen 

som man vill diskutera med respondenten i en så kallad intervjuguide. Det innebär också 

att forskaren inte behöver fråga alla frågor och hen behöver heller inte hålla sig till den 

ordning som står i guiden. Det finns en stor flexibilitet till att forma följdfrågor som 

skapar relevans utefter respondentens svar, och hela samtalet (Bryman & Bell, 2011, s. 
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467). Enligt Merriam (1994, s. 88) används semi- eller delvis strukturerade intervjuer när 

en vill ha viss information från alla respondenter. Då vi strävar efter att få viss information 

av alla respondenter gällande ämnet intern marknadsföring och ledarskap tycker vi att 

detta val av intervjumodell passar väl för studien. Vi menar att flexibiliteten och 

möjligheten att utforma följdfrågor ger oss chansen att få ett intressant samtal samtidigt 

som strukturen möjliggör att vi får svar inom våra specifika ämnen vilket behövs för 

kommande analys.  Att låta respondenterna svara på frågor under en intervju, med sitt 

eget sätt att uttrycka sig på är en bra anledning till varför intervjustudier är ett relevant 

sätt att forska på (Guba & Lincoln, 1981, s. 155). 

 

4.4.2 Tillgång och förberedelser  

 

Vi har fått tillgång till våra respondenter via vår kontaktperson och handledare på VCC i 

Göteborg. Processen sattes igång när vi skickade vårt förslag för examensarbete till VCC 

med hjälp av kontaktuppgifter som vi fått via en personlig kontakt. Mottagaren godkände 

förslaget och skickade förslaget vidare för att efter ett par rundor hamna hos den person 

som kom att bli vår handledare och kontaktperson. Hen tog därefter kontakt med oss och 

vi har tillsammans diskuterat upplägget. Vår handledare, tillsammans med en kollega som 

hjälpte oss mycket under processen och som vi därför väljer att kalla för “assisterande 

handledare” (då denne inte hade något formellt ansvar, men hjälpte till för att hen fann 

det intressant) tog tillsammans fram möjliga kandidater till respondenter. Vår handledare 

tog den första kontakten med respondenterna via e-mail där vi författare hade utformat 

ett respondentbrev som hen bifogade (se appendix 2). I detta respondentbrev beskrev vi 

studien samt förklarade hur det skulle gå till, vi skrev även här att intervjun beräknades 

ta 45-60 minuter så att respondenten skulle kunna avsätta tillräckligt med tid.  

 

Vårt mål var att utföra tio intervjuer, och då vi räknade med visst bortfall skickades 

materialet till totalt 16 chefer inom olika områden på VCC i Torslanda, Göteborg, två 

stycken i Skövde samt en i Shanghai, Kina. Syftet med de olika placeringarna var att om 

möjligt, få perspektiv från olika delar i samma organisation.  De tillfrågade fick därefter 

kontakta oss och boka in en tid som passade dem för intervju under de dagar vi planerat 

att vara på plats.  

 

Inför våra intervjuer skickade vi ut information till respondenterna om ämnet som ska 

diskuteras för att förbereda dem en aning. Detta anser Saunders et. al. (2012, 385) är ett 

bra sätt och ökar kvaliteten i svar respondenterna ger. Inför intervjuerna konsulterade vi 

noga med vår handledare på universitet gällande tillvägagångssätt och etiskt 

förhållningssätt under intervjutillfället.  

 

4.4.3. Pilotstudie 

 

Bryman och Bell (2011, s. 262) menar att om möjlighet finns, är det förmånligt att utföra 

en pilotstudie vilket innebär att man testar sitt forskningsmaterial, det vill säga, enkät eller 

intervjuguide. Objektivet med pilotstudien är att ta reda på om forskningsinstrumentet 

fungerar väl (Bryman & Bell, 2011, s. 262). Gällande intervjustudier är en pilotstudie bra 

i förebyggande syfte för att kunna korrigera eventuella ihållande problem som skulle 

kunna uppstå efter att man har genomfört ett par intervjuer (Bryman & Bell, 2011, s. 262). 

Författarna menar vidare att en pilotstudie kan medfölja att forskarna är mer bekväma 

med sin intervjuguide och därmed har större känsla av tillit till materialet.  
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Vi valde att utföra en pilotstudie på vår assisterade handledare. Denna person har under 

många år haft personalansvar på VCC på liknande nivå som våra respondenter. Eftersom 

personen lätt kunde sätta sig in i chefsrollen utifrån sina tidigare erfarenheter ansåg vi att 

personen var högst lämplig för pilotstudien.   

 

Pilotstudien resulterade i att vi upptäckte att ett antal formuleringar i intervjuguiden inte 

riktigt fungerade, då personen inte förstod vad vi menade. Vi fick även feedback på 

frågorna efter pilotstudien vilket gjorde att vi fick en tydlig bild av hur de uppfattades av 

en person inom populationen. Vi kände inte att vi behövde göra några stora ändringar i 

intervjuguiden efter det utförda testet, utan endast mindre ändringar som formuleringar 

och syftningar. Utöver detta resulterade pilotstudien i att vi kände oss mer bekväma i 

intervjuförfarandet och med vår guide.  

 

4.4.4 Utförande 

 

Saunders et al. (2012, s. 386) menar att val av plats för genomförandet av en intervju 

behöver ges uppmärksamhet. Att intervjua en person på en plats som denne är bekant 

med gör att hen känner sig mer bekväma än om intervjun sker på, en för personen okänd 

plats. Därför valde vi att i så stor utsträckning som möjligt låta respondenterna boka 

möteslokal. Då alla utom en av våra respondenter sitter i så kallade öppna landskap fanns 

det inget personligt kontor att tillgå i de fallen, utan det blev i de flesta fall ett bokat 

mötesrum för intervjuerna. Respondenten med personligt kontor valde att utföra intervjun 

där. En annan intervju utfördes i två soffor i ett aktivitetsbaserat landskap och en intervju 

skedde med videokonferens program då respondenten är stationerad i Kina. 

 

Vi bokade in en timme med respektive respondent, detta för att få god marginal och inte 

känna någon stress under intervjuerna. De flesta intervjuer tog dock 40-50 minuter vilket 

även inkluderade ca fem minuter som bestod av en kort presentation av oss, vårt ämne 

samt information om anonymitet och andra etiska förhållningssätt.  

 

Under en intervju blev vi avbrutna då rummet var bokat av andra, vilket ledde till att vi 

fick återuppta intervjun i rummet intill, detta kan ha lett till en tappad tråd hos 

respondenten, men vi uppfattade att hen hade lätt att komma tillbaka till samtalet och 

därför anser vi inte att detta avbrott påverkade resultatet märkvärt. I slutskedet av en 

annan intervju riktades respondentens uppmärksamhet mot ett par kollegor om hade bokat 

rummet efter oss, vilket kan ha lett till en viss stress att avsluta intervjun och eventuellt 

någon förlorad sista kommentar. I ett fall var tiden begränsad, vilket ledde till att vi kände 

en viss stress att fokusera på de viktigaste frågorna och därmed göra en kortare intervju 

för att tillgodose respondentens schema. Vi upplevde att detta påverkade innehållet i 

intervjun negativt, då vi inte hade möjlighet att gå in på ämnet på djupet.  

 

Vi hade tillgång till en diktafon som vi kunde använda till att spela in våra intervjuer. Alla 

respondenter accepterade att vi spelade in dem och vi upplever att ljudkvalitén är hög, 

och trots att en av intervjuerna utfördes i öppet landskap med flertalet människor runt om 

att vi inte tappat något i ljudinspelningen. Generellt sett märkte vi inte att omgivningens 

inverkan påverkade våra respondenter mer än de situationer vi nämnt ovan.   

 

Merriam (1994, s. 137) menar att respektive intervju delvis bör styras av vad de tidigare 

intervjuerna har resulterat i. Detta innebar att vi efter varje intervju reflekterade över vad 

som sagts, samt tog fram eventuella extra frågor och/eller teman att diskutera på den 
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nästkommande intervjun. Att vi gjorde på detta sätt bidrog till att vi upplevde att vi fick 

chans att utvärdera innehållet samt kunna ändra formuleringar och förtydliga vissa frågor 

som vi upplevde eventuellt missförstods eller ej var relevanta. Detta bidrog också till att 

vår intervjuguide succesivt ändrades i och med att vi la till extra frågor utifrån de tidigare 

intervjuerna, vilket i sin tur ledde till att innehållet i samtalen med respondenterna kunde 

variera något. Vi ställde inte alla frågor till alla respondenter, samtidigt som vi ställde 

extra följdfrågor när tillfälle gavs. Detta innebär att innehållet skiljer mellan våra 

intervjuer och att respondenternas bidrag till respektive ämne (se tabell 5) varierade. Trots 

det ovan beskrivna, eftersträvade vi att ställa intervjufrågor inom alla ämnesområden med 

respektive respondent. Dock, reflekterade svaren inte alltid det ämne vi syftade på, vilket 

resulterade i Tabell 5: Respondenternas bidrag till resultat och tematisk analys. För att 

avsluta detta avsnitt vill vi påpeka att vi överlag är nöjda med intervjuerna och de svar 

som framkom.  

 

4.4.5 Intervjuguide  

 

Intervjuguiden (se appendix 1) är uppbyggd på ett fåtal introduktionsfrågor, frågor 

grundade på teori samt ett par frågor som vi fått önskemål från VCC att ställa till 

respondenterna. Vi startade intervjuerna med att ställa introduktionsfrågorna för att få 

igång en dialog samt få en övergripande inblick i vilken roll respondentens position 

innebär på företaget. Efter dessa frågor gick vi in på intervjuns kärnämne, intern 

marknadsföring. Fokus låg både på hur chefen finner sig i sin egen roll kopplat till intern 

marknadsföring, samt hur denne använder sig av de olika dimensionerna i sin vardag. 

Som kan utläsas av Tabell 2: Intervjufrågor med teoretiskt stöd, hade vi ett par frågor 

kring varje ämne som vi ville diskutera. För att inte påverka respondentens svar var det 

viktigt för oss att så långt det går undvika  ledande frågor. Vi ville också undvika frågor 

som endast går att besvara med “ja” eller “nej”. Därför formade vi frågor med strategin 

att vi ville få respondenterna att prata om sig själva eller sitt arbete, och utifrån deras svar 

tolka utifrån varje specifikt ämne. Viktigt att nämna är att eftersom vi använde oss av 

semi-strukturerade intervjuer ställde vi inte alla frågor i den ordning som står i 

intervjuguiden, och inte heller alla till alla respondenter. Dessutom varierade vi 

följdfrågorna utefter respondentens svar för att få ett så naturligt samtal som möjligt. I 

tabellen nedan redovisas våra intervjufrågor med respektive teoretiskt stöd baserat på 

forskare och resultat inkluderade i den teoretiska referensramen.  

 

Tabell 2: Intervjufrågor med teoretiskt stöd  

Q# Ämne Intervjufråga Teori 

Q1 Intern 

marknadsföring 
Vad är intern marknadsföring för dig och 

hur arbetar du med det? 
Senare ändrad till: 
Hur arbetar du för att marknadsföra 

Volvo som arbetsplats till dina 

medarbetare? 

3.1 Intern marknadsföring 
Berry (1976), Rafiq &Ahmed 

(2000),  

Q2 Organisatorisk 

identifiering 
Servicelogik 

Vad är Volvo enligt dig? 
a. Och om vi bortser från 

bilproduktion? 

b. Vad står ni/märket för?  

3.1.1 Produktionsföretag som 

tjänsteverksamhet 
Grönroos (2015) 

Q3 Rollteori Hur tycker du det är att vara chef?  3.3.3 Rollteori 
3.3.3.1 Rollkonflikt 
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a. Har ditt beteende förändrats sen 

du blev chef, och i så fall hur? 

b. Vad har du fått för information 

av vad du förväntas göra i din 

roll som chef? 

Katz & Kahn (1978) 
 
3.3.3.2 Rollambiguitet 
Katz & Kahn (1978); 

Schmidt et al. (2014); Van 

sell et al. (1981) 

Q4 Ledarskap Hur är du som chef?  
 

3.2.1 Organisatorisk 

identifiering 
Bartel (2001); Moriano et al. 

(2014) 
3.3 Ledarskap 
Northouse (2006);  

Q5 Personligt 

engagemang 
Hur arbetar du för att få medarbetarna att 

känna sig som en viktig del av företaget? 
a. Är det viktigt att medarbetarna 

identifierar sig med företaget? 

3.3.4 Personligt engagemang 

bland chefer 
(Kahn, 1990)   

Q6 Motivation Varför vill människor arbeta på Volvo 

tror du?  
a. Vad tror du att dina medarbetare 

motiveras av i det dagliga 

arbetet?  

3.2.4 Motivation hos 

medarbetare 

Zareen et al. (2015) 

3.2.4.1 Inre och yttre 

motivation 

Ryan & Deci (2000) 

Q7 Motivation Hur arbetar du för att motivera dina 

medarbetare? 
3.2.4 Motivation hos 

medarbetare 

Zareen et al. (2015) 

3.2.4.1 Inre och yttre 

motivation 

Ryan & Deci (2000) 

Q8 Organisatorisk 

identifiering, 

motivation 

Vad tycker du dina medarbetare ska 

tänka och känna kring att jobba på 

Volvo? 
a. Hur arbetar du för att få dem 

dit?  

3.2.1 Organisatorisk 

identifiering Ma et al. (2015) 

Q9 Intern 

kommunikation 
Hur upplever du den interna 

kommunikationen på din avdelning? 
3.2.3 Intern kommunikation  
Mishra et al. (2014), Grönroos 

(2015), Wilson et al. (2012) 
 

Q10 Intern 

kommunikation 
 

Vilka problem upplever du är vanligast 

när det kommer till kommunikation 

internt? 

3.2.1 Organisatorisk 

identifiering 
Bartel (2001), Bartels et al. 

(2010); van Dick et al. (2004) 

Q11 Intern 

kommunikation, 
Personligt 

engagemang,  
Attityder 

Tänker du på hur du kommunicerar med 

dina medarbetare? 
a. Vilka utvecklingsmöjligheter 

ser du?  

3.2.1 Organisatorisk 

identifiering 
Bartel (2001); Bartels et al. 

(2010); van Dick et al. 

(2004),  
3.2.3 Intern kommunikation 
Wright (2009); Grönroos 

(2015) 
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Q12 Intern 

kommunikation  
Hur upplever du kommunikation med 

din chef?  
a. Hur kommunicerar ni med 

varandra? 

b. Skiljer det sig mot hur du 

kommunicerar med de som du 

är chef över?  

3.2.3 Intern kommunikation 
Ahmed & Rafiq (2002); 

Mishra et al. (2014); Wright 

(2009) 
 

Q13 Intern 

kommunikation 
Hur upplever du den interna 

kommunikationen i kontakt med Kina? 
Önskad av Volvo 

Q14  Arbetar du annorlunda i din kontakt med 

Kina när det kommer till det vi talat om? 
Önskad av Volvo 

Q15 Intern 

marknadsföring 
Hur tror du det skiljer sig i arbetet med 

intern marknadsföring om vi jämför 

Sverige och Kina? 

Önskad av Volvo  

Q16 Befogenheter Hur bra insikt har du i vad dina 

medarbetare jobbar med just nu? 
a. Är du nyfiken som chef och 

lägger dig i dina medarbetares 

arbete? 

3.2.2 Befogenheter 
George & Jones (2012); 

Wilson et al. (2012) 

Q17 Befogenheter Hur arbetar du för att få dina 

medarbetare till känslan eller positionen 

att de vågar fatta beslut?  
a. Hur tror du medarbetarna 

upplever sitt inflytande? 

3.2.2 Befogenheter 
Aryee et al. (2012); Kim et al. 

(2012); Hyatt & Ruddy 

(1997); Mathieu et al. (2006);  
3.3.4 Personligt engagemang 

bland chefer 
Kahn(1990) 

Q18 Befogenheter 
- Strukturella  

Är det på förhand bestämt vem som ska 

fatta olika beslut, finns det en 

struktur/policy?  
a. Hur ser den ut? 

3.2.2 Befogenheter 
Wilson et al. (2012); Kanter 

(1977, refererad i Spence 

Laschinger et. al., 2001, s. 

261) 

Q19 Servicelogik Vet du när det som just du/din avdelning 

jobbar med kommer i kontakt med 

kunden? 
a. Vad av det du gör kommer 

kunden i kontakt med? 

b. Tänker du någonsin över hur 

kunden upplever just det du kan 

påverka? 

3.1.1 Produktionsföretag som 

tjänsteverksamhet 
Grönroos (2015) 

Q20 Ledarskap  Hur vill du framstå som ledare? 3.3 Ledarskap  
DuBrin (2013) 
3.3.1 Ledarskap Vs. Chefskap 
DuBrin (2013); George & 

Jones (2012) 
3.3.2.1 Transformerande 

ledarskap 
Burns (1978); Dubrin (2013); 

Schedlitzki & Edwards 

(2014); 
3.3.2.2Transaktionellt 

ledarskap 
DuBrin (2013)  
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3.3.2.3 Laissez-faire 
DuBrin (2013) 

Q21 Intern 

marknadsföring 
Hur tycker du att Volvo bör 

anpassa/utvecklas sig för att fortsätta 

vara en attraktiv arbetsplats i framtiden? 

3.1 Intern marknadsföring 
Rafiq & Ahmed (2000) 
3.1.1 Produktionsföretag med 

tjänstetänk 
Grönroos (2015) 

4.5 Etiska förhållningssätt 

I forskning innebär etik att ta hänsyn till de som berörs av eller är delaktiga i studien 

(Saunders et. al., 2012, s. 226). Det är viktigt att beakta etik och moral både innan och 

under intervjutillfället. Det finns vissa risker i en studie likt vår att respondenterna kan 

känna sig utpekade eller obekväma i att svara på vissa av våra frågor. När vi, via vår 

handledare på VCC först kontaktade de potentiella respondenterna klargjorde vi i det 

bifogade, skriftliga materialet att de kommer att få möjlighet att välja om de vill vara 

anonyma eller inte. Vi meddelade också att svaren på frågorna endast kommer att 

behandlas av oss och eventuellt vår handledare och att inspelningen och anteckningarna 

kommer att raderas efter att vi arbetat klart med dem. Utöver oss författare är det endast 

vår handledare och assisterande handledare på VCC som vet vilka vi intervjuat. Dessa två 

besitter inte en chefsposition över de utvalda respondenterna och har inte beordrat någon 

att ställa upp i studien. Vid det faktiska intervjutillfället upprepade vi dessa punkter samt 

framförde att respondenten inte behöver svara på alla frågor om denne inte vill, samt att 

de när som helst kan avbryta intervjun.  

 

Vi har valt att transkribera intervjuerna för att därefter analysera utefter det transkriberade 

materialet, vilket vi anser gör att studien får större objektivitet än om vi hade analyserat 

utifrån våra upplevelser direkt vid intervjutillfället. 

 

Då vi skriver i samarbete med ett företag är det viktigt att vi har ett etiskt tillvägagångssätt 

gentemot VCC. Därför har vi i samförstånd med vår handledare på VCC låtit hen göra en 

genomläsning av studien innan publicering för att säkerställa företagets godkännande av 

använd information, samt citat från respondenter för att säkerställa att inget konfidentiellt 

material används. Alla respondenter har givit sitt godkännande av publicering av sina 

svar.  

 

Anonymitet  

Bryman och Bell (2013, s. 137) menar att uppgifter om de personer som ingår i en studie 

ska behandlas konfidentiellt. Efter att ha funderat djupare över eventuella följder av att 

lämna ut namn kopplat till position, samt rådslagit med vår handledare valde vi att hålla 

respondenterna helt anonyma. Som kan läsas i avsnitt 5.1 Respondenter har vi valt att 

skapa fiktiva namn, samt ange respondentens chefsposition för att tydliggöra för läsaren. 

Utifrån detta meddelade vi respondenterna vid intervjutillfället att de kommer att vara 

anonyma och detta var något som mottogs med lugn. Då vår studie inte väger in 

eventuella skillnader mellan kön hos chefer i hur de arbetar med intern marknadsföring 

och ledarskap har vi valt att helt utesluta den parametern.  
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För att säkerställa anonymitet har vi vidtagit åtgärden att i vissa citat, där innehållet går 

att koppla till en specifik avdelning eller som på något sätt kan avslöja vem respondenten 

är, bytt ut ordet mot ett mer neutralt ord som inte äventyrar anonymiteten, men inte heller 

påverkar innebörden av respondentens citat. Dessa ändringar är markerade genom att 

skriva ordet mellan hakparenteser, exempelvis [många]. 

4.6 Analysmetod  

“Att analysera är att hitta ett eller flera sätt att vaska fram det vi uppfattar som de råa 

faktas mest signifikanta innebörd, att komprimera, omorganisera och kombinera dem så 

att läsaren av resultatrapporten får del av forskarens upptäckter på enklaste och 

intressantaste sätt”(Ely et al., 1993, s. 154). 

 

Vi har valt att göra en tematisk analys. En tematisk analys innebär att man söker efter 

teman i sitt empiriska material (Bryman & Bell, 2013, s.575).  Ely et al. (1993, s. 165) 

menar att skapa teman är ett återkommande sätt att analysera sitt material på. Vi har valt 

att göra den tematiska analysen utifrån befintliga kategorier från vår teoretiska 

referensram. Då vi under arbetets gång har arbetat med vissa specifika kategorier när vi 

utformade vår intervjuguide fann vi det naturligt att behålla dessa kategorier som teman 

i resultat och analys. Detta för att ge läsaren en tydlig struktur samt att på ett enkelt sätt 

kunna koppla ihop resultat och teori. Då flera av våra ämnen lätt går att sammankoppla 

finner vi det som en bra metod att ha förutbestämda teman för att enklare utföra analysen. 

I analysarbetet med våra empiriska data hittade vi även nya, gryende teman, baserat på 

vad som flera respondenter har gemensamt i sina svar. Vi har valt att presentera resultatet 

av den tematiska analysen i nästkommande kapitel utefter de förutbestämda temana.    

 

För att vi ska komma närmare vårt material valde vi att skriva ut våra transkriberingar 

från intervjuerna. Transkriberingarna bestod av totalt 96 sidor, skrivet i font Times New 

Roman, tolv punkter,   vilket vi anser är ett omfattande material. Utskrifterna gjorde det 

möjligt för oss att få en överblick samt enkelt kunna anteckna och dela in materialet i 

teman. Som ovan nämnt kategoriserade vi materialet utefter våra fokusområden från 

teoriavsnittet; intern marknadsföring, organisatorisk identifiering, befogenheter, intern 

kommunikation, inre och yttre motivation, horisontell och vertikal kommunikation, 

ledarskap, transformerande ledarskap, transaktionellt ledarskap, laissez-faire, 

rollkonflikt, rollambiguitet samt personligt engagemang. Detta gjorde vi genom att i 

första steget koda texten i transkriberingarna i färg utifrån ovanstående kategorier. 

Därefter samlade vi allt material inom respektive kategori tillsammans. Detta innebar att 

vi fick en tydlig överblick över varje tema, och det material som respektive tema innehöll. 

Utifrån detta material kunde vi utläsa mönster, exempelvis att majoriteten av 

respondenterna pratade om samma sak eller förklarade vikten av samma 

tillvägagångssätt. Dessa mönster samlade vi i nya teman.  

 

Presentation av resultat och analys 

När vi valde struktur för presentation av resultat och analys ville vi fokusera på att ha med 

mycket citat från vårt empiriska material. Då vårt material är omfattande, samt att vi har 

många teman i analysen, anser vi att det är viktigt att återge en så precis bild som möjligt 

av det som respondenterna uttryckt, vilket vi anser att bäst görs med citat. Dessutom vill 

vi att läsaren enkelt ska kunna referera till respondenterna, vem som sagt vad. Utöver 

detta anser vi att många citat bidrar till en hög nivå av deskriptivitet vilket är ett kriterium 
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för kvalitativ forskning. Vi presenterar först resultatet av analysen utefter de befintliga 

temana nämnda ovan och därefter de nya temana. 

4.7 Kvalitetskriterier 

Validitet och reliabilitet är viktiga kvalitetskriterier för kvantitativ forskning (Bryman & 

Bell, 2013, s. 400). Kriteriet validitet ämnar till att bedöma huruvida en studies slutsatser 

från en undersökning är sammanhängande (Bryman & Bell, 2013, s. 63)  Reliabilitet 

behandlar studiens tillförlitlighet, det vill säga om studien kan genomföras igen och då 

uppnå samma resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 62). Det framgår från litteraturen att 

forskare har olika syn på vilken betydelse dessa kriterier har för kvalitativ forskning, vissa 

anpassar begreppen och andra frångår dem helt för att istället använda kriterier speciellt 

framtagna för kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 400-402; Saunders et. al., 

2012, s. 192, 194). 

 

Då denna studie är en kvalitativ fallstudie, vars fokus är att skapa en djupare förståelse 

för chefers användning av intern marknadsföring, väljer vi att fokusera på de 

kvalitetskriterier som är specifikt framtagna för kvalitativ forskning. Vi menar att detta 

ger en mer rättvis bild i bedömning av studiens kvalitet. Tracy (2010, s. 840) har 

sammanfattat de största kvalitetskriterierna för kvalitativ forskning i en modell som vi 

har valt att använda oss av. På detta sätt får läsaren en tydlig överblick över hur vi har 

uppnått respektive kriterium.  

 

De åtta stora kriterierna  

Tracy (2010, s. 840) presenterar en modell som beskriver de främsta kriterierna som en 

kvalitativ studie bör uppnå för att hålla hög kvalitet. Dessa kriterier är generella vilket 

innebär att de kan användas för varje område som antar en kvalitativ forskningsdesign. 

Vi har valt att utgå från denna modell för att säkerställa att vår studie uppfyller de krav 

som ställs på en kvalitativ studie.  

Nedanstående tabell återger innehållet i Tracys modell (Tracy, 2010, s. 840), det vill säga 

kvalitetskriterium och metoder för att uppnå dem, samt en beskrivning av hur vi har 

uppnått respektive kriterium.  

 

Tabell 3: De åtta stora kriterierna 

Kvalitetskriterium  Diverse medel och 

metoder för att uppnå 

kriteriet 

Hur denna studie har uppnått kriteriet 

1. Värdigt ämne Forskningsämnet är: 
- Relevant 
- Tidsenligt 
- Signifikant 
- Intressant 

Ämnet intern marknadsföring är relevant för både 

företagsledning och enskilda medarbetare. Företag 

måste hela tiden arbeta för att attrahera och behålla de 

mest kompetenta medarbetarna för att vara 

konkurrenskraftiga. Dessutom finns en industriell 

relevans som pekar på att ämnet är både tidsenligt och 

relevant. Det är ett ämne som belyser människans 

välmående på arbetsplatsen vilket också är tidsenligt.  

2. Rikt innehåll  Studien använder rikt, 

passande och komplex: 
- Teoretisk uppbyggnad 

Den teoretiska referensramen är baserad på 

fackgranskade vetenskapliga artiklar och erkänd 

facklitteratur som ger läsaren en gedigen inblick i 
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- Data och tid  
- Urval 
- Kontext 
- Empiriinsamling och 

analys  

ämnet. Dessutom är teorikapitlet fokuserat på både 

företag, medarbetare och ledare vilket skapar en bred 

kontext. Empiriinsamlingen består av 10 intervjuer 

som ger en bra grund för analys och det meningsfulla 

urvalet i samband med fallstudien gör att 

respondenterna bidrar med relevant information.  

3. Uppriktighet Studien karakteriseras av: 
- Reflektion över 
subjektivitet på grund av 

forskarens värderingar och 

partiskhet 
- Transparens gällande 

metoder och svårigheter 

Vi har genom vår metod, förförståelse och 

transkribering av intervjuer synliggjort vår 

subjektivitet och varit transparenta. Även ett 

deskriptivt fokus på teoretisk och praktisk metod 

bidrar till transparens.  

4. Trovärdighet Studien kännetecknas av: 
- Gedigen deskriptivitet, 

konkreta detaljer, visa 

implicit kunskap och 

synliggöra snarare än 

förklara  
- Triangulering 
- Multipel tolkning 
- Medlemsreflektion  

Fokus på transparens genomsyrar hela studien genom 

att tydligt visa metodik och val av teorier. För att 

synliggöra empirin har vi valt att presentera flertalet 

citat för att återge verkligheten i respondenternas svar.  
Respondenterna har fått möjlighet att validera 

respektive transkribering. 

5. Resonans Studien influerar, 

påverkar eller berör 

specifika eller varierade 

läsare genom: 
- Smakfull presentation 
- Passande generaliseringar 
- Överförbara slutsatser 

Vi använde både sammanfattande svar samt citat för 

att skapa en förståelse för det empiriska materialet hos 

läsaren samt göra det behagligare att läsa. Studien 

generaliserar endast där en majoritet av 

respondenterna har uttryckt påtagligt likartat. I 

slutsatsen har vi tydliggjort det som kan överföras 

vidare till andra än fallstudieföretaget. 

6. Signifikant 

bidrag 
Studien tillhandahåller ett 

signifikant bidrag: 
- Teoretiskt 
- Praktiskt 
- Moraliskt 
- Metodiskt 
- Heuristiskt 

I slutsatskapitlet kan läsaren ta del av det teoretiska, 

praktiska samt moraliska bidraget av studien. För att 

öka trovärdigheten har vi använt etablerad metodik. 

Studien bidrar både teoretiskt och praktiskt till ämnet. 

7. Etik Studien överväger: 
- Etisk process 
- Situations- och 

kulturellspecifik etik 
- Relationsetik 
- Slutetik (lämna scenen och 

dela forskningen) 

Alla respondenter har godkänt inspelning. Vi har 

garanterat anonymitet, samt möjlighet till validering 

av transkribering. De har även blivit informerade om 

studiens syfte samt publicering, och har erbjudits att ta 

del av resultatet genom en presentation och fysisk 

kopia av studien. Vi har även låtit vår handledare på 

VCC validera hela uppsatsen så att det inte uppstår 

en konflikt med företaget.  

8. Meningsfullt 

sammanhang 
Studien  
- Uppnår vad den syftar till 

att uppnå 
- Använder metoder och 

procedurer som passar för 

målsättningen 
- På ett meningsfullt sätt 

kopplar samman litteratur, 

Studien finner svar på problemfrågan och uppnår 

därmed sitt syfte, även undersyften uppnås i 

diskussion och slutsats. Studiens metodval är 

anpassade efter att skapa förståelse för ämnet, genom 

en fallstudie. Metodvalen genomsyrar studien och 

bidrar till en röd tråd. Vi sammankopplar litteratur 

med vår forskningsfråga genom att basera 

intervjuguiden på den teoretiska referensramen och 
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forskningsfråga, slutsatser 

och analys med varandra 
hela tiden sammankoppla teori och empiri i analys och 

slutsats.  
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5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår tematiska analys. Den tematiska analysen 

är gjord utifrån de transkriberade intervjuerna och presenteras enligt de befintliga 

temana. Kapitlet börjar med ett avsnitt där vi kort introducerar den viktigaste 

informationen om våra respondenter och fortsätter sedan med att presentera resultatet 

av den tematiska analysen. Här frångår vi vår struktur från den teoretiska referensramen 

och presenterar resultatet utifrån studiens teman. Kapitlet avslutas med en tabell som 

presenterar hur respektive respondent har bidragit med information till varje tema.  

5.1 Respondenter 

Nedan följer en tabell där vi presenterar information för respektive respondent. Vi 

redovisar längden på varje utförd intervju och i vilket led respondenten är chef. Chef i 

första led betyder att det är den chefen som leder medarbetarna. Chef i andra led är ledare 

över chef i första led och så vidare. Detta är kopplat till varje respondent som vi har gett 

ett fiktivt namn. Ytterligare information är att alla respondenter har mellan 5 och 25 års 

erfarenhet som chef med personalansvar. 

 

Tabell 4: Information respondenter 

Namn Intervjulängd Position 

Kim 41 min Chef i tredje led 

Ariel 54 min Chef i tredje led 

Billie 46 min Chef i andra led 

Cam 40 min Chef i andra led 

Kris 34 min Chef i fjärde led 

Alex 52 min Chef i andra led 

Jean 58 min Chef i andra led 

Michel 46 min Chef i andra led 

Quinn 41 min Chef i tredje led 

Sam 48 min Chef i tredje led 

 
Förklaring av tabell  

I avsnitt 4.5.1 Anonymitet, tar vi upp hur vi förhåller oss till respondenternas anonymitet. 

Vi har tagit ett ställningstagande gällande denna etiska utgångspunkt som innebär att 

respondenterna är anonyma. För att förenkla för läsaren har vi valt att skapa fiktiva namn 

för att enkelt kunna koppla resultaten med kommande analys. Vi strävade efter att 

använda så könsneutrala namn som möjligt då studien ej beaktar skillnaden mellan 

kvinnor och män. Vi anser att detta förhållningssätt till respondenternas identitet 
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möjliggör läsarens förståelse samtidigt som det bidrar till en neutralisering som är positiv 

för studien i avseendet att vi ej tar i beaktning personligheter och, eller andra 

personrelaterade egenskaper.  

Utöver de fiktiva namn som vi har valt att skapa, väljer vi i tabellen att presentera längden 

på varje enskild intervju. Detta för att ge läsaren en övergripande bild av datainsamlingen. 

Generellt sett är de flesta intervjuerna av liknande längd, dock är det ett par som sticker 

ut, vars anledning är beskriven i kapitel 4. Praktisk metod. Vi anser att alla intervjuer 

bidrog till studien med relevant information som svar på våra frågor. Dock hade vi en 

intervju som stack ut, i att vara av relativt avvikande karaktär jämfört med de andra, vilket 

till stor del berodde på respondentens stressade tillvaro samt annan förståelse av ämnet. 

Detta har vi tagit i beaktning när vi presenterar vårt resultat genom att fokusera på det 

som är relevant till studien. 

 

Vi har även valt att presentera i vilket led respondenterna är chef. VCC är ett stort företag 

som har en omfattande organisation vars struktur omfattar en hierarki av olika 

chefsnivåer. Därför anser vi att det är relevant för läsaren att ta del av respondentens nivå 

för att i nästkommande diskussion och analys ha en helhetsbild av hur respektive 

chefsnivå eventuellt påverkar syn på och användandet av intern marknadsföring. Vi anser 

vidare att vi uppfyller kraven för kritisk realism genom att intervjua chefer på olika nivåer, 

vilket Saunders et al. (2012, 136-137) såg som en viktig del för den kritiska realisten. 

5.2 Resultat av tematisk analys 

Som förklarat i avsnitt 4.6 Analysmetod har vi valt att presentera resultatet av den 

tematiska analysen utifrån de befintliga teman som vi har genomgående i studien. Vi har 

valt att lägga stor vikt vid att presentera respondenternas svar genom att återge citat. Detta 

då vi anser att våra data innehåller mycket relevanta citat och att vi vill återge 

respondenternas egna ord och precisa mening. I många fall har vi först sammanställt och 

angett de generella svar som flera respondenter har angett samt utvecklat med ett eller 

några citat. Vi presenterar även våra analytiska tolkningar som ligger till grund för 

analysen. 

 

För att matcha vår analys med den kritiska realismen som vetenskaplig filosofi, har vi 

analyserat bortom våra respondenters uttryck. Detta innebär att transkriberingarna är 

grunden för analysen och att vi har valt att analysera innebörden av detta, och inte endast 

ordagrant. Då våra undersökta ämnen delvis går i varandra är det svårt att ställa specifika 

frågor om ett enskilt ämne. Detta i samband med att varje intervjufråga uppfattas olika av 

respektive respondent leder oss till att tolka svaren utifrån vilka teman vi anser att de 

berör. Genom att kritiskt granska och tolka varje citat, har vi kunnat kategorisera dem 

utifrån våra förvalda teman. Vissa svar berör flera teman, vilket har resulterat i att ett par 

citat återfinnes i mer än ett tema.   

 

Nedan följer resultatet av den tematiska analysen utifrån respektive tema; intern 

marknadsföring, produktionsföretag med tjänstetänk, organisatorisk identifiering, 

befogenheter, intern kommunikation, motivation hos medarbetare, ledarskap, 

rollkonflikt, rollambiguitet och personligt engagemang.  

 

5.2.1 Intern marknadsföring 
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Intern marknadsföring är det övergripande ämnet i denna studie och innehåller flera andra 

kategorier. Det resultat som vi tar upp här är det som vi anser tydligt visar respondenternas 

syn på intern marknadsföring. Efter våra inledande frågor (se appendix 1) gällande 

chefernas positioner och hur länge de har varit chefer ställde vi frågan “Vad är intern 

marknadsföring för dig och hur arbetar du med det?”, vilken vi efter ett par intervjuer 

ändrade till ”Hur arbetar du för att marknadsföra Volvo som arbetsplats till dina 

medarbetare?” Detta för att Jean, Alex och Quinn hade svårt att förstå vad vi menade 

med intern marknadsföring. Det tolkades till att handla om hur de marknadsför sitt 

område till ledningen för att de ska förstå vikten av just sitt område och ge dig en större 

budget att arbeta med. Men trots denna feltolkning fick vi svar av dessa tre respondenter 

gällande intern marknadsföring som var bidragande till detta tema. 

 

Alla respondenter ser nyttan av intern marknadsföring när vi förklarar konceptet. Däremot 

kommer en avvikande åsikt från Ariel, som menar att produkten är så stark och intressant 

just nu att den lockar till sig kompetent personal och därmed behöver de inte fokusera 

speciellt på intern marknadsföring. Under samtalen kommer det fram ett par saker som 

berör temat intern marknadsföring. Bland annat att det handlar om att sälja in idéer och 

arbetssätt. Följande två citat anser vi representerar våra respondenters synsätt på intern 

marknadsföring på ett bra sätt. Sam säger “Det börjar ju med målsättningen, att 

kaskadera företagets mål. Därigenom kommer också företagets strategiska ambitioner, 

det kommer ju i den här målsättningen från högsta nivån, och skapa en tydlighet, vad är 

det som vår företagsledning vill, varåt vill vi utveckla företaget, var ligger utmaningen.” 

Cam är inne på att skapa sammanhang “[...]att det är hur man säljer in saker som behöver 

göras, uppdrag som kommer, varför vi gör det vi gör och varför är målen satta på ett 

visst sätt och så vidare. Så ge ett större sammanhang till de arbetsuppgifter som delas 

ut.” Även Jean är inne på detta “[...]man får ju verkligen ge folk mening och få dem att 

ta sitt lilla ansvar, det är då det är roligt också, [...]jag lägger tid på att förklara.”  

 

Efter att ha ställt majoriteten av våra frågor vill vi förklara begreppet intern 

marknadsföring utifrån forskningen för att ta reda på hur respondenten ser på synsättet att 

se medarbetare som interna kunder och marknadsföra arbetsuppgifter till medarbetarna. 

Alex uttrycker “Det är ju relativt lätt att marknadsföra en arbetsuppgift inom Volvo.[…], 

det är rätt attraktiva jobb. Det är ingen fråga som jag har brottats med så mycket” Vi 

menar att detta visar på att Alex har en mindre förståelse för behovet av intern 

marknadsföring trots att hen liksom de andra tidigare uttalat att de ser behovet av intern 

marknadsföring. I detta stadie av intervjuerna tar vi även upp Google som ett stående 

exempel på ett företag som arbetar mycket med intern marknadsföring. På en följdfråga 

som lyder “Vad krävs för att Volvo ska bli bättre än Google på intern marknadsföring?” 

svarar Sam “[...] Men sen går de (Google) väldigt långt i integrationen med ditt privatliv, 

och det är jag inte säker på att vi vill komma dit. De erbjuder dig en livslösning. 

Någonting skulle jag nog tycka att även vårt företag behöver lära av sådana 

affärsmodeller, för jag tror att den yngre generationen åtminstone vill kunna bli erbjuden 

andra lösningar än de konventionella.” Även detta menar vi visar på en passiv inställning 

till behovet av intern marknadsföring. 

 

Den som visar störst förståelse för nyttan av intern marknadsföring är Michel som får 

avsluta detta avsnitt “[...] på något sätt tror jag att de flesta individer och företag är nog 

inte medvetna om hur viktigt det är.” Här tar Michel upp Volkswagens utsläppsskandal 

och fortsätter “Tänk tanken att någon skulle beordra oss att inte göra säkra bilar, 

säkerhet som är vårt kärnvärde, det finns inte på kartan. Det innebär att folk inte gör 
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automatiskt det chefen säger...utan de gör som du säger om du kan sälja budskapet och 

de kan förstå varför.” Detta ser vi som ett bra exempel på en fördel med intern 

marknadsföring. 

 

5.2.2 Produktionsföretag med tjänstetänk 

 

På ämnet huruvida VCC säljer en produkt eller tjänst är alla respondenter samstämmiga 

i att det just nu är en produkt de säljer. Sam tror att det kan bli så att företaget bör gå mer 

åt ett tjänsteföretag och leverera transportlösningar. Sam säger: “Jag tror i framtiden är 

vi nog ett företag som löser transportproblemet för många utav kunderna och värdet av 

produkten kommer minska.” Dock tror Kim redan nu att “För vissa är den en ren 

serviceprodukt, ta sig från a till b”, vilket även fler nämner. Ariel funderar i banor av att 

vi i framtiden troligtvis har självkörande bilar och att de då inte behöver stå parkerade 

under dagen när man är och jobbar utan kan skjutsa andra. Generellt tror respondenterna 

att synen på bilen som en produkt eller tjänst skiljer, beroende på vem du frågar. Billie 

menar att troligtvis tänker inte de beräknande ingenjörerna speciellt mycket på kundens 

upplevelse utan är mer intresserade av att lösa det tekniska problemet som sådant. Vi 

tolkar detta som att det inte finns en uttalad strategi att tänka på bilen som en tjänst istället 

för en produkt utan att var och en har sin egen åsikt.  

 

Vi ställer även frågan om de i sitt dagliga arbete tänker på hur det som just deras område 

skapar/ansvarar för, påverkar slutkunden. Sam, Kim, Michel, och Ariel är tydliga med att 

de har ett kundfokus inom sitt område. Billie är lite tveksam. Ariel beskriver detta 

kundfokus som “Vi försöker förstå det (kundens förväntningar) och gör våra 

tolkningar....och så lyssnar vi med örat mot marken, vad säger marknaden om det vi nu 

lanserat, så försöker vi utvärdera det. Jag tror inte vi vet svaret på det ännu riktigt.” Kim 

menar att “[...]vi pratar om kunden, mer eller mindre varje dag.” De gånger som de har 

samlat in information från kunder sker det vanligtvis genom enkätundersökningar. Jean, 

Michel och Kim uttrycker att de i och med att VCC är ett välkänt varumärke, ofta får ta 

del av åsikter om bilarna i sociala sammanhang som de sedan kan ta med sig till arbetet 

som en del i att lyssna på kunderna. Vidare menar Michel att VCC ska skapa den 

smartaste och mest kostnadseffektiva lösningen där de kan få kunderna nöjda. Detta 

menar vi visar på att det finns ett tydligt inslag av kundfokus bland de respondenter som 

vi diskuterar ämnet med.  

 

5.2.3 Organisatorisk identifiering 

 

Under intervjuerna vill vi höra hur respondenterna pratar om sitt företag, och vad de 

förknippar det med, detta för att se hur de identifierar sig med VCC. Vi får varierande 

svar på denna fråga. Kim svarar “Det är min arbetsplats”, och Cam uttrycker “Det är 

där vi är”. Inte så filosofiska svar utan väldigt konkreta. En kommentar vi får av Quinn 

är “Det är nog mer än ett jobb.” och Ariel som menar “Det är mycket, det präglar en 

väldigt mycket.” Billie menar “Volvo för mig är...jag har alltid tyckt att Volvo är som att 

tillhöra en familj med en väldigt svensk traditionell livssyn. Alltså man känner sig delaktig 

och det finns ett mission (engelskt uttryck), men det finns också en stolthet att tillhöra 

Volvo.” Här anser vi att Quinn, Ariel och Billie visar att det finns en djupare betydelse av 

VCC som företag. Utöver detta är återkommande teman företagets starka koppling till 

Sverige och Skandinavisk kultur som en del när de pratar om företaget. Nästan alla 

nämner svenskhet, stolthet och teknikutveckling. Quinn, Kris, Jean, och Kim nämner 

företagets kärnvärden; människan i centrum, miljö och säkerhet. Det är också tydligt att 
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flertalet av våra respondenter anser att det går väldigt bra för företaget just nu. Jean, Alex, 

Ariel och Billie uttrycker att företaget är inne i en positiv trend. Cam, Kim och Kris menar 

att det är spännande att jobba på ett globalt företag som VCC som går så pass bra som det 

gör nu. Quinn och Sam anser att eftersom alla människor har en relation till bilen gör att 

det blir roligt att arbeta på VCC samt att produkten och den utvecklingen den genomgår 

just nu gör företaget attraktivt. Vidare inom ämnet kring organisationen och 

arbetsklimatet uttrycker Quinn och Cam att arbetsplatsen präglas av ett högt tempo och 

det generellt är hög press. Cam använde termen “Positiv stress”. 

 

På frågan “Anser du att det är viktigt att medarbetarna identifierar sig med Volvo?” 

svarar Jean “Ja, för att få det ägandeskapet och att man tar ansvar för sitt så måste de ju 

göra det. Jag är inte sådan som tycker att alla ska komma hit och brinna för Volvo, och 

kanske inte under hela sin tid, jag har varit småbarnsförälder själv, hämta och lämna och 

då kan man inte vara helhjärtat här men då får man ge och ta”. Kim svarar “Nej, jag tror 

att det kanske är en fördel, men jag tycker inte att det är avgörande.” I vissa fall följs 

denna fråga naturligt upp med följdfrågan “Identifierar du dig med Volvo?” varpå alla 

tillfrågade klart och tydligt svarar “Ja”. Cam utvecklar “Ja i allra högsta grad. Jag tycker 

att man ska vara stolt för det man jobbar med” Hen fortsatte sedan “Man måste kunna 

marknadsföra företaget vid varje givet tillfälle, vi är ju ambassadörer.” Som ytterligare 

ett steg i att se om respondenterna identifierar sig med företaget har vi analyserat hur de 

pratar om företaget. Exempelvis om de använder sig av vi-termer när de refererar till 

företaget. Här noterar vi att i alla pratar mycket i vi-termer. Dock ser vi ett tydligt 

avståndstagande när Kris säger “Jag är en företagsrepresentant, det är inte min egen 

agenda.” Däremot på frågan om varför människor vill arbeta på VCC tar Kris upp sig 

själv som exempel och säger “Jag är förmodligen hjärntvättad, men jag älskar nästan 

företaget, för mig är det ju en del av mitt liv och har varit det under en lång period.” Vi 

tolkar detta stycke som att det finns en förståelse för att inte alla medarbetare starkt 

identifierar sig med företaget, men att våra respondenter identifierar sig med företaget. 

 

5.2.4 Befogenheter 

 

När vi pratar om befogenheter menar majoriteten att alla medarbetare har relativt stora 

befogenheter. Självklart inom rollens ramar, dock så pass att de har chans att påverka om 

de vill. Vi vill veta mer om hur de arbetar med befogenheter på företaget. Här nämner 

Ariel, Billie, Kris och Jean att de tidigare ägarna Ford styrde företaget på ett mer 

hierarkiskt sätt än vad Geely gör nu. Kris menar att kontrollfunktionerna inom Ford 

missgynnade initiativförmågan. Efter Ford-tiden har VCC enligt våra respondenter 

arbetat med att trycka ner befogenheterna längre och längre ner i organisationen. Detta 

gör de genom att skapa tydliga ramar och mallar för hur ett beslut ska tas, samt se till att 

rätt personer blir informerade om besluten. När vi ber dem exemplifiera hur de arbetar 

med att få medarbetarna att känna att de har mandat säger Alex “[...]jag kan ibland 

markera med att säga att ‘Jag tar det beslutet’ för då blir jag en förebild i att ta beslut.” 

Sam sa att “Jag driver ju en del beslutande möten själv, och där är ju jag som 

mötesordförande väldigt viktig, att man för det första känner sig välkommen när man 

kommer in, den som är inbjuden till det mötet är ju expert,[...] jag vill att experten ska få 

känna att hen är expert och att de lägger fram en rekommendation. Det värsta som kan 

inträffa, det är någon som har stora kunskaper känner sig överkörd, inte blir hörd.” Alex 

försöker ge sina medarbetare mod att fatta beslut genom att påtala att “[...]det är tillåtet 

att göra fel, iallafall en gång.” Alex säger att det kan vara hämmande om det finns en 
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rädsla för att göra misstag när hen utvecklar detta. Utifrån detta stycke ser vi en tydlig 

medvetenhet kring befogenheter och dess effekt. 

 

Michel och Kris nämner att de som chef vill ha kontroll över vad som bestäms och att de 

är i den positionen de är för att de gillar att ta beslut. Kris säger “Å ena sidan vill ju även 

jag ha kontroll, för det är en del av mitt uppdrag. Men skapar man för mycket kontroll då 

hämmas ju initiativkraften och ansvarskänslan”. Billie som arbetar på VCC i Kina ger 

oss ett exempel på hur det kan se ut när de arbetar med att få ner beslutsfattandet längre 

ner i organisationen “De (medarbetarna) har 15 minuter där de ska presentera vad dom 

håller på med och vad de vill ha beslut på. Då har vi infört att för att man ska kunna 

komma upp och göra en sådan presentation så ska det finnas en rekommendation där 

konstruktören har tänkt igenom, hur vill hen att beslutet ska se ut. På så vis har vi jobbat 

med det här med att verkligen få folk att tänka mer i ‘vilket beslut vill jag ha och vad kan 

jag själv rekommendera’.” Billie säger att det har lett till att fler beslut fattas lokalt. Hen 

ser även detta som en taktik för att få folk att trivas och marknadsföra VCC som 

arbetsplats. Att få medarbetarna att känna delaktigheten genom att få vara med och fatta 

beslut är något Billie tror på.  

 

Michel anser att det faktum att anställda på VCC får vara med och fatta beslut är en orsak 

till att människor vill arbeta på företaget. När vi frågar Quinn om hen har något speciellt 

sätt att arbeta på för att få sina medarbetare att fatta beslut nämner hen att ett sätt är att 

“[...]vara där och försöka öppna på dörrar som kanske skulle vara stängda för att bana 

väg framåt. Inte för att ta mandatet från någon men i att öppna väg framåt då.” Michel 

säger även gällande ämnet befogenheter att “Sverige är ju ett extremt land i världen. Vi 

är allra längst ut på skalan vad det gäller att vi är icke hierarkiska och vi har en hög 

grad av medbestämmande. Volvo är på något sätt en representant för det.” Här 

understryker Michel dock att VCC generellt sett i Sverige ligger efter, men i den 

internationella kontexten anser Michel att företaget ligger väldigt bra till när det kommer 

till en organisations hierarki och hur mycket medarbetarna får vara med och bestämma.  

 

När Cam pratar om vad medarbetare ska känna kring att jobba på VCC nämner hen 

“[...]även om det finns en jättelik chefshierarki ovanför dig, så är du ansvarig för ditt 

område. Lös dem problemen som är där, det går liksom inte att eskalera sig fri från sina 

problem, utan man förväntas eskalera ett förslag till sina chefer.” När vi ställde frågan 

“Vad står Volvo för?” svarar Kim bland annat “Stort ansvar som man har långt ner i 

organisationen.” Generellt, om de ser över hela företaget, menar ett par respondenter att 

sedan de bytte ägare till Geely har de fått en mycket större frihet genom hela 

organisationen vilket de alla upplever som positivt. Tidigare var de enligt respondenterna 

väldigt toppstyrda. Fördelen med att jobba för att få en organisation med mycket mandat 

hos medarbetarna är enligt Michel att “Ett företag som har en platt ohierarkisk kultur har 

en potential att kunna reagera snabbare på förändringar i omvärlden och vara mer lyhört 

för saker och ting som behöver hända än ett strikt hierarkiskt företag där alla sitter och 

väntar på order från chefen.” Återigen ser vi bevis på att respondenterna är medvetna om 

vikten av befogenheter långt ner i organisationerna. De har olika arbetssätt, men jobbar 

alla med att se till att få sina medarbetare att känna att de har mandat att fatta beslut. 

 

5.2.5 Intern kommunikation 

 

Kim och Michel tycker att det finns tydliga brister i den interna kommunikationen mellan 

olika delar av VCC, medan andra menar att strukturen är bra men att det i praktiken är 
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svårt. Kim uttrycker “Nej, jag ser brister i det. [...]när jag har möte märker man ganska 

ofta att i kaskaderingen av information och actions, går inte ända ner. Så den är helt klart 

bristfällig. För all kommunikation kan ju inte ske från chef till [många] anställda, det 

skulle jag inte vilja ens. Varje chef har ju sitt ansvar.” Sam säger inom samma ämne “jag 

tror den (interna kommunikationen) är bra. Jag tror väldigt lite information som bör 

komma ut på något sätt far på villovägar och företaget är ganska bra på att lägga upp 

lite parallella vägar så att det slinker igenom ändå.” Hen fortsätter sedan “Där har ju 

företaget ett problem idag att de som vet vart man ska leta, de hittar allt som man behöver, 

men just det här att veta var man ska leta är problemet då.” Billie, som är baserad på 

VCC i Kina uttrycker ytterligare ett perspektiv på den interna kommunikationen 

“[...]kommunikation är nog relativt bra inom [mitt område]. Vi har öppen kommunikation 

[...]både uppåt och neråt som är transparent. Däremot har jag en känsla av att [...] 

information kan användas som ett maktmedel i Kina. Man levererar gärna inte för mycket 

information utan bara vad man precis behöver få för att kunna göra någonting. Det är 

mycket mer stängd kommunikation här i Kina än vad det är i Sverige.” Andra svar inom 

detta ämne förklarar företagets system med intranät, nyhetsbrev och mötesstruktur. Den 

generella bilden är att det fungerar, men att det alltid går att bli bättre. Å ena sidan har de 

bra informationskanaler, men alla vet inte alltid hur de ska användas och viss information 

kommer aldrig fram. 

 

Vid ett par intervjuer ställer vi frågan om vilka problem som är vanligast när det kommer 

till intern kommunikation. På denna fråga är den generella bilden att det ibland kan bli 

för mycket information. Att man inte alltid behöver all information som kommer. Utöver 

detta svarar Alex “Det vanligaste är att man sätter sig och har separata möten kring en 

fråga och så tycker man att man är överens sedan informerar man inte ut vad man har 

kommit överens om.”  

 

När vi ställer en följdfråga gällande vad bristerna i kommunikationen beror på svarar Kim 

“Ja på vissa ställen tror jag att strukturen saknas för möten och kontinuiteten på de 

mötena tror jag inte heller är riktigt fastlagda. [...] ibland tror jag inte att man förstår 

sin roll i kommunikationsbiten heller, utan det fastnar liksom. Exempelvis, om en chef har 

fått en information så kanske [hen] inte ens tänker på att ‘ohoj, detta måste jag säga till 

hela min grupp’, utan det fastnar och så får bara en person, fast det kanske var tre som 

också behövde den informationen.”. Det framkommer av flertalet respondenter att 

företaget använder sig av så kallade ”town-hall meetings” där de samlar en stor mängd 

medarbetare och delar med sig av information och öppnar för dialog. 

 

För att respondenterna ska reflektera ytterligare över den interna kommunikationen ställer 

vi frågan “Hur upplever du kommunikationen med din chef?” vilken ofta följs upp av 

“Skiljer sig ditt sätt att kommunicera med dina medarbetare med hur din chef 

kommunicerar med dig?”. Det mest återkommande svaret på den första frågan är att 

respondenternas chefer är otillgängliga, och att kommunikationen därav sker relativt 

sporadiskt. Jean uttrycker följande “Under mina år har jag haft fyra chefer här, så jag 

har kommunicerat olika med allihop. De är olika alltså måste jag anpassa mig och det 

har varit jättejobbigt.” Hen fortsatte sedan “man får ju bygga upp relationer, man bygger 

upp tillit man bygger upp förtroende och förståelse.” Kim svarar “Ja, med min chef har 

jag 1-1 ungefär i snitt kanske varannan, var tredje vecka, en halvtimma. Där går vi 

igenom tekniska grejer. Då har [hen] varit på någon mässa och så har [hen] hittat någon 

[komponent] och så undrar [hen], ska vi inte titta på sådana [komponenter]. Det är en 

väldigt teknisk diskussion.” På följdfrågan svarar till exempel Quinn “Jag hoppas att jag 
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är mer tillgänglig för mina anställda.” Vi tolkar detta som att kommunikationen mellan 

våra respondenter och deras chefer är bristfällig. Mycket på grund av otillgänglighet, 

stress och tidsbrist. 

 

Eftersom VCC i allra största grad är en global organisation och i dagsläget har ett väldig 

nära samarbete med sitt utvecklingscenter i Kina vill undersöka hur den interna 

kommunikationen fungerar globalt. De flesta respondenter uttrycker att det fanns stora 

svårigheter av praktiska skäl, att språk och tidszoner ställer till med svårigheter. Att man 

måste planera noga för att kunna prata med dem under de två timmar som man har som 

gemensam arbetstid på dygnet. Kim utvecklar och menar “jag tycker att det är mycket 

som kan förbättras.[...] jag är inte nöjd med vårt egna jobb där. Och det är klart att om 

jag inte känner att jag börjar rätt så kanske det inte faller ner rätt heller. På vissa 

områden tycker jag att kommunikationen eller samarbetet fungerar bra, men rent 

informationsmässigt så får inte Kina all information som vi får.” Cam svarar “Så bra 

som man gör den skulle jag vilja påstå. Det krävs ju att man får den att hända.” Till 

Billie, som arbetar på utvecklingscentret i Kina vänder vi på frågan och frågar hur hen 

anser att den interna kommunikationen fungerar med Göteborg. Billie svarar “ [...]vi har 

en bra kommunikation, mycket på grund av kontaktnätet man har byggt upp. [...]då är 

det väldigt enkelt att kommunicera.[...] där man kanske har en chef som är kinesisk som 

inte har det naturliga kontaktnätet, där ser vi också att [det området ] i Kina har inte växt 

på samma sätt [...].Vi jobbar ju när ni sover där hemma men kontaktfönstret för 

kommunikationsöverföring som oftast är effektivast som vi gör nu, ett till ett via telefon. 

Det fönstret är väldigt kort.” Billie fortsätter även med att berätta att det från företagets 

håll kommuniceras ut hur bra det är att de nu är så globala att det arbetas dygnet runt 

globalt sett. Vi tolkar att den interna kommunikationen med Kina blir haltande på grund 

av tidsskillnaden och att det inte finns något tydligt arbete med att lösa detta. Idag är det 

allas eget ansvar att se till att de får den information de behöver genom att ta kontakt 

under de två timmar som de har som gemensam arbetstid. Jean berättar att hen, för att 

försöka få den interna kommunikationen med enheten i Kina, ringer tidigt redan i bilen 

på väg till jobbet för att få längre tid som hen kan arbeta simultant med de i Kina. 

 

För att få respondenterna att reflektera över sitt eget sätt att kommunicera ställer vi frågan 

“Tänker du på hur du kommunicerar med dina medarbetare?” Generellt sett är svaren 

mer riktat åt nej, de är inte medvetna om att de tänker aktivt på hur de kommunicerar, 

exempelvis Cam svarar “ibland, men vanligtvis så går det av gammal vana hur jag 

kommunicerar”. Kim svarar “Inte 100 % kan jag inte säga, för där kommer ju den 

spontana biten in, men jag skulle säga kanske 60-40 att jag tänker mig för.” Ariel 

utvecklade sina tankar genom följande svar på samma fråga “Jag är inte ute efter att 

sänka någon, ibland måste jag säga att det här går inte men att man motiverar det. Skapar 

mening återigen. Create meaning, det är det viktigaste man ska göra. Jag tycker det 

värsta är om en släpper folk därför att man inte orkar förklara eller vill exponera sin 

okunskap. Då tror jag man tappar mycket energi i en grupp.” Sam uttrycker att även om 

en har väldigt mycket att göra och är trött så är det viktigt att en går in på arbetet med ett 

grundleende. Sam menar att om hen gör det så sprider det en positiv känsla. Vi tolkar 

detta avsnitt som att våra respondenter generellt sätt inte tänker så mycket på hur de för 

sin kommunikation med medarbetarna. 

 

Ytterligare resonemang som framkommer när vi diskuterar ledarens roll i 

kommunikationen och att få medarbetarna att känna sig som en viktig del av VCC är 

Michel som säger “I praktiken är det så, hävdar jag, 80 % av all ineffektivitet i företaget 
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beror på att vi inte har någon samsyn på vad som är prioriterat och vad som är viktigt." 

Michel uttrycker här en saknad av förtydligande kring informationsflödet. Vi tolkar att 

Michel saknar viss information som hen tycker bör vara tydlig för alla och att detta kan 

förbättra företagets prestation om det blir tydligare. 

 

5.2.6 Motivation hos medarbetare 

 

Utifrån våra empiriska data framkommer det att respondenterna ser flera olika aspekter 

som påverkar medarbetarnas motivation. Alla våra respondenter är chef över andra chefer 

och Kris uttrycker att detta innebär att medarbetarna redan är motiverade, att någon som 

inte är motiverad aldrig skulle bli chef inom företaget. Billie uttrycker “I det dagliga 

arbetet så tror jag de motiveras väldigt mycket av att få eget ansvar. Jag ser många 

exempel som blomstrar upp när de får ta eget ansvar. Det är viktigt. Här nere i Kina är 

lön och kompensation en väldigt stor del. Större del än hemma i Sverige”. Kris beskriver 

följande: “[...] lön är en bisak för dem. De drivs av att ha stimulerande arbetsuppgifter. 

En frihet och ett ansvar, veta vad jag vill, veta vad de ska genomföra och få möjlighet att 

göra det också.” Quinn uttrycker “Produkten. Kollegor, att man jobbar i ett bra 

projektteam eller att man trivs med sin grupp, att det är en god stämning tror jag är viktigt 

också. Men en stor motivation tror jag finns i utvecklingsprojekten” Även Kim är inne 

på samma spår som Quinn och förklarar “Jag tror att stor andel motiveras av Volvo som 

företag. Och att vi gör bra produkter. Sen tror jag också att det är just utmaningarna att 

det är komplext.” Detta framkommer när vi diskuterar arbetsklimatet, och vad som driver 

medarbetare i det dagliga arbetet på VCC, därför tolkar vi dessa citat som att det finns en 

mängd olika motivationsfaktorer och även att cheferna är relativt medvetna om vad deras 

medarbetare motiveras av på arbetsplatsen. Vidare kom det ofta upp att deras medarbetare 

tycker att deras arbete är väldigt roligt, utvecklande och utmanande. Ett tydligt exempel 

är Sam som uttrycker “[...] när man jobbar med psykosociala delar som arbetsledare här 

så får man ju tänka på att övertidsuttag, många gånger vill ju folk vara kvar när de är 

inne på ett intressant projekt […], man tycker att det är så jäkla roligt att man glömmer 

av både familj och fysiska aktiviteter.” Detta anser vi går att översätta till att arbetsglädjen 

generellt sett är hög bland medarbetarna eftersom att de anser att arbetsuppgifterna är 

intressanta och givande. Vi tolkar det även som att det kan finnas risker med detta, 

exempelvis att man arbetar för mycket och således blir utbränd. 

 

När vi pratar om motivation och vad respondenterna själva gör för att motivera sin 

personal, skapa en bra stämning och bidra till företagskulturen är en återkommande faktor 

att de försöker visa närvaro och agera som ett bollplank. Billie förklarar hur hen arbetar 

med detta: “Jag försöker vara ute i vardagen, vara bland mina anställda om dagarna. 

Jag går också till exempel en morgonrunda när jag kommer till jobbet och hälsar 

godmorgon eller lyssnar vad som händer, stannar till vid något skrivbord om det är en 

diskussion för att komma in i dialogen. Det känner jag också som ett välkomnande att jag 

respekterar dem och går runt och hälsar så de känner att jag verkligen bryr mig om dem.” 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att för att skapa motivation hos sina medarbetare 

handlar det om att sätta arbetsuppgiften i ett sammanhang, att skapa mening och således 

förklara varför de utför en viss uppgift. Alex förklarar även “Grunden för det är ju att 

man ser till att man så långt som möjligt tillgodoser en bra matchning mellan uppgift och 

kompetens och erfarenhet. Men att det ändå finns ett mått av utmaning i det.” Quinn 

uttrycker i detta sammanhang “Se till så att man sitter på rätt information. Ställer 

utmanande, tydliga mål. Försöker föregå med gott exempel, lever som jag lär, och 

uppmuntrar när jag ser framsteg.” Cam menar “[…] att förklara om stora 
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sammanhanget. Vad är meningen, varför ska vi göra såhär?” Vi menar att det tydligaste 

sambandet mellan ovanstående citat är att ledaren har ett ansvar i att sätta förutsättningar 

som syftar till att motivera medarbetarna. 

 

I samtalet om motivation framkommer det att Kim känner en oro över hur hen ska 

motivera sina medarbetare. Hen uttrycker följande: “Ja, det skulle jag vilja verkligen 

förstå mer om,[..], hur ska vi motivera nya och även gamla att vara kvar [här].” Vi tolkar 

detta avsnitt som att det arbetas flitigt med att motivera, främst genom att skapa 

sammanhang, se till att medarbetarna får utmanade uppgifter, försöker föregå med gott 

exempel och skapa en god stämning. Vi tolkar Kims uttalande som att hen vill lära sig 

mer om att motivera sina medarbetare och intern marknadsföring. 

 

5.2.7 Ledarskap 

 

Överlag är alla respondenter relativt erfarna chefer, dock är de chefer i olika led. Jean 

säger att hens roll handlar mycket om att motivera, skapa sammanhang åt sina 

medarbetare medan Kris uttrycker, som vi tog upp i 5.2.6 Motivation hos medarbetare, 

att hen inte arbetar så mycket med motivation då hens direktrapporterande redan är väldigt 

motiverade. Kopplat till tabell 4. Information om respondenter, tolkar vi att vilken typ av 

chefsled en befinner sig i kan påverka synen på motivation. 

 

Flera av respondenterna nämner att det handlar mycket om att föregå med gott exempel. 

Kim uttrycker följande “du går ständigt runt som en role model, vad du gör ser alla 

andra och du är utstuderad. För på något sätt så tror man ju att ‘okej, nu ser chefen ut 

så, då är det så jag måste se ut för att kanske bli chef’ jag tror iallafall att det sitter 

inbyggt någonstans hos väldigt många. Så det är jag otroligt noga med, även om jag 

skulle gå på en afterwork, skulle jag se till att jag är chef där också, inte bara här.” Vi 

ställde frågan “Vad är din roll i att få medarbetarna att känna sig som en viktig del av 

Volvo?” Där svarade Michel ”[...] där vi gått till aktivitetsbaserat landskap[...]. Då har 

jag en chef som driver det väldigt hårt och jag själv är så att vi går och torkar av bord, 

ställer in stolar, plockar upp skräp. Medarbetarna ser att cheferna gör det.[...]Om 

cheferna bara talar om detta för medarbetarna och sedan beter sig själva på annat sätt 

så funkar det inte.” Det är ytterligare respondenter som diskuterar övergången till ett 

aktivitetsbaserat landskap som VCC genomgår på vissa områden. Alex och Quinn nämner 

att det finns svårigheter med att få alla medarbetare att uppskatta och trivas i den nya 

miljön, framför allt de äldre ingenjörerna som är vana vid att ha sin egen plats. Även Sam 

beskriver detta problem, men nämner även de positiva aspekterna i hur hen i ledarrollen 

kan gynnas av ett öppet landskap. Hen menar att i ett aktivitetsbaserat landskap kan hen 

själv bestämma sitt centrum, variera sig, och därmed se och träffa fler av sina medarbetare 

istället för att endast gå samma väg till och från möten och då endast se samma 

medarbetare. 

 

När vi pratar om att få medarbetarna att känna sig som en viktig del av VCC säger Alex 

“Det känns som vi har ganska kul på jobbet. Jag gillar när man har nära till skratt. Jag 

bjuder gärna på mig själv i det avseendet.[...]. Jag hade en period när det var ganska 

tufft med projekten som vi jobbade med. Och då brukade jag ibland på ledningsmöten, 

som var tunga där man bara följde upp massa problem vi hade. Jag kunde ibland starta 

dem med något fullständigt galet för att få folk att skratta.” Ovan ser vi tydligt hur Kim, 

Michel och Alex vill vara förebilder, de föregår med gott exempel i olika situationer. 

Dessutom tolkar vi att det finns olika inställningar till den förändring som sker gällande 
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kontorslandskapet på företaget, men att Sam uttrycker att hens ledarskap kan gynnas i ett 

sådant landskap. 

 

Gällande ledarskap säger Jean att beviset på ett gott ledarskap kan vara om du lyckas 

återanställa någon som du tvingats säga upp på grund av arbetsbrist, något som en kollega 

till Jean lyckats med. Återkommande teman under flera intervjuer är ord som rättvis, 

engagerad, coacha, motiverande, ensamhet samt beslutsfattande. När vi pratar om 

beslutsfattande säger Sam “[...]veliga chefer vill ingen ha. Det är bättre med en chef som 

tar fel beslut men som står för det och driver det tills det blir överbevisat att man måste 

byta riktning. Men att vela är inget ledarskap, då blir det osäkerhet och stress. [...]vi är 

ju här för att fatta beslut hela tiden och det är jätteviktigt att man har den förmågan.” 

Jean uttrycker inom samma ämne “Om vi bara springer på varenda boll är det ingen som 

orkar, det gör inte ens Zlatan, han går där och lallar längst fram, för annars orkar han 

ju inte, så man kan inte springa fram och tillbaks mellan målgårdarna hela tiden, då dör 

man ju. Så den skickliga chefen är den som är bra på att bena ut det för då maximerar 

man nyttan av sin verksamhet, istället för att bara springa på varenda boll.” Sam kopplar 

ihop beslutsfattandet med ensamhet på det här sättet “Man kan känna sig ensam. Det är 

vissa beslut som man känner, det är bara jag som kan ta det här. Jag kan inte fråga min 

chef, jag har ingen att prata med neråt, jag måste agera, jag måste göra någonting.” Det 

är tydligt att vissa känner sig ensamma i rollen som ledare. Många beslut ska fattas av 

dem och de har inte alltid någon att fråga. 

 

När vi frågar Michel om hur hen vill framstå som ledare är en viktig punkt integritet. Hen 

säger “att vara sedd som någon som vågar stötta sina medarbetare, som inte ger upp om 

det händer en kris.[...]jag har ändå vågat stå upp rätt mycket för medarbetare och ändå 

känner jag i efterhand att jag gjorde det för lite. När ett drev går gäller det att våga stå 

emot detta drev som går åt fel håll. Det vill jag också att folk tycker, att ‘hen har 

integriteten även om alla andra säger något annat så står hen kvar’.” Sam får avsluta 

detta avsnitt med en historia om ledarskap som hen upplevt av en tidigare chef som var 

på möte nere i fabriken. “Sen så pratade han lite, det kom lite nyheter och sen så plockade 

han upp en historia om någon i gänget. Och nämnde vid namn att ‘du och du som heter 

så och så har gjort det här’. Han la sig in att lära sig personens namn och göra det viktigt. 

Och det var så fantastiskt att se detta, och hur vissa personer,[..] växte nästan 

fysiskt.[...]just när högste chefen gör den typen av noteringar, hur viktigt det kan vara. 

Vad heter den där historien om han som går och plockar sjöstjärnor på stranden och det 

fanns ju så många tusen, ‘varför håller du på med den där, det är ju så många’. ‘Ja men 

det betyder så väldigt mycket för den här.’ [...] det var åter tusentals som låg och dog 

men han gick ändå där och slängde i en sjöstjärna. För att någon skulle överleva. Det är 

viktigt ibland att lyfta fram individer för de andra och se att man gör det.” Detta är två 

citat av personer som vi anser visar att de vet hur de vill framstå som ledare. 

 

5.2.7.1 Transformerande ledarskap 

 

För att ta reda på hur respondenterna ser på sin ledarstil och hur de praktiskt arbetar i sitt 

ledarskap för att avgöra vilken typ av ledarstil de besitter ställer vi öppna frågor som “Hur 

vill du framstå som chef?”, “Hur arbetar du för att få dina medarbetare att känna att de 

har mandat?” samt “Hur arbetar du för att motivera dina medarbetare?” 

 

Här råder en samstämmig syn på att en ska vara en delaktig chef, respondenterna försöker 

lyfta upp sina medarbetare, finnas där som stöd istället för att peka med handen och de 
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gillar att se sina medarbetare växa och utvecklas i sin roll. Ariel säger “jag försöker vara 

ett bollplank snarare än någon som pekar med hela handen. Försöker leda genom att 

ställa frågor till dem. Svaret finns oftast hos var och en själv [...] Hjälpa folk att 

prioritera, det är nog snarare så jag vill jobba än att tala om [...]. Det vore väldigt dumt 

av mig att tro att jag skulle kunna styra dem i detalj, mina [medarbetare], det kommer 

jag aldrig kunna göra. [...] Det detaljorienterade ledarskapet som kanske är det 

traditionella tror jag inte går att ha längre, det finns ingen som har det.” Alex svarar 

bland annat att “Jag tycker om att coacha människor i olika frågor.[...] coachingen i 

vardagen är det som jag tror ger mest.” Sam säger “Det börjar ju med det här att bli 

sedd, det är väldigt viktigt att individen känner sig sedd.” som ett svar på hur hen arbetar 

med sina medarbetare. Quinn uttrycker att det är viktigt att se till att medarbetarna får den 

information de behöver. Michel vill föregå med gott exempel genom att anta “en 

projektledarroll som är mer coachning, stöttning som hjälper folk med att nå sitt mål.” 

Michel utvecklar vidare gällande sin roll som chef “Jag har väldigt motiverade 

medarbetare så stundtals har jag lite dåligt samvete att jag inte lägger så mycket tid på 

de individerna som personer och kanske inte just lyckas med att varje vecka eller varje 

tillfälle ge personlig beröm och synliggöra individerna.” Alla ansåg sig inte ha tid med 

det dagliga arbetet med medarbetarna. Kim säger “Åh, jag önskar att jag kunde göra det 

mer. För det är ju det som är roligt, att gå runt. Men, nej jag hinner inte.” Cam uttrycker 

att hen försöker vara delaktig i den dagliga dialogen samt att använda sig av humor som 

en del i kontakten och ett försök att minska allvaret något. Sam har också ett sätt att arbeta 

när det kommer till att skapa en mer avslappnad stämning inom sitt område. Hen säger 

“[...]arbetsglädje är ju hur man är liksom individ till individ och det är ju jag som sätter 

liksom spelets regler som chef på min verksamhet. [...]jag brukar beskriva för mina 

kollegor ibland hur jag känner, man kan ju vara jättetrött som chef, jag har ju möten från 

måndag till fredag, alltid.” Utifrån detta avsnitt tolkar vi det som att majoriteten av våra 

respondenter vill vara en delaktig chef som visar intresse för sina medarbetare och 

försöker finnas där och stötta dem. 

 

I samtalet med Quinn kommer vi in på ämnet att arbeta med något självvalt under en viss 

tid på jobbet, så som Google gör. Quinn berättar att det faktiskt tillkommit en ny 

innovation som ett par medarbetare tagit fram på sin egen tid. De har alltså valt att göra 

detta på eget initiativ och har nu blivit något som implementerats i de nya bilmodellerna. 

Detta var inte något som var initierat av någon chef och Quinn anser inte att de ska sätta 

av tid från det dagliga arbetet för att eventuellt skapa fler innovationer. När vi kommer in 

på detta ämne med Ariel, Jean och Sam uttrycker de åsikter om att de gärna vill införa 

något som liknar Googles 20% eget arbete policy, om än kanske inte i den utsträckningen. 

De menar att det måste finnas en tid och en aktiv plan för ett sådant tillvägagångssätt. 

 

5.2.7.2 Transaktionellt ledarskap 

 

Ariel nämner att när VCC ägdes av Ford hade flertalet chefer en gammaldags ledarstil, 

de ville gärna bestämma, ledde med fast hand och medarbetarna hade inte mycket att säga 

till om. När vi diskuterar hur ledarna motiverar sina medarbetare säger Sam att de 

använder sig av vissa mätetal för att mäta och se att arbetet går framåt på rätt sätt. Jean är 

inne på att det finns vissa chefer som leder genom andra chefer och inte vill ta personlig 

kontakt icke direktrapporterande. Detta tolkar vi som att ovanstående respondenter 

upplever att det finns olika typer av ledarstilar inom organisationen där vissa är mer 

distanserade. 
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När vi pratar om skillnader gällande kommunikation mellan VCC i Sverige och VCC i 

Kina kommer det fram att det är ett annorlunda ledarskapsklimat i Kina som land, på 

grund av kulturskillnader. En kommentar från Billie är att det i Kina generellt bedrivs 

“management by fear” samt att det finns en ovilja att dela med sig av information då det 

finns ett värde av att vara ensam om att inneha viss information. Billie säger vidare att 

hen “upplever att den största skillnaden mellan Kina och Sverige är att i Kina där är man 

van att göra som chefen säger, man ifrågasätter inte så mycket riktlinjer och raka order 

utan man utför det man blir tillsagd.” Billie uttrycker även att hen har blivit en mer 

delegerande chef på senare år. Detta menar vi kan tolkas som att Billie har utvecklat och 

förändrat sitt sätt att arbeta med tiden, och att de erfarenheter hen har fått under åren har 

påverkat hens ledarstil idag. Vidare anser vi att detta svar går att översättas i att det finns 

kulturskillnader som påverkar hur chefer leder sin personal. 

 

När Kim pratar om att motivera sina anställda berättar hen att de har ordnat en ceremoni 

för att belöna medarbetare. Hen uttrycker att “[...]vi hade de här, awards, kallade vi det, 

att vi satte upp fem kategorier och delade ut diplom och sådant på ett stormöte.” Vi tolkar 

detta vara en medveten ansträngning för uppmuntran och belöning. 

 

5.2.8 Rollkonflikt 

 

Under intervjuerna framkommer det att hälften av våra respondenter (Alex, Billie, Kim, 

Michel och Quinn) till största del trivs i rollen som chef. Vi frågar “Hur tycker du det är 

att vara chef?” och dessa anger i sitt svar att de tycker att det är roligt och utmanande. 

Michel svarar “Det är en bra utmaning att vara en chef och försöka tänka på hur 

uppmuntrar jag och hur får jag medarbetare att göra bra ifrån sig och leverera. [...]och 

i ärlighetens namn trivs jag med att bestämma.” Även Kim uttrycker sig i liknande termer 

“Jag tycker det är roligt, annars hade jag ju inte varit det så många år. Jag tycker det är 

utmanande hela tiden.” Vi anser att det är tydligt att flera av cheferna trivs i sin roll, och 

att utmaningen bidrar till deras personliga utveckling. 

 

Jean, Quinn och Billie uttrycker att det fanns svårigheter i att axla rollen som chef i början. 

Jean konstaterar “att bli chef formellt, de kläderna satt ganska obekvämt i två år” Quinn 

uttrycker “det är ju en läroresa, absolut, jag menar man kan ju inte alla områden när du 

kommer in som ny chef. Du får pröva dig fram. Jag menar, jag gjorde ju misstag i början 

som jag inte gör idag.”  Billie beskriver “Jag kommer ihåg första åren så var det ju en 

prövotid, man har ju viss utbildning inom Volvo, men det är ändå praktik via vardagen 

som räknas. Det tar nog några år innan man hittar sin ledarprofil sen sker det ju givetvis 

en utveckling av ledarprofilen med åren.” 

 

Med hjälp av frågan “Har ditt beteende ändrats sedan du blev chef?” diskuterar vi 

respondenternas beteende i chefsrollen. Som ovan nämnt har respondenter beskrivit att 

det har varit en process att lära sig vad chefsrollen innebär och att det i sin tur har haft en 

påverkan på beteendet, att man lär sig med tiden, vilket vi menar kan tolkas till att 

cheferna behöver tid till att lyckas matcha sitt beteende med vad som fungerar för rollen. 

Kim ger konkreta exempel på hur hens beteende har förändrats: “Ja, det har varit tvunget. 

För jag är ganska spontan som person och jag måste hålla tillbaka det. Det går an att 

vara spontan i en grupp när man har tolv-femton individer, men [i en större organisation]  

fungerar det rätt dåligt på. Så jag får lägga band på den sidan och försöka bli mer 

eftertänksam”. Hen beskriver vidare: “När jag var [chef i första led] kunde jag liksom 

snabbt dyka ner på en konstruktör, ‘du har inte gjort det och det, det funkar inte’. Som 
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[chef i tredje led] springa ner till en konstruktör och dra [hen] i örat, det blir ju väldigt 

dumt. [...] Sen har jag varit väldigt mån om att man ska vara... alltså försöka prata med 

alla och vara positiv. Jag har väl insett att det funkar inte riktigt [så i en större 

organisation], jag kan inte springa här och vara superglad och heja på precis allt och 

alla. Så det är också en bit av mig som jag har fått ge vika på”. 

 

5.2.9 Rollambiguitet 

 

När vi ställer fler frågor i ämnet om rollen som ledare och i hur cheferna förväntas vara i 

sin roll samt vilken hjälp och utbildning de får, är den generella uppfattningen att det finns 

bra utbildningar som alla chefer på företaget får genomgå. De tycker att de fått bra 

information i hur de ska agera som chef. Kim, Sam och Cam uttrycker dock att kontakten 

med sina chefer är sporadisk. När vi diskuterar hur kontakten och kommunikationen 

mellan respondenten och dennes chef ser ut beskriver Kim “Vi träffas kanske en 

gång...var tredje vecka, en halvtimme. Där går vi igenom tekniska grejer. Om [hen] har 

varit på en mässa och så har [hen] tittat på någon [komponent] så undrar [hen] om vi 

ska titta på sådana [komponenter]. Det blir en väldigt teknisk diskussion.” Vi menar att 

detta citat går att tolka till att fokus i kommunikationen mellan Kim och hens chef ligger 

på teknik och inte så mycket på hens roll och arbete med sina medarbetare utöver de 

tekniska aspekterna, vilket tyder på att feedback saknas på hens arbete som chef. Även 

Cam uttrycker att kontakten med hens chef är sporadisk “[...] eftersom [hen] är chef över 

väldigt många och den blir ju lite mer sporadisk, mer uppbokad, one to one och får oftast 

ske tidig morgon [...] eller sen kväll eftersom det är begränsad tid för [hen] helt enkelt 

och prata med sina medarbetare.” Vi tolkar Kim och Cams svar som att deras chefer helt 

enkelt inte har mer tid än vad de i dagsläget ger dem för återkoppling och ett till ett möte 

vilket gör att viss feedback saknas. Billie och Sam nämner ensamhet i chefskapet. Sam 

uttrycker “Vem är det som ger mig återkoppling på det jag gör. Och där är det ju väldigt, 

väldigt små signaler man får ofta. Min chef ser inte vad jag gör för [hen] sitter på ett 

annat ställe.” Sam utvecklade vidare “Man kan känna sig ensam. Det är vissa beslut som 

man känner, det är bara jag som kan ta det här. Jag kan inte fråga min chef, jag har 

ingen att prata med neråt, jag måste agera, jag måste göra någonting [...] och kanske 

inte har någon att rådfråga alla gånger.” Även här tyder vi en viss osäkerhet i ledarrollen 

när våra respondenter inte har någon de direkt kan vända sig till. 

 

Majoriteten av respondenterna förmedlar att de har en tydlig bild av hur de vill framstå 

som ledare och chef, endast Alex nämnde att hen inte vet hur hen vill framstå som 

chef.  Vi tolkar detta som att de flesta chefer reflekterar över sitt ledarskap och därmed 

vill förmedla en viss stil. 

 

5.2.10 Personligt engagemang 

 

Under ett par intervjuer ställer vi frågor gällande hur personligt engagerade de som chefer 

är i sina medarbetare, deras välbefinnande och intern marknadsföring överlag. Ett par av 

dem inser vikten av detta arbete men anser att det inte fanns tid att göra detta. Kim säger 

att ”Mitt fel är att jag är för intresserad av allt, så att jag fastnar. Det är ju helt kasst. 

För egentligen skulle jag vilja engagera mig så mycket mer, men det går inte” och syftar 

på att tiden inte räcker till. Detta tolkar vi som att hen inte har tid att engagera sig mer i 

sina medarbetares arbete. Michel är personligen väldigt intresserad av kulturfrågor och 

säger under intervjun “Jag håller på och försöker arbeta med kulturfrågor, hur funkar vi 
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som företag, hur blir vi mindre hierarkiska, men också kopplat till hur vi skapar ett 

ansvarstagande.” 

 

Det framkommer att det till viss del finns en medvetenhet i hur respondenterna 

kommunicerar med sina medarbetare. Sam uttrycker sitt engagemang som ledare “Det är 

ju jag som sätter liksom spelets regler som chef på min verksamhet. Typ det att man 

kommer hit på morgonen, jag brukar beskriva för mina kollegor ibland hur jag känner, 

man kan ju vara jättetrött som chef, jag har ju möten från måndag till fredag, alltid. [...] 

och sen är det ju att hälsa på dem jag ser, fråga vad de gör. Lattja litegrann i kaffekön. 

Och sen är det ju den där konsten att veta vad du och du pysslar med. Vad har ni för 

några jobb, är ni ex-jobbare, eller är ni temporära eller är ni fastanställda? […]och 

kanske gå lite före, ‘ja ni håller på med [det där] och ni har de här problemen, för det 

har jag läst eller hört på det mötet. Jag kanske har någon annan information som inte ni 

har’, men bara det här att jag kanske har sett någon annanstans det ni håller på med och 

sätter det i en annan kontext. Sådan typ av information, det kan jag förse mig med då, 

och det tycker jag är ganska viktigt.“ Vi tolkar att detta som att Sam ser vikten i att i sin 

roll som ledare föregå med gott exempel och genom bemötande ta sig tid att vara 

närvarande och hålla sig uppdaterad om sina medarbetare. Sam utvecklar sitt engagemang 

för sina medarbetare när vi pratar om intern marknadsföring generellt “[...] med de 

direktrapporterande så är jag ofta där och hjälper dem att hitta andra jobb, det tycker 

jag är en av mina bättre eller finare uppgifter, för det är ju som när man uppfostrar sina 

barn, det är flyg färdigheten då. Det händer att jag blir precis lika glad som dem när de 

hittar ett jobb.” Vi tolkar detta citat som att Sams personliga engagemang i sin roll som 

ledare fortsätter för sina medarbetare ända tills dess att medarbetaren har bytt arbetsplats. 

Alex uttrycker sitt engagemang som att hen tyckte det var roligt att se medarbetare 

utvecklas och lyckas. Alex nämner även att hen är så engagerad ibland, att det troligtvis 

blir lite jobbigt för medarbetarna när hen alltid vill lägga sig i och vara med och 

bestämma. Kris menar att “För mig är det passion, och det är det för många med mig, 

passion för produkten och verksamheten.” Detta sista citat menar vi kan tolkas som att 

det personliga intresset för produkt och verksamheten resulterar i Kris personliga 

engagemang gentemot företaget och dess produkt. 

5.3 Respondenternas bidrag till resultat och tematisk analysen 

Nedanstående tabell sammanfattar respektive respondents bidrag till de olika teman som 

vi har presenterat ovan. Detta för att underlätta för läsaren och ge en övergripande bild 

över respektive respondents totala bidrag. Som beskrivet i avsnitt 4.4.1 Semistrukturerade 

intervjuer använde vi oss av semistrukturerade intervjuer, och därmed har inte alla 

respondenter givits samma möjlighet att bidra till alla ämnen eftersom att intervjuerna har 

styrts mer åt ett eller annat håll. Vi presenterar även de mest märkbara skillnaderna och 

likheterna gällande respondenternas åsikter kring respektive tema. I denna tabell 

presenterar vi ytterligare två teman, ökad organisatorisk frihet samt överbelastning. 

Dessa är teman som vi identifierat utifrån den presenterade resultatet i detta kapitel. Vi 

diskuterar dessa två teman närmare i diskussionskapitlet. Markeringen “X” innebär att 

respondenten uppenbart har bidragit till ämnet. 
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Tabell 5: Respondenternas bidrag till resultat och tematisk analys 

Respondent/ 
Tema Jean Kim Ariel Billie Quinn Sam Alex Cam Michel Kris Likheter Skillnader 

Intern 

marknadsföring 
x  x   x x x x   Alex och Ariel 

uttrycker att det 
i dagsläget inte 

är så viktigt. 

Sam, Cam, 
Michel och Jean 

menar att det är 

ett viktigt ämne 

Produktionsföretag 

med tjänstetänk 
x x x x  x   x  Alla ser bilen som en 

produkt, men att det 
eventuellt i framtiden 

blir mer mot ett 

serviceliknande fokus  

Vissa chefer 

som inte har en 
tydlig kontakt 

enligt dem med 

kunden ser inte 
hur det ska 

gynna dem. 

Organisatorisk 

identifiering 
x x x x x x x x  x Alla chefer 

identifierar sig enligt 

oss ganska starkt med 
företaget. 

Vissa accepterar 

att medarbetarna 

inte brinner för 
företaget. Finns 

annat i livet som 

är viktigt. 

Befogenheter x x x x x x x x x x Alla ser vikten av att 

få ner befogenheter 

lägre ner i 
organisationen 

Några arbetar 

strukturellt för 

att trycka ner 
mandat medan 

andra arbetar 

mer med 
psykologiska 

aspekter. 

Intern 

kommunikation 
x x  x x x x x x  De flesta upplever att 

kommunikationen 

fungerar hyffsat, men 
att den kan bli bättre. 

De upplever problem 

med kommunikation 
globalt 

Endast Kim 

upplever stora 

brister 

Motivation hos 

medarbetare 
 x  x x x  x  x Skapa sammanhang 

anses vara en bra 

metod för att 

motivera. 

Endast Kris 
anser att hen 

inte behöver 

arbeta med 
motivation 

Ledarskap x x x x x x x x x x Till stor del utövar 
våra respondenter ett 

ledarskap där de 

försöker skapa 
sammanhang, och 

vara nära sina 

medarbetare i 
vardagen. Föregår 

med gott exempel. 

 

Rollkonflikt x x  x x  x  x  Ett par respondenter 

uttrycker svårigheter i 

början av tiden som 
chef 

Kim uttrycker 

att hen måste 

hålla tillbaka 
delar av sig själv 

i sin roll 

dagligen 

Rollambiguitet  x  x  x x x   De saknar feedback 

på sitt ledarskap. 

Vissa var 

naturligt ledare 
medan det tog 
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Någon att bolla sina 

funderingar med. 
några år för 

några andra att 

bli varma i 

kläderna. 

Personligt 

engagemang 
 x    x x  x x Vi tolkar att alla har 

ett engagemang 
Vissa uttrycker 

intresse för 

produkt och 
andra för 

människor 

Ökad 

organisatorisk 

frihet 

x  x x      x De uttrycker en större 

handlingsfrihet nu 

jämfört med när Ford 
var ägare 

Jean anser att 

vissa kanske har 

för stor frihet 
idag. 

Överbelastning  x   x x  x   De uttrycker att det 
råder tidsbrist vilket 

gör det svårt att hinna 

arbeta med intern 

marknadsföring 
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel diskuterar vi vårt empiriska resultat i förhållande till studiens teoretiska 

referensram och problemformulering. För att återgå till vår struktur, där intern 

marknadsföring är kärnan, presenteras diskussionen utifrån liknande struktur som den 

teoretiska referensramen. 

6.1 Intern marknadsföring 

Vi menar att alla teman i denna studie har en koppling till intern marknadsföring. Det 

innebär att intervjufrågorna om intern marknadsföring behandlar konceptet, hur 

respondenterna uppfattar samt arbetar med det. Den generella åsikten bland 

respondenterna är att intern marknadsföring handlar om att sälja in idéer och arbetssätt. 

Detta menar vi stämmer väl överens med teorin om intern marknadsföring, framförallt 

synsätt (3) som handlar om att fokusera och effektivisera den interna koordinationen och 

integrationen (Grönroos, 1981), synsätt (4) som belyste att företag bör marknadsföra även 

mot icke kundmötande medarbetare (Rafiq & Ahmed, 1993) och synsätt (5) som tar upp 

att intern marknadsföring kan användas som en del i ett förändringsarbete (Rafiq & 

Ahmed 2000, s. 452) som vi tagit upp i avsnitt 3.1 Intern marknadsföring. Vi menar att 

sälja in ett arbetssätt är det man måste göra för att effektivisera den interna koordinationen 

och integrationen. Synsätt (4) uppnås genom att respondenterna marknadsför åt alla 

befintliga medarbetare där ingen har en roll med extern kundkontakt. Vidare menar vi att 

synsätt (5) samstämmer med våra respondenters arbete med att sälja in idéer och 

arbetssätt, eftersom ett förändringsarbete underlättas av medarbetarnas samtycke, att de 

köpte idén. Vidare talar Cam och Jean om att skapa sammanhang som ett sätt att sälja in 

arbetsuppgifter. Cam menar bland annat att en ska sälja in uppgifter och målsättningar 

som företaget har till medarbetarna. Detta kopplar vi till synsätt 1 som handlar om att se 

till att medarbetarna är tillfredsställda (George, 1977) genom att sälja in företaget och 

dess syfte till medarbetarna, vilket är av yttersta vikt  (Sasser & Arbeit, 1976). 

 

Vi menar att utifrån den empiri vi samlat in, kan vi se att alla respondenter använder sig 

av metoder som kan kopplas samman med intern marknadsföring. Utifrån definitionen 

som Rafiq och Ahmed (2000, s. 454) tagit fram och som vi använder i denna studie, menar 

vi dock att det inte är tydligt bland alla respondenter att det är intern marknadsföring de 

utövar. Definitionen säger bland annat: “Internal marketing is a planned effort using a 

marketing-like approach[...].” Utefter de resultat vi presenterat i resultatkapitlet menar 

vi därmed att ett par av våra respondenter inte utför intern marknadsföring trots att de 

använder verktyg och metoder som är att likställa med innehållet i konceptet intern 

marknadsföring. Eftersom det inte är en planerad strategi som sker medvetet, vilket 

definitionen ovan menar att det bör vara. 

 

Alex ser inte riktigt nyttan med intern marknadsföring i det läge som VCC befinner sig 

nu då marknaden och företaget är i en positiv trend och därmed har det lätt att attrahera 

och behålla arbetskraft. Även Ariel menar att produkten är så pass stark att de får den 

mest kompetenta personalen ändå. Grönroos (2015, s. 373) påpekar att intern 

marknadsföring alltid ska finnas på agendan och att cheferna hela tiden ska arbeta med 

att stödja den interna marknadsföringen. Ariels och Alex uttalanden tyder på att intern 

marknadsföring inte alltid finns på agendan, och vi menar att det finns tecken på att det 

endast används vid behov. Ariels åsikt kan bero på att hen arbetar på ett 
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utvecklingsområde som hen uttrycker är nytt och spännande vilket gör att kompetenta 

människor söker sig dit självmant och håller upp sin egen motivation just på grund av den 

utvecklingen som deras område genomgår. Kopplat till Grönroos (2015, s. 373) teori, 

menar vi att fördelen med att kontinuerligt arbeta med intern marknadsföring är att företag 

lättare kan undvika kritiska situationer. Vi menar att om ett företag endast implementerar 

intern marknadsföring vid enstaka tillfällen bör innebära att arbetet bli svårare och det tar 

längre tid innan det får en positiv effekt. 

 

Grönroos (2015, s. 373) anser att det krävs ledningsstöd för att lyckas med intern 

marknadsföring. Utifrån vad respondenterna uttrycker gällande sitt ledarstöd 

framkommer det att ett par av dem har väldigt sporadisk kontakt med sina chefer och när 

de väl har kontakt är det fokus på tekniska delar, se 5.2.9 Rollambiguitet. Å ena sidan kan 

det anses att alla respondenter är erfarna chefer och bör således klara sig utan stöd i arbetet 

med intern marknadsföring. Vi menar dock att arbetet med intern marknadsföring kan 

utvecklas med ett bättre stöd till våra respondenter i det arbetet. 

 

Berry (1976) menar att intern marknadsföring går ut på att se arbetsuppgifterna som 

interna produkter som ska tillfredsställa medarbetarna. Det var inte många bland våra 

respondenter som ansåg att de gör det. Däremot ser vi att de gör detta indirekt när de ser 

till att matcha uppgifter med personer så att medarbetarna får utmanande arbetsuppgifter, 

se 5.2.6 Motivation hos medarbetare. Ytterligare en aspekt i detta är arbetet med att 

försöka skapa sammanhang. Vi ser detta som ett bra sätt att hålla sina medarbetare 

motiverade och tillfredsställda. Detta tyder på att de har en medveten strategi men att det 

finns en omedvetenhet att strategin är intern marknadsföring. Vi anser att respondentens 

personliga engagemang påverkar dennes strategi för arbetet med intern marknadsföring 

eftersom intresset speglar användandet. Detta visas i Sam och Alex (se 5.2.1 Intern 

marknadsföring) uttalanden som visar en viss passivitet gällande intern marknadsföring. 

I kontrast ser vi Michels citat (se 5.2.1 Intern marknadsföring) som visar en stor förståelse 

för nyttan med konceptet vilket vi anser beror på en hög nivå av personligt engagemang, 

se 5.2.10 Personligt engagemang. 

 

6.1.1 Produktionsföretag med tjänstetänk 

 

Vi menar att det är en utmaning för ett klassiskt produktionsföretag företag som VCC att 

anamma ett tjänstetänk inom organisationen. Som det framgår i 5.2.2 Produktionsföretag 

med tjänstetänk  menar ett par respondenter att kundfokus inte finns hos alla medarbetare 

utan att vissa motiveras av att lösa problem som är utmanande. Det framkom tydligt att 

fem respondenter har kunden i fokus i det dem gör, antingen att de diskuterar internt eller 

att de gör undersökningar eller allmänt pratar med människor som har åsikter om VCCs 

bilar. Grönroos (2015, s 415) menar att det är viktigt att alla inom företaget har ett 

tjänstetänk för att det ska bli framgångsrikt. Våra respondenters uttalanden tyder på att 

kundfokus brister hos deras medarbetare, som är mer fokuserade på att lösa tekniska 

problem. Indirekt kan vi dock se att det finns visst kundfokus genom hela organisationen 

när ett av deras kärnvärden exempelvis är säkerhet, och människan i fokus. Detta visar 

att det finns ett tydligt fokus på att hålla kunden säker och produkten är skapad efter 

kundens behov. Viktigt att ta upp här är att ingen medarbetare möter externa kunder i 

vardagen utan är mer fokuserade på att uppfylla interna kunders behov. Detta kan vara en 

orsak till att man inte är fokuserade mot externa kunder i sitt dagliga arbete. Att fokus 

ligger på att lösa problem åt en intern kund, menar vi stämmer överens med Berrys (1976) 

grundtanke om att hantera medarbetare som interna kunder. I och med att VCCs 
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organisationsmodell är en matrix modell, skapas förutsättningar som innebär att en måste 

arbeta tillsammans över avdelningar och enheter, vilket innebär att medarbetare hela tiden 

servar varandra, likt interna kunder. 

 

Grönroos (2015, s. 426) menar vidare att produktionsföretag inte ska försöka skapa den 

bästa produkten utan stödja kundernas processer och aktiviteter på ett värdeskapande sätt. 

Detta är något som även Michel tog upp i avsnitt 5.2.2 Produktionsföretag med 

tjänstetänk, att de ska skapa den smartaste och mest kostnadseffektiva produkten, såväl 

för kunden som för företaget. Detta menar vi stämmer in med Grönroos syn på ett 

produktionsföretag med servicetänk och bör leda till en mer lönsam produkt som 

fortfarande uppfyller kundernas behov. 

 

6.1.2 Organisatorisk identifiering 

 

Enligt oss, är det svårt att mäta organisatorisk identifiering i en kvalitativ studie som vår. 

Vi gjorde här bedömningen att se till hur respondenterna pratar om VCC under intervjun 

samt om de använder sig av vi-termer när de refererar till VCC. Wieseke et al. (2009) 

visade i sin studie, att desto mer chefen identifierar sig med företaget desto mer 

identifierar sig medarbetarna med företaget, vilket har en positiv inverkan på 

medarbetarnas prestation. Alla pratade i vi-termer tämligen ofta. Det var egentligen bara 

en person som i avsnitt 5.2.3 Organisatorisk identifiering tydligt tog avstånd från att 

identifiera sig med VCC. Det var Kris som menade att hen endast framför VCCs vilja, 

inte sin egen. Alltså att hens vilja inte hade någon betydelse i de val hen gjorde. Enligt 

Lee et al. (2015, s. 1061) tyder detta på att en person inte identifierar sig så starkt med 

företaget eftersom hen skiljer på egenintresse och organisationens intresse. Om vi läser 

vidare i avsnitt 5.2.3 Organisatorisk identifiering ser vi dock att Kris även säger att hen 

älskar företaget och att VCC är hens liv. Detta menar vi går mot varandra vilket gör hens 

identifiering svårtolkad, å ena sidan älskar Kris företaget och å andra sidan frånsäger hen 

sig sin agenda kopplat till företaget. Det var även ett antal andra svar som konfunderade 

oss då några respondenter bara tyckte att VCC är en arbetsplats för dem eller platsen där 

vi fysisk befinner oss, vilket tyder på att de inte har så starka känslor till företaget 

samtidigt som de svarade “ja” på frågan om de identifierar sig med företaget. Ett par 

respondenter konstaterade att VCC är mer än en arbetsplats, kanske till och med en familj 

vilket vi ser som en tydlig identifiering även om inte orden säger det rakt ut. 

 

Det var något delade meningar bland respondenterna på frågan om det är viktigt att 

medarbetare identifierar sig med företaget. Det visar att det saknas en viss förståelse för 

vikten av att medarbetare identifierar sig med organisationen som enligt teorin har en stor 

påverkan på prestation, tillfredsställelse, samarbetsvilja samt sjukfrånvaro (Bartel, 2001, 

s 403-404; Ma et al., 2015, s. 6; Van Dick et al., 2004, s. 357). En notering att göra i detta 

avsnitt är ett citat som vi inte tagit med i 5.2.3 Organisatorisk identifiering. Det är Michel 

som berättar att hen går och torkar av bord samt ställer in stolar och håller rent i det 

aktivitetsbaserade landskapet. Detta är ett tydligt bevis enligt Bateman och Organ, (1983, 

s. 588) att en person identifierar sig med företaget. Vi valde dock att placera detta citat i 

5.2.7 Ledarskap då vi anser att det har ett tydligare budskap där. Men, det är tydligt att 

Michel identifierar sig med företag utifrån sitt agerande. 

 

Alla respondenter utom Michel uttrycker att de känner av produktens attraktion eller har 

en känsla av att det går bra för företaget just nu. Bartel (2001, s. 385) menar att det skapas 

en ökad grad av organisatorisk identifiering när organisationen visar upp ett gott 
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självförtroende. Vi menar att de intervjuade cheferna känner av de positiva vindarna 

vilket således påverkar deras medarbetare till att också starkare identifiera sig med 

företaget. 

 

6.1.3 Befogenheter 

 

Enligt respondenterna är det stor skillnad på hur VCC är idag under sitt kinesiska 

ägarskap gentemot när Ford ägde företaget. Flertalet respondenter nämnde att de har en 

större frihet nu i att fatta sina egna beslut. Som nämnt i 5.2.4 Befogenheter har VCC efter 

ägarbytet arbetat intensivt med att trycka ner mandatet längre och längre ner i 

organisationen. Detta menar vi tyder på att det finns en kunskap om vikten av 

befogenheter långt ner i organisationen. Om detta stämmer bör det leda till ökad 

effektivitet, prestation och medarbetarnas hängivenhet till företaget (Aryee et al., 2012, 

s. 298; Chen et al., 2007, s. 342; Kim et al., 2012, s. 16; Mathieu et al., 2006, s. 107).  

 

Det fanns tydliga inslag av arbetssätt för både strukturella och psykologiska befogenheter. 

Exempel på strukturellt arbete var Billie som i Kina skapade en mall som medarbetarna 

ska följa för att fatta ett beslut. Billie menade att det gjorde att fler beslut fattades lokalt 

vilket vi anser är ett positivt resultat av insatsen. Det överensstämmer även med  Cho och 

Faermans (2010, s. 144-145) teori att strukturella befogenheter leder till ökade 

psykologiska befogenheter. 

 

Gällande psykologiska befogenheter ser vi att chefer arbetar för att uppmuntra genom att 

vara förebilder i beslutsfattande, finnas där som stöd men även se till att de har tillgång 

till rätt information inför sitt beslut, vilket Mathieu (2006, s. 99) anser är viktigt. Quinn 

menar att hens roll i att hjälpa medarbetarna till att kunna ta beslut är att öppna dörrar och 

leda väg framåt, vilket är ett konkret exempel på åtgärder som är fördelaktiga för 

medarbetarna. Vi menar att detta är ett sätt att uppmuntra till beslutsfattande genom 

underlättande åtgärder. Alex uttryckte att hen brukar säga till medarbetarna att det är okej 

att göra fel i alla fall en gång, för att få medarbetarna att känna att de vågar ta beslut. Vi 

menar att detta tyder på att cheferna aktivt arbetar med uppmuntran och att skapa 

förutsättningar för medarbetarnas beslutsfattande. Vi vill påstå att det finns en 

medvetenhet i företaget om att det är positivt att få mandat längre ner i organisationen 

och att det är därför som våra respondenter arbetar med detta. Detta innebär att det kanske 

går emot vissa chefers önskan om att få bestämma så som Alex i 5.2.7.2 Transaktionellt 

ledarskap och Michel i 5.2.8 Rollkonflikt säger sig ha, men cheferna arbetar ändå med att 

trycka ner befogenheter då det är företagets vilja. 

 

Thomas och Velthouse (1990, s. 670) menar att psykologiska befogenheter består av fyra 

delar, dock, som nämnt i 3.2.2 Befogenheter, bortser vi från påverkan. De tre resterande 

är: kompetens, val och meningsfullhet. Utifrån empirin kan vi se att Alex har ett konkret 

sätt att arbeta för att främja kompetensen, genom att coacha sina medarbetare i vardagen. 

Hen tar sig tid att när behov uppstår, att coacha medarbetarna där och då. Vi menar att 

detta är ett exempel på hur hen främjar medarbetarens kompetens vilket i sin tur gynnar 

beslutsförmågan. Cam uttrycker att det är viktigt att medarbetaren känner sitt eget ansvar 

trots att man har en stor organisation ovanför sig, och att lösa de beslut som uppkommer 

inom deras roll och inte eskalera allt. Detta menar vi tyder på att hen förlitar sig på 

medarbetarnas kompetens och anser det viktigt att medarbetaren lär sig att ta beslut. 

Dimensionen val innebär att medarbetaren själv kan påverka vad de ska arbeta med. 

Generellt sett ansåg respondenterna att medarbetarna idag har relativt stort mandat och 
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mycket att säga till om, och har chans att påverka om de vill. Dock sker detta inom rollens 

ramar. Vi menar att det i en stor organisation som VCC kan vara svårt att få möjlighet att 

påverka sina arbetsuppgifter, mer än att man själv får bestämma hur man ska utföra sina 

uppgifter. När det kommer till meningsfullhet uttrycker Sam i 5.2.6 Motivation hos 

medarbetare att medarbetarna utstrålar en stor arbetsglädje och kan gå in mycket i ett 

projekt, för att de finner arbetsuppgifterna givande och intressanta. Detta anser vi tyder 

på att medarbetarna känner meningsfullhet i sina uppgifter. Sammanfattningsvis tyder 

detta på att två av tre dimensioner uppfylls för psykologiska befogenheter. 

 

Wilson et al. (2012, s. 261) menar att det krävs utbildning av medarbetarna för att ge dem 

kunskap till att fatta beslut. Detta var inte något som vi fann stöd för att respondenterna 

arbetar med. Dock bör nämnas att majoriteten av de anställda på VCC är högutbildade, 

ofta ingenjörer och besitter således en stor teknisk kunskap i ämnet som de arbetar med 

och därmed menar vi att de kanske inte behöver så mycket stöd i form av teknisk 

utbildning. Enligt respondenterna får chefer genomgå ledarskapsutbildningar som 

företaget anordnar för att de ska bli bekväma i chefsrollen vilket innefattar att ta beslut, 

därför menar vi att det finns rätt förutsättningar för chefernas del när det kommer till 

utbildning. Detta är relevant i vårt fall då majoriteten av respondenterna är chefer över 

anda chefer. 

 

Generellt sett anser respondenterna att medarbetarna idag har relativt stort mandat och 

mycket att säga till om. Vi menar att det finns en skillnad i mandat och befogenheter när 

det kommer till tjänsteföretag och produktionsföretag. Det är svårt att skapa mandat för 

medarbetare långt ner i en produktionsorganisation. De bör exempelvis inte ha mandat att 

fatta viktiga komponentval och dylikt som påverkar hela produkten. I ett tjänsteföretag är 

det lättare att ge befogenheter till medarbetarna som har kundkontakt och kan vara 

flexibla i ett specifikt kundmöte och anpassa erbjudandet. VCC ska producera bilar och 

ett litet misstag blir kostsamt då det påverkar hela tillverkningsprocessen. Därför menar 

vi att det inte går att trycka ner befogenheter hur långt ner i organisationen som helst utan 

det krävs viss kontroll av högre chefer som får ta ansvaret för dessa viktiga beslut. 

 

6.1.4 Intern kommunikation  

 

Som framkommer i avsnitt 5.2.5 Intern kommunikation upplever våra respondenter i stor 

utsträckning att den interna kommunikationen fungerar bra men att den alltid kan bli 

bättre. En respondent, Kim, uttrycker att det finns stora brister, att all kommunikation inte 

når fram dit den bör. Det framkom också att ett vanligt problem är att man lätt kan få för 

mycket information, att medarbetarna inte behöver all information som kommer genom 

olika kanaler. Återkommande var också problematiken med att kommunicera globalt, 

med VCC i Kina på grund av tidsskillnaden och andra praktiska svårigheter.  

 

Mishra et al. (2014, s. 197) påpekar att om information relaterad till företaget 

kommuniceras till alla medarbetare och inte enbart cheferna, ökar det medarbetarnas 

känsla av tillhörighet och skapar en större vilja att uppnå organisationens mål och 

visioner. Detta i sin tur leder till ett större engagemang bland medarbetarna när de känner 

att de kan lita på sina chefer. Ytterligare ett sätt att öka engagemanget hos medarbetarna 

är att chefer tar sig tid att prata med de anställda ansikte mot ansikte istället för att använda 

sig av mejlkommunikation (Mishra et al., 2014, s. 196). Utifrån våra respondenters svar 

har vi identifierat att viktig information sprids till medarbetarna via kaskadering, “Town 

Hall Meetings”, intranät, företagstidning och mail. Vi ser även att det finns exempel på 
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aktioner som bidrar till ökad kommunikation ansikte mot ansikte istället för via mail. 

Exempelvis Billie som går runt och pratar med sina anställda varje morgon. 

 

Termen kaskadering, som enligt våra respondenter innebär att information ska gå neråt i 

organisationen, från ledningen ner genom alla chefsled, och slutligen till enskild 

medarbetare, används frekvent. Detta innebär att informationen stannar på respektive nivå 

där ansvarig chef beslutar om den ska skickas vidare. Vi menar att kaskadering är vertikal 

kommunikation, uppifrån och ner eftersom vertikal kommunikation är när information 

går genom hierarkin (Wilson et al., 2012, s. 387). Kim uttryckte att hen måste förlita sig 

på att kaskaderingen fungerar även om hen upplever att det förekommer brister då 

information inte alltid kommer dit den bör. Kims uttalande menar vi tyder på att det inte 

finns ett märkvärt fokus på uppföljning av kaskaderingen vilket kan bero på tidsbrist. 

Istället väljer Kim i det här fallet att lita på att det fungerar. 

 

När det kommer till den interna kommunikationen globalt är det självklart svårt att få till 

ansikte mot ansikte kommunikation, vi ser däremot att det förekommer personliga 

ansträngningar för att förbättra den globala kommunikationen. Jean berättar i 5.2.5 Intern 

kommunikation att hen brukar ringa till Kina från bilen på väg till jobbet för att på det 

sättet hinna kontakta dem i tid, innan tidsskillnaden innebär att de går om varandra. Detta 

tror vi till stor del beror på det personliga engagemanget. Jean i det här fallet tar ansvar i 

att försöka överbygga svårigheterna med kommunikationen själv genom att ringa innan 

hen är på arbetsplatsen. Billie, som är placerad i Kina, berättar i 5.2.5 Intern 

kommunikation att företaget kommunicerar ut att ur en effektivitetssynpunkt är den 

geografiska placeringen bra för företaget, eftersom när Kina-kontoret sover jobbar 

Göteborgs-kontoret och tvärtom. Billie håller till viss del med om detta dock menar hen 

att den interna kommunikationen så klart blir lidande. Det är tydligt enligt Welch och 

Jackson (2007, s 177), Ahmed och Rafiq (2003, s. 1183), samt Mishra et al. (2014, s. 197) 

att en bra intern kommunikation leder till ökad organisatorisk prestation vilken vi menar 

blir lidande på grund av den globala organisationen och de utmaningar det innebär. Vi 

menar att detta tyder på att företaget behöver förbättra strukturerna för, och öka 

medvetenheten kring svårigheterna med global intern kommunikation för att till fullo dra 

nytta av globaliseringen då våra respondenter uttryckt brister i kommunikationen med 

Kina. 

 

I avsnitt 3.2.3 Intern kommunikation presenterade vi Grönroos (2015, s. 382) punkter som 

är viktiga att tänka på när det kommer till att förbättra den interna kommunikationen. 

Dessa är: Skapa dialoger och använda dig av personlig kontakt så mycket det går, undvik 

att använda personliga meddelanden och envägskommunikation, viktig information bör 

finnas tillgängligt på intranätet samt att försöka använda e-post i mindre utsträckning. 

Svaren från våra respondenter pekar på att några till viss del är medvetna om hur de 

kommunicerar. Flera nämner vikten av tvåvägskommunikation och att finnas tillgänglig 

för kommunikation ansikte mot ansikte. Detta tyder på att respondenterna till viss del 

arbetar på det sätt som Grönroos nämner. Det framkommer också att intranätet används 

flitigt och att det är viktig information som ska nå alla som finns tillgänglig där, vilket 

också stämmer överens med Grönroos teori om intern kommunikation. Dock framgår det 

att respondenterna inte funderar så mycket kring hur de kommunicerar med sina 

medarbetare, Cam uttrycker att det oftast sker av gammal vana och Kim beskriver det 

som en 40-60% relation, där 40 % är de gånger hen reflekterar över hur hen 

kommunicerar. Vi menar att detta tyder på att det finns utrymme för ökad medvetenhet 
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om kommunikationen. Som Grönroos säger är de punkter han tar upp viktiga att tänka på, 

och därför är medvetenhet relevant för en förbättrad kommunikation.  

 

Vi anser att det är viktigt att ta med Michels uttalande om kommunikation i den här 

diskussionen: “I praktiken är det så, hävdar jag, 80 % av [vår] ineffektivitet i företaget 

beror på att vi inte har [full] samsyn på vad som är prioriterat och vad som är viktigt." 

Vi kopplar detta till studien av Mishra et al. (2014, s. 197) vars teori uttrycker att 

information relaterad till företaget bör kommuniceras till alla medarbetare för att 

öka  medarbetarnas känsla av tillhörighet vilket skapar en större vilja att uppnå 

organisationens mål och visioner. Detta då vi anser att om medarbetarna har rätt 

information om företaget, bidrar det till en ökad förståelse, vilket i sin tur bör påverka att 

man har samma syn på prioriteringar. Detta eftersom man med information om företaget, 

vet vad man tillsammans ska sträva efter vilket borde förbättra samsynen och därmed öka 

effektiviteten. 

 

6.1.5 Motivation hos medarbetare 

 

Teorin beskriver att motivation är när man känner att man vill göra någonting (Ryan & 

Deci, 2000, s. 54). Teorin visar också att motiverade medarbetare är essentiellt för att 

företaget ska nå sina mål (Zareen et al., 2015, s. 531). Våra respondenters svar visar att 

de generellt upplever att sina medarbetare är väldigt motiverade i sitt jobb. Sam uttryckte 

“[...]många gånger vill ju folk vara kvar när de är inne på ett intressant projekt […], 

man tycker att det är så jäkla roligt att man glömmer av både familj och fysiska 

aktiviteter” vilket tyder på att medarbetarna är motiverade. Detta menar vi dock kan vara 

en riskfaktor. Att ha medarbetare som jobbar för mycket och glömmer bort sitt sociala liv 

utanför arbetet kommer troligtvis inte vara hållbart i längden, varken för individen eller 

företaget som riskerar tappa kompetens i form av sjukskrivning. 

 

När vi frågade om vad medarbetarna på VCC motiveras av i sitt dagliga arbete nämnde 

våra respondenter ansvar, stimulerande uppgifter, komplexitet, kollegor och produkten. 

Billie ansåg att lön är en större motivation i Kina än vad den är hemma, och Kris 

förklarade att lön är en bisak för sina medarbetare som istället motiveras av just ansvar, 

frihet och arbetsuppgifterna i sig. Detta tyder på att det på VCC i Sverige främst handlar 

om inre motivation, vilket är när inspiration, energi och vilja till att utföra en uppgift 

kommer inifrån för att man finner uppgiften angenäm (Ryan & Deci, 2000, s. 55). 

Tvärtom verkar det som att de på VCC i Kina motiveras av pengar, vilket är en yttre 

motivationsfaktor (Ryan & Deci, 2000, s. 55). Vi menar att detta tyder på att en skillnad 

i kultur och preferenser kan ligga bakom denna skillnad. 

 

Teorin uttrycker att de flesta uppgifter som man utför inte drivs av inre motivation, utan 

istället av yttre motivation (Ryan & Deci, 2000, s. 60). Detta är intressant eftersom våra 

respondenter förutom Billie uttryckte att medarbetarna drivs av inre motivation. Eftersom 

medarbetarna är anställda och arbetar på VCC har de naturligtvis en lön. Många skulle 

troligtvis inte arbeta på VCC om de inte fick någon lön, men väl där tyder våra 

respondenters svar på att medarbetarna motiveras av andra faktorer som vi nämnt. 

 

När det kommer till ledarens roll att skapa motivation hos sina medarbetare uttryckte 

majoriteten av respondenterna att det handlar om att skapa sammanhang. Att förtydliga 

varför en medarbetare ska utföra en specifik uppgift, vad den uppfyller för mening. Flera 

respondenter nämnde även att det är viktigt att agera som en förebild. Enligt teorin skapas 
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medarbetarnas motivation av värderingar, beteende och hur cheferna leder de anställda 

(Zareen et al., 2015, s. 532). Vi menar att detta sätt att arbeta, förklara, sätta i ett 

sammanhang och agera förebilder, borde gynna medarbetarnas motivation då det tyder 

på att ledarna arbetar med sitt eget beteende och ett positivt sätt att leda för att skapa 

motivation. Att de genom att utgå ifrån sig själv skapar sammanhang och därmed 

motivation. Billie gav ett konkret exempel på hur hen gör för att skapa motivation: “Jag 

försöker vara ute i vardagen, vara bland mina anställda om dagarna. Jag går också till 

exempel en morgonrunda när jag kommer till jobbet och hälsar godmorgon eller lyssnar 

vad som händer, stannar till vid något skrivbord om det är en diskussion för att komma 

in i dialogen. Det känner jag också som ett välkomnande att jag respekterar dem och går 

runt och hälsar så de känner att jag verkligen bryr mig om dem.”  Detta anser vi är ett 

konkret exempel på ett beteende som syftar till att skapa motivation hos medarbetarna 

och som stämmer väl överens med det Zareen et al. säger. Avslutningsvis ser vi att Kim 

uttrycker att hen vil lära sig mer om motivation vilket tyder på att det eventuellt saknas 

kunskap och stöd i hur en ska arbeta med motivation och intern marknadsföring. 

6.2 Ledarskap 

Enligt vår definition av ledarskap som vi presenterade i 3.3 Ledarskap handlar det om att 

influera individer. Vi menar att ett sätt att influera är genom att motivera sina 

medarbetare. 

 

Vi ser tendenser till skillnader i attityder och arbetssätt gällande hur cheferna arbetar med 

olika delar inom ledarskapet, beroende på vilken chefsposition de innehar. Exempelvis 

uttryckte Kris i 5.2.6 Motivation hos medarbetare, att på grund av att hen är chef över 

andra höga chefer inte känner att hen behöver motivera sina direktrapporterande då de 

redan är motiverade och att det är därför de innehar den position de har. Jean, som är chef 

i andra ledet och därmed har en lägre chefsposition i hierarkin uttryckte flera gånger att 

hens fokus är att skapa motivation hos sina medarbetare genom att skapa sammanhang. 

Detta tyder på att ledarens chefsnivå påverkar vad en behöver fokusera på gentemot sina 

medarbetare. DuBrin (2013, s. 3) konstaterar att det är en sällsynt egenskap att kunna leda 

andra högt uppsatta chefer då en måste besitta breda kunskaper inom ledarskap. Kopplat 

till Kris uttalande ser vi att hen inte använder sig av motivation i sitt ledarskap, vilket kan 

tyda på att hen har breda kompetenser inom ledarskap genom att kunna avväga vad som 

behövs och inte. Å andra sidan, sett till vår definition (se 1.2 Problembakgrund) av intern 

marknadsföring, är motivation av medarbetare en grundläggande del för att nå framgång. 

Vi menar därför att det kan finnas risker med att förlita sig på att sina medarbetare 

motiverar sig själva, då det kan resultera i att arbetet med den interna marknadsföringen 

förbises på hög nivå. 

 

Ytterligare ett synsätt på detta menar vi är att vi kan koppla Kris till att utföra mer ett 

chefskap, så som George och Jones har definierat det (Se 3.3.1 Ledarskap Vs. Chefskap) 

jämfört med våra andra respondenter som vi menar utför mer ledarskap. Detta menar vi 

beror till stor del på vilken nivå av chef respondenterna är, och därmed vilken nivå av 

ansvar de har för sin verksamhet. Kris är en högre uppsatt chef än de andra, och vi menar 

att hen väljer att förbise motivation som en del av ledarskapet då hens roll innehåller så 

mycket annat som Kris behöver fokusera på. Vi menar således att Kris utövar chefskapet 

till större del då hens roll kräver det för att kunna styra hela verksamheten. Hen väljer då 

aktivt att förbise motivation av medarbetare då det inte är hens högsta prioritering 

eftersom hen upplever att de gör det bra själva. 
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Det finns ytterligare en dimension av ledarskapet som vi hämtat från vår definition i 3.3 

Ledarskap som handlar om att en ledare ska influera sina medarbetare. Vi anser att en 

kan influera indirekt genom att uppvisa ett beteende. Så som Kim säger i avsnitt 5.2.7 

Ledarskap om att alltid vara en förebild och föregå med gott exempel även på 

företagsfesterna. Även Michel som visar för alla, inte bara sina direktrapporterande hur 

hen går och städar och skjuter in stolar bland annat i det aktivitetsbaserade landskapet. 

Det är tydligt bland våra respondenter att de försöker, med sitt sätt att vara, skapa en bra 

stämning på jobbet och se till att få medarbetarna att slappna av. Exempelvis likt Alex 

som gärna drar ett skämt, eller Michel som tycker att det är viktigt att visa integritet som 

ett sätt att stötta sina medarbetare på. Respondenterna försöker på olika sätt influera sina 

medarbetare till trygghet, mer avslappnad stämning och att de känner att de kan lita på 

sina chefer. Även Sams anekdot om sin tidigare chef och hur hen influerat Sam med sitt 

sätt att arbeta med medarbetarna är ett bra exempel. Detta var något som Sam försökte 

leva upp till och det ser vi som ett gott ledarskap där en chef försöker se och möta alla 

individer på ett bra sätt. 

 

Ett återkommande tema bland respondenterna gällande ledarrollen, är den ensamhet som 

de kan uppleva i ledarrollen, och i synnerhet i beslutsfattandet.  Exempelvis uttrycker 

Sam att hen känner sig ensam då hen inte kan vända sig till varken sin chef eller någon 

underställd när det kommer till vissa beslut. Hen påvisar också vikten av chefens roll i 

beslutsfattande, det ingår i jobbet och ingen vill ha en velig chef. Kopplat till 

beslutsfattande i ledarrollen nämner Alex i 5.2.4 Befogenheter hur hen brukar visa på 

styrka i sitt beslutsfattande för att vara en förebild. DuBrin (2013, s. 5) menar att en viktig 

del av chefskapet är att leda, vilket i våra chefers positioner innebär att ta många beslut. 

Sams uttalanden visar på komplexiteten som ledarrollen innebär då man tvingas fatta 

beslut, men inte alltid har ledarstöd. Vi menar att med ett bättre ledarstöd skulle det 

eventuellt leda till att man fattar bättre beslut då vi uppfattar att respondenterna till viss 

del saknar ledarstöd. Även Kim och Cam uttrycker i 5.2.9 Rollambiguitet en avsaknad 

och otillgänglighet av ledarstöd.  

 

6.2.1 Transformerande ledarskap 

 

Jämför vi de svar vi har fått av våra respondenter med det som forskarna klargjort är 

transformerande ledarskap anser vi att det är tydligt att alla de som vi intervjuat använder 

sig till stor del av transformerande ledarskap. Exempelvis det Alex säger om att hen gillar 

att coacha, stämmer bra överens med andra, tredje och fjärde komponenten i det 

transformerande ledarskapet som Bass och Riggio (2006) tagit fram. Första komponenten 

om att vara en förebild genom idealiserat inflytande menar vi att Kim 5.2.7 Ledarskap, 

Quinn 5.2.6 Motivation hos medarbetare och Sam 5.2.10 Personligt engagemang 

uppfyller väldigt väl med sitt sätt att alltid se till att vara en seriös och engagerad förebild. 

Som Michel uttrycker i 5.2.7 Ledarskap satsar hen på att bygga sin integritet vilket vi 

också menar uppfyller den första komponenten om att agera förebild. 

 

De andra cheferna uppfyller delar ur dessa komponenter med sin vilja att vara stöttande, 

delaktig, ge korrekt information samt visa att de ser sina medarbetare. Ett problem här 

som många delade var bristen på tid. De menar att de inte har tid att alltid utföra 

handlingar som vi kopplar till transformerande ledarskap och intern marknadsföring. Vi 

anser att det tyder på att respondenterna på grund av rådande struktur och omständigheter 
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bidrar till att de inte har möjlighet att prioritera transformerande ledarskap och intern 

marknadsföring. 

 

I andra avsnitt som inte handlar specifikt om transformerande ledarskap kan vi se att 

respondenterna svarar på ett sätt som visar att de bedriver en transformerande 

ledarskapsstil. Som när Billie i avsnitt 5.2.6 Motivation hos medarbetare berättade hur 

hen går omkring på morgonen och hälsar på och för spontana samtal med sina 

medarbetare. En viktig del i det transformerande ledarskapet är att ledaren ska hjälpa sina 

medarbetare att uppfylla sig själva. Vi ser att Sam tydligt arbetar med detta då hen 

försöker hjälpa dem att komma vidare inom företaget till positioner som de eftertraktar. 

Detta är till stor del på grund av ett personligt engagemang som Sam har i att se sina 

medarbetare lyckas och utvecklas. Som beskrivet ovan menar vi att våra respondenters 

uttalanden tyder på att de i hög grad bedriver ett transformerande ledarskap. Teorin visar 

ett positivt samband mellan transformerande ledarskap och intern marknadsföring. Därför 

ser vi att respondenternas ledarskap gynnar arbetet med intern marknadsföring. Däremot 

finns det vissa förutsättningar som motarbetar arbetet så som chefernas tidsbrist och 

organisationens strukturer. Vi menar att det personliga engagemanget finns där, men inte 

alltid förutsättningarna. 

 

Ytterligare en aspekt på det transformerande ledarskapet är enligt teorin att en ska 

stödja  kreativitet och innovation (Bass & Riggio, 2006, s. 6-7), alltså intraprenöriellt 

beteende (Moriano et al., 2014, s. 105). Detta genom att uppmuntra medarbetare att arbeta 

på ett annorlunda sätt. Vid ett par intervjuer tog vi upp frågan om att precis som Google 

gör, bör VCC testa att införa 20% arbetstid där de kan arbeta med valfria projekt i syfte 

att stimulera intraprenöriellt beteende. Det var ingen av de tillfrågade respondenterna som 

direkt såg hur det skulle fungera i deras organisation och menade att det eventuellt skulle 

kunna leda till arbete som inte gynnar företaget. Dock berättade Quinn (se 5.2.7.1 

Transformerande ledarskap), att en funktion med tydlig påverkan på slutkunden nu har 

implementerats i de nya bilarna, kommer från ett par medarbetare som på eget initiativ 

tagit fram denna funktion och sedan föreslagit till ledningen. Alltså ett enligt oss perfekt 

exempel på hur intraprenöriellt beteende kan gynna företag. Trots detta såg Quinn inte 

någon fördel med att aktivt skapa tid för medarbetarna att komma med nya innovationer. 

Vi finner det svårt att förstå att en inte vill stimulera intraprenöriellt beteende trots att en 

har sett faktiskt resultat av det. Vi menar att i en sådan teknisk produkt som bilar numera 

är, bör finnas utrymme för många innovationer som kan ge företaget fördelar gentemot 

konkurrensen. 

 

6.2.2 Transaktionellt ledarskap  

 

Avolio och Bass (2002, s. 4) menar att en ledare som övervakar och lägger sig i och 

påverkar medarbetarnas arbete inte är ett effektivt sätt att arbeta. Vi menar att det stämmer 

överens med det som Ariel beskriver om hur det var under tiden som Ford var ägare. Vi 

menar även att denna form av övervakande ledarskap går att likställas med det som Billie 

uttrycker som management by fear, som enligt hen är relativt vanligt generellt i 

Kina.  Dock tycker vi att det som Sam beskriver i 5.2.7.2 Transaktionellt ledarskap 

gällande att mäta prestationer tyder på att de bedriver ett transaktionellt ledarskap som 

ämnar till att motivera medarbetarna. Att konkret visa på framsteg via mätetal, ser vi som 

en typ av belöning, och enligt Avolio och Bass (2002, s. 3) och Judge och Piccolo, (2004, 

s. 763) är belöningar ett effektivt sätt att motivera medarbetarna på. I likhet med detta 

menar vi även att Kims initiativ att införa en typ av ceremoni där de uppmärksammar 
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medarbetare som gjort något bra är ett transaktionellt beteende med fokus på belöningar 

i syfte att motivera personalen. 

 

6.2.3 Laissez-Faire  

 

Relevant att diskutera i detta avsnitt är avsaknaden av ledarstilen laissez-faire. Under 

arbetet med vår empiri, har vi ej kunnat identifiera denna typ av ledarstil hos någon av 

våra respondenter, därav återfinns det inte i kapitel 5. Resultat och analys. Däremot 

återspeglar deras svar om sina chefer i vissa fall problematik som pekar på att denna typ 

av ledarskap kan finnas högre upp i organisationen. Kim beskriver sin kommunikation 

med sin chef i avsnitt 5.2.5 Intern kommunikation “Ja, med min chef har jag 1-1 ungefär 

i snitt kanske varannan, var tredje vecka, en halvtimma. Där går vi igenom tekniska 

grejer. Då har [hen] varit på någon mässa och så har [hen] hittat någon [komponent] 

och så undrar [hen], ska vi inte titta på sådana [komponenter]. Det är väldigt teknisk 

diskussion.”. Detta menar vi tyder på att Kims chef i detta fall fokuserar på tekniska bitar 

när de träffas och ej på ledarskap eller kommunikationsfrågor, vilket vi menar tyder på 

en viss grad av ledarstilen laissez-faire. 

 

Enligt teorin innebär ledarstilen laissez-faire att ledaren ignorerar problem, och undviker 

att ta ställning (Avolio & Bass, 2002, s. 4). DuBrin (2013, s. 129) beskriver det som att 

ledaren ger medarbetarna friheter att göra i princip vad som helst utan att ledaren lägger 

sig i och styr hur arbetet ska utföras. Vi menar att det Kim beskriver ovan tyder på att 

hens chef inte lägger sig hens arbete som chef, mer än när det kommer till att ta beslut om 

tekniska bitar. Detta tyder på att denna ledarstil utövas, kanske inte i alla frågor, men 

gällande det icke-tekniska. Kim får inte någon direkt återkoppling på sitt arbete utan fokus 

ligger på teknik. Avolio & Bass (2002, s. 4) menar att laissez-faire är den mest ineffektiva 

ledarskapsstilen. Därför ser vi att det finns möjlighet till förbättring på högre nivå i 

organisationen för att underlätta och finnas som stöd till våra respondenter. 

 

6.2.4 Rollkonflikt 

 

Katz och Kahn (1978, s. 2014) beskriver att en rollkonflikt existerar när det förekommer 

två eller fler rollförväntningar samtidigt vilket skulle göra att en överensstämmelse med 

den ena rollen, gör det svårt att ha en överensstämmelse med den andra rollen. I vårt 

resultat framkommer det att några av respondenterna tyckte att det var svårt att axla rollen 

som chef och ledare i början, att de menar att det är en process där man lär sig rollen 

under tidens gång. Vi menar att detta tyder på att respondenterna i början av sin chefsroll 

befann sig i en rollkonflikt. Detta eftersom att rollförväntningarna inte var tydliga för dem 

i början av sitt uppdrag, men att de formades med tiden. 

 

Kim beskrev tydligt hur hen har varit tvungen att förändra sitt beteende när hen blev chef 

i tredje led. Detta är tydliga bevis för att det existerar en rollkonflikt mellan Kims 

personliga roll och hens roll som chef i tredje led. Katz och Kahn (1978, s. 204) menar 

att en rollkonflikt resulterar i negativa psykologiska reaktioner vilket innebär att det alltså 

är negativt för personen att befinna sig i en rollkonflikt. Tar man Kims exempel kan man 

konstatera att hen befinner sig i en rollkonflikt medan Quinn och Billie upplevde en 

rollkonflikt i början av sin tid som chef. Vi tyder Kims citat som att hen vill arbeta mer 

med handlingar som kan kopplas till intern marknadsföring som att se till att sprida god 

stämning på arbetsplatsen, men i den rollen som Kim befinner sig i nu finns inte det 

utrymmet. Vi menar att det krävs tydligare rollbeskrivning här för att få i det här fallet 
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Kim att faktiskt ta sig tid att arbeta med den interna marknadsföringen som ett sätt att 

utveckla och förbättra hens område. 

 

6.2.5 Rollambiguitet 

 

När det kommer till rollambiguitet ansåg de flesta av våra respondenter att den 

ledarskapsutbildning som de genomgår i företaget är god. Detta tyder på att informationen 

som företaget ger gällande en persons roll är tydlig och att rollambiguitet inte uppstår på 

grund av detta.  I avsnitt 3.3.3.2 Rollambiguitet förklarar vi att Tubre och Collins (2000, 

s. 165) menar att ju mer komplext ett arbete är, desto större risk är det att du känner av 

rollambiguitet. Detta är högst relevant för våra respondenter som de allra flesta innehar 

en hög chefsroll på VCC. Sam utvecklade problematiken med återkoppling i 5.2.9 

Rollambiguitet. Vi menar att detta citat tyder på komplexiteten i att vara en högt uppsatt 

chef på ett stort företag. På grund av bristfällig återkoppling från respondenternas chefer 

kan det finnas en viss grad av rollambiguitet. 

 

Vidare visar teorin att rollambiguitet innebär att det finns en osäkerhet gällande vad en 

specifik befattning innebär. Det kan även finnas andra rollrelaterade aspekter som skapar 

osäkerhet (Katz & Kahn, 1978, s. 206). Vi anser att den frustration som Sam ibland 

upplever, med den frånvarande återkopplingen från sin chef samt att känna att man inte 

kan prata med någon gällande viktiga beslut, ingår under de rollrelaterade osäkerheter 

som Katz och Kahn uttrycker vilket också tyder på att det i detta fall existerar 

rollambiguitet. Även Kim uttryckte att kommunikationen med hens chef är fokuserad på 

tekniska lösningar, och inte så mycket återkoppling på hens arbete eller situation och 

endast ett kort möte varannan, var tredje vecka. Detta tyder på att cheferna ännu högre 

upp i organisationen förväntar sig självständighet av sina medarbetare men eftersom 

teorin visar på att osäkerhet i rollen, som vi anser att brist på återkoppling kan ge, kan 

leda till rollambiguitet. Eftersom rollambiguitet leder till en låg arbetstillfredsställelse, en 

hög anspänningsgrad samt till lågt självförtroende och att personen kan känna 

meningslöshet (Kahn, 1964, refererad i Katz & Kahn, 1978, s. 206) finner vi att 

problemen kan orsaka rollrelaterade bekymmer. Van Sell et al. (1981, s. 44) menar att 

rollambiguitet kan uppstå när informationen om en roll är tydlig men hur personen ska 

uppnå detta är otydligt. Vi menar att om chefen inte får regelbunden återkoppling måste 

det vara svårt att veta om man uppfyller mål eller inte i sitt arbetssätt. Vilket vi menar 

tyder på att denna del påverkar rollambiguiteten. Så visst, våra respondenter är för det 

mesta erfarna chefer och klarar sig troligtvis bra, men det vi menar är att det ändå saknas 

visst stöd och bekräftelse för respondenterna för att de ska kunna utföra ett bättre jobb 

och undvika att tappa självförtroende. 

 

6.2.6 Personligt engagemang 

 

Denna diskussion om personligt engagemang har vi valt att basera på hela avsnitt 5.2 

Resultat av tematisk analys. Detta eftersom vi har visat i den teoretiska referensramen att 

alla teman är kopplade till intern marknadsföring, och vi vill föra en diskussion gällande 

hur eventuellt personligt engagerade respondenterna är för intern marknadsföring. Teorin 

uttrycker att en individs kognitiva, emotionella och fysiska värden kan variera i grad i sin 

arbetsroll. Arbetsrollen kan sätta gränser för hur mycket av dessa värden man ger och att 

man under en arbetsdag hela tiden justerar sin rollprestation gällande hur mycket man ger 

av sig själv i olika uppgifter (Kahn, 1990, s. 692-693). Vidare menar Kahn (1990, s. 701) 
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att en individ är personligt engagerad till fullo när denne är kognitivt, fysiskt och 

emotionellt engagerade i en uppgift. Kopplat till teorin menar vi att respondenterna på 

olika sätt har uttryckt sitt engagemang. Ibland direkt, och ibland indirekt via uttryckta 

handlingar som tyder på emotionellt, kognitivt eller fysiskt engagemang. 

 

I avsnitt 5.2.10 Personligt engagemang uttrycker dessa respondenter att de brinner för sitt 

jobb, att de tycker det är roligt. Kris (se 5.2.3 Organisatorisk identifiering) älskar sitt jobb 

och företaget, Michel är, som vi ser i 5.2.10 Personligt engagemang, engagerad i 

utvecklingen av kultur och interna processer som rör ämnen som intern marknadsföring 

och Quinn använder i 5.2.3 Organisatorisk identifiering termen “det är nog mer än ett 

jobb” och syftar på sin arbetsroll. Billie visar i 5.2.4 Befogenheter att hen är väldigt 

engagerad i att få sina medarbetare att våga fatta beslut. Som presenteras i avsnitt 5.2.10 

Personligt engagemang insåg Kim vikten av ämnet intern marknadsföring men hävdade 

att tiden inte riktigt finns för att hen ska arbeta med de här frågorna. Jean och Cam berättar 

i 5.2.1 Intern marknadsföring hur de båda arbetar med att se till att skapa sammanhang åt 

sina medarbetare som en del i att motivera sina anställda. Sam uttryckte i 5.2.7 Ledarskap 

att det finns fördelar gällande den fysiska närvaron med ett aktivitetsbaserat landskap. 

Hen menar att det skulle innebära möjligheter att träffa och kunna hälsa på fler människor 

och därmed synas mer på arbetsplatsen. Likaså uttryckte hen i 5.2.5 Intern 

kommunikation vikten av att vara fysiskt och psykiskt närvarande så fort en kliver 

innanför dörrarna, ta fram ett leende och bemöta sina medarbetare positivt som en del i 

sin kommunikation. Ariel berättar i 5.2.5 Intern kommunikation samt 5.2.6 Motivation 

hos medarbetare hur hen vill vara ett bollplank istället för att detaljstyra sina medarbetare. 

Finns där som någon som hjälper dem och ser till att de hittar mening och sammanhang i 

sitt arbete. I 5.2.7.1 Transformerande ledarskap berättar Alex hur hen tar sig tid att coacha 

sina medarbetare i vardagen som en del i utvecklingen av deras arbete. 

 

Tabell 6: Respondenternas engagemang för intern marknadsföring 

Engagemang Kris Michel Quinn Billie Kim Jean Cam Sam Ariel Alex 

Emotionellt  X  X X   X  X 

Kognitivt  X X X X X X X X X 

Fysiskt  X   X   X   

 

Tabellen ovan visar vilken typ av engagemang vi menar att våra respondenter besitter 

gällande intern marknadsföring. Ovanstående utdrag från resultatet menar vi är de 

tydligaste exemplen som visar engagemang. Dock, har vi tagit hela avsnitt 5.2 Resultat 

av tematisk analys i beaktning när vi har utformat tabellen ovan. Notera även att detta är 

baserat på de intervjuer vi genomfört och kan inte sägas vara representativt till fullo för 

respondenterna. Det faktum att exempelvis Kris enligt tabell 6 inte har ett personligt 

engagemang för intern marknadsföring och de ämnen det innefattar kan bero på att vi ej 

kom in på det ämnet tillräckligt djupt i intervjun med hen. 

 

Som kan utläsas ur tabellen anser vi att Kris inte har ett personligt engagemang för intern 

marknadsföring. Som vi nämnde ovan, älskar Kris sitt jobb, vilket tyder på att hen är 

emotionellt engagerad för sitt arbete, men i 5.2.6 Motivation hos medarbetare anser sig 

Kris inte behöva motivera sina medarbetare då hen anser att de redan är det vilket vi 

menar tyder på att hen inte är personligt engagerad i intern marknadsföring. Vi kan heller 
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inte återfinna uttalanden från Kris som tyder på att hen är kognitivt eller fysiskt engagerad 

för intern marknadsföring. 

 

Vi menar att Quinn, Jean, Cam och Ariel är kognitivt engagerade i intern marknadsföring 

då de är medvetna om vikten av att arbeta med det. De lägger inte så stor vikt och 

emotionellt engagemang i det, men utför handlingar som vi kopplar till intern 

marknadsföring för att de vet att det har en positiv effekt på medarbetarna och gynnar 

företaget. 

 

Billie och Alex är precis som de fyra ovan nämnda kognitivt engagerade. Dessutom har 

de en ytterligare dimension av engagemang, nämligen emotionellt. Detta eftersom de 

själva anser att arbetet med delar av intern marknadsföring ger dem något tillbaka. Vi 

menar att detta tyder på ett intresse hos dessa respondenter som kan översättas i 

emotionellt engagemang.  

 

Slutligen har vi identifierat att Kim, Sam och Michel är personligt engagerade till fullo, 

det vill säga är både emotionellt, kognitivt och fysiskt engagerade. De tycker att arbetet 

med intern marknadsföring är givande och utvecklande. De är även medvetna om hur 

viktigt arbetet med intern marknadsföring är både för verksamheten och för 

medarbetarna. Dessutom lägger de stor vikt vid hur de fysiskt agerar som ledare, att vara 

en förebild vilket vi menar är positivt  för arbetet med intern marknadsföring i 

verksamheten. 

6.3 Nya teman 

I arbetet med den tematiska analysen uppkom två nya teman utifrån respondenternas 

gemensamma resonemang. Vi har identifierat dessa teman utifrån det ovan presenterade 

resultatet i avsnitt 5.2 resultat av tematisk analys. Dessa teman är Ökad organisatorisk 

frihet och Överbelastning. 

 

6.3.1 Ökad organisatorisk frihet 

 

Fyra respondenter; Kris, Ariel, Billie och Jean nämner att de, sedan Ford lämnade som 

ägare, har en större frihet i organisationen. De menar att detta är något som har 

genomsyrat hela verksamheten på senare tid då de har arbetat mycket med att trycka ner 

mandat längre ner i organisationen för att skapa en effektivare organisation. Men den 

generella åsikten bland våra respondenter var att det var en större grad av frihet i hela 

organisationen idag mot tidigare. 

 

Flera respondenter nämner originaliteten i företagets kultur som de anser har en stark 

koppling till den svenska och skandinaviska kulturen. De pratar om detta med stor stolthet 

och vill att medarbetare på VCC ska vara stolta och arbeta för att bevara kulturen. Michel 

nämner i 5.2.4 Befogenheter att VCC är en representant för den svenska icke-hierarkiska 

modellen.  Det kan vara så att arbetssättet att trycka ner mandat i organisationen efter 

Ford-tiden är en frukt av att VCC präglas av svensk kultur. Vi menar att detta kan ha skett 

omedvetet på grund av den svenska kulturen. 

 

Som tidigare nämnt var det annorlunda under Ford-tiden, då de enligt våra respondenter 

var mer toppstyrda än idag. Nu känner de alltså en större frihet att agera och detta menar 

vi gynnar ledare med transformerande ledarskapsstil. Som forskningen visar är den 
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transformerande ledarskapsstilen den mest effektiva, även om det är bra att inneha vissa 

element av transaktionellt och lite laissez-faire ledarskap (Avolio & Bass, 2002, s. 4). 

Eftersom den transformerande ledarskapsstilen är förknippad med att arbeta med intern 

marknadsföring menar vi att ovan förda resonemang innebär att det numera bör finnas ett 

större utrymme att arbeta med intern marknadsföring för chefer på VCC. 

 

6.3.2 Överbelastning 

 

Flera av respondenterna (Kim, Quinn, Sam och Cam) antyder eller nämner i sin intervju 

att det generellt sett råder väldigt hög arbetsbelastning på VCC och att tid är en bristvara. 

Enligt Grönroos (2015, s. 373) bör intern marknadsföring vara en given strategi i 

ledningen av ett företag. Våra respondenter innehar alla en relativt hög chefsposition inom 

företaget och kopplat till den ovan nämnda teorin menar vi att respondenternas uttalanden 

om stressiga förhållanden tyder på att det är svårt att hålla intern marknadsföring som en 

given ledningsstrategi i en miljö där tidsbrist är ett faktum. Vi menar att eftersom arbetet 

med intern marknadsföring måste ha ledningsstöd (Grönroos, 2015, s. 373) kan det vara 

svårt att eftersträva om cheferna upplever tidsbrist för det. Kim uttrycker att hen inte har 

tillräckligt med tid att engagera sig så mycket som hen skulle önska och Sam uttrycker 

att hens roll innebär möten från måndag till fredag, hela tiden. Vi menar att detta tyder på 

att de ej har möjlighet att göra de prioriteringar som kanske krävs för att arbetet med 

intern marknadsföring ska ge positiv effekt. 

 

Utifrån våra respondenters svar kan vi utläsa att tidsbrist är något som också figurerar 

högre upp i organisationen. Cam, Kim och Sam, uttrycker att kontakten med sin egen 

chef är ytterst sporadisk vilket påverkar deras kommunikation med varandra. Detta ser vi 

som ett tecken på stress inom organisationen. De skapar sig inte tid för att ta tag i frågor 

som personlig ledarskapsutveckling i vardagen eller intern marknadsföring vilket vi 

menar i längden kan leda till att de inte får den positiva utvecklingen som de alla vill ha 

inom organisationen.  Vi menar att om en hög standard för arbetet med kommunikation, 

motivation och transformerande ledarskap sätts och efterlevs på en högre nivå, bör det 

vara enklare att efterleva även längre ner i organisationen. Dock tyder våra respondenters 

svar på att det råder bristfällig fokus på återkoppling och arbetet med intern 

marknadsföring anser vi kan bli lidande på grund av detta. 
 

6.4 Sammanfattning diskussion 

För att sammanfatta diskussionen i detta kapitel ämnar vi tydliggöra dess koppling till 

intern marknadsföring, genom att diskutera varje berört ämne och dess relevans i studiens 

syfte med återkoppling till intern marknadsföring. Det är ett komplext ämne och det är 

viktigt se hur delarna tillsammans bidrar till konceptet. 

 

6.4.1 Organisatorisk identifiering, befogenheter och intern kommunikation 

 

Rollen som organisatorisk identifiering har i koppling till intern marknadsföring är att, 

när en medarbetare innehar en hög grad av organisatorisk identifiering så arbetar denna 

bättre, ibland på sin fritid, tar egna initiativ och bidrar till företaget utan att någon har 

behövt beordra detta (Bartel, 2001, s 403-404; Ma et al., 2015, s. 6; Van Dick et al., 2004, 

s. 357). Utöver detta känner medarbetaren ett större sammanhang med företaget och 

således mår hen bättre och har en större motivation till att utföra ett bra arbete (Lee et al., 

2015, s. 1060, 1061). Organisatorisk identifiering skapas bland annat av att cheferna 
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själva identifierar sig med företaget (Wieseke et al., 2009) eller att företaget satsar på att 

skapa ett större syfte som de tillsammans med sina medarbetare ska uppnå. Som Bartels 

et al. (2010, s. 220) visade i sin studie skapas organisatorisk identifiering bland annat av 

förbättrad intern kommunikation som är en essentiell del av den interna 

marknadsföringen. Genom att bedriva intern marknadsföring med hjälp av att förbättra 

och fokusera på den interna kommunikationen kan företaget skapa organisatorisk 

identifiering. Vidare, för att få medarbetarna att bli effektiva och prestera bättre är det 

viktigt att arbeta för att få medarbetarna att känna att de har ett mandat (Mathieu et al., 

2006, s. 107; Aryee et al., 2012, s. 298; Chen et al., 2007, s. 342). Det bidrar till en ökad 

tillfredsställelse då det är tydligt att många, framförallt unga människor idag vill ha 

möjligheter att vara med och påverka (Deloitte, 2016). Befogenheter kopplar också ihop 

med intern kommunikation och organisatorisk identifiering på det sätt att som nämnt ovan 

har medarbetare med hög grad av organisatorisk identifiering en tendens att ta tag i 

uppgifter utan att de blivit tillsagd. För att en medarbetare ska kunna göra detta krävs det 

att de har rätt befogenheter så att de har den faktiska möjligheten att ta detta initiativ. Det 

krävs alltså god intern kommunikation där chefer arbetar med att få medarbetarna att 

känna att de har befogenhet att på eget initiativ utföra arbetsuppgifter som gynnar 

företaget på ett positivt sätt. 

 

6.4.2 Ledarskap och rollteori 

 

Teorin visar att det finns en ledarstil som gynnar de delar vi berört inom intern 

marknadsföring, nämligen transformerande ledarskap (Men, 2014, s.272; Moriano et al., 

2014, s. 114). För att förstå ledarens arbete med intern marknadsföring samt vad som 

motiverar ett eventuellt agerande behöver vi föra en diskussion rörande chefernas 

ledarstil. Resultatet visar tendenser som tyder på att majoriteten av respondenterna utövar 

ett transformerande ledarskap vilket därmed är positivt för arbetet med intern 

marknadsföring. Enligt FRLM behövs även ledarstilarna transaktionellt ledarskap och 

laissez-faire för att skapa en balans i ledarskapet. Denna teori har ingen direkt koppling 

med intern marknadsföring men det är tydligt att en transformerande ledarstil har en 

positiv effekt på studiens undersökta element av intern marknadsföring: organisatorisk 

identifiering, befogenheter och intern kommunikation (Men, 2014, s.272; Moriano et al., 

2014, s. 114). Vi menar att det kan vara av vikt att satsa på att utbilda mot en 

transformerande ledarstil, eller anställa chefer som redan har en transformerande ledarstil 

då det framgår att det har en positiv inverkan på de nämnda elementen. Vi menar alltså 

att det inte är förenligt med intern marknadsföring att vara typen av ledaren som utövar 

till största del en transaktionell eller laissez-faire typ av ledarskap. Resultatet pekar på att 

även dessa stilar existerar i organisationen, däremot kan vi ej fastställa om de enskilda 

respondenterna innehar alla tre stilar. Vi menar att det är essentiellt för studien att 

behandla ledarskap då studien syftar till att undersöka ledarens roll i arbetet med intern 

marknadsföring. 

 

Ledarskapsteorierna bidrar till att vi haft möjlighet att diskutera ledarens roll och vad som 

påverkar dennes arbete med intern marknadsföring. Rollteori är också relevant när vi 

diskuterar ledarens roll. Teorin visar att för att en ledare ska vara effektiv och 

framgångsrik i sin roll behöver denne ha utbildning och veta vad som förväntas i sin roll 

(Tubre & Collins, 2000, s. 164). Dessutom behöver det finnas en balans mellan de olika 

rollförväntningar som en individ har, exempelvis mellan personlig roll och yrkesroll 

(rollkonflikt). Vi menar att eftersom eventuell rollkonflikt och rollambiguitet har ett 

samband med ledarens förmåga att utöva ledarskap är det viktigt att belysa dessa delar i 
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analys och diskussion. Resultatet visar att en respondent befinner sig i en rollkonflikt och 

att det kan finnas svårigheter att axla ledarrollen tidigt i chefsrollen. Dessutom saknas 

återkoppling från respondenternas chefer vilket tyder på viss nivå av rollambiguitet. Vi 

menar att dessa omständigheter påverkar ledarens arbete med intern marknadsföring 

negativt. Det behövs alltså, för att en chef på uppdrag av företaget ska bedriva intern 

marknadsföring framgångsrikt tydliggöras vad detta innebär. Chefen behöver veta hur 

hen ska arbeta med dessa frågor samt ha tillgång till stöd från sina chefer för att kunna 

utvecklas i sitt arbete med intern marknadsföring. 

 

6.4.3 Personligt engagemang 

 

Vi menar att, för att en chef ska arbeta med intern marknadsföring på ett framgångsrikt 

sätt krävs ett personligt engagemang. För att arbeta med att förbättra kommunikation och 

att skapa känslor gällande ökade befogenheter och ökad organisatorisk identifiering vilket 

är en del av intern marknadsföring, menar vi att ett personligt engagemang krävs för att 

individen ska ta sig tid, sätta sig in i problematiken och tydligt lägga upp en plan för hur 

den interna marknadsföringen ska bedrivas. Detta arbete utövas idag till stor del på 

individnivå, det vill säga, cheferna måste själva arbeta aktivt för att det ska ske, och vi 

anser därför att de måste vara intresserade och personligt engagerade för att arbetet ska 

bli av. Studien visar att de olika respondenterna är personligt engagerade på olika sätt och 

i olika hög grad. Endast tre är personligt engagerade till fullo för intern marknadsföring. 

Hur engagerad en chef är och vad denne är engagerad för, påverkar också hur denne 

arbetar med den interna marknadsföringen. Vi menar att detta resultat besvarar vårt syfte 

att ta reda på vad som motiverar cheferna att arbeta på ett visst sätt med intern 

marknadsföring. 

 

Avslutningsvis i detta avsnitt vill vi klargöra att, för att ett företag ska kunna bedriva god 

intern marknadsföring på individnivå så krävs det att cheferna har ledningsstöd i sin roll 

som chef men även att chefen besitter ett personligt engagemang för konceptet intern 

marknadsföring. Detta behövs för att på ett framgångsrikt sätt kunna utöva insatser mot 

att skapa bättre intern kommunikation, få medarbetarna till en plats där de känner 

befogenhet och att de identifierar sig med organisationen. Vi vill även  belysa det faktum 

att VCC som är ett stort företag har många kontrollfunktioner och arbetar efter tydligt 

satta budgetar som inte är helt lätta att påverka som chef. Detta menar vi är ytterligare ett 

incitament för att implementera ett tydligare fokus på intern marknadsföring på företaget. 

Vi menar att eftersom det är svårt att som chef motivera ledningen till att få fler anställda 

på just sitt område som kan bidra till ökat resultat så kan chefer genom att istället satsa 

på mjuka frågor så som utbildning, ökad tillfredsställelse och motivation, som är effekten 

av intern marknadsföring, öka sitt resultat utan att behöva kräva en större budget från 

ledningen. Vi menar alltså att det kan ses som ett kostnadseffektivt sätt att öka resultatet 

på ett företag. 
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7. Slutsatser 
 

I detta kapitel sammanfattar vi studiens bidrag genom att redovisa slutsatser och 

argumentation för vad som framkommit i studien. Vi svarar på vår problemformulering 

samt redovisar hur vi har uppnått studiens  syfte. Vidare presenteras rekommendationer 

till fallföretaget samt möjligheter för framtida forskning. 

7.1 Slutsatser  

Unga människor vill idag arbeta på en arbetsplats där företaget tar ett etiskt ansvar för 

omvärlden, och för de anställda på företaget, samt som fokuserar på att tillfredsställa 

medarbetarna och dess önskan om utveckling (Deloitte, 2016). Det är tydligt att företag 

som satsar på intern marknadsföring, exempelvis Google, anses vara en attraktiv 

arbetsplats för arbetstagarna (Fortune, 2016). Att arbeta med intern marknadsföring ökar 

förutom medarbetarnas tillfredsställelse, även företagets finansiella resultat (Aryee et al., 

2012, s. 298; Chen et al., 2007, s. 342; Bartel, 2001, s.  403-404; Ma et al., 2015, s. 6; 

Van Dick et al., 2004, s. 357). 

 

Vi ämnar med denna studie svara på frågan “Hur skapar enskilda chefer på Volvo 

motivation och tillfredsställelse bland medarbetarna med hjälp organisatorisk 

identifiering, befogenheter och intern kommunikation?” Syftet med studien var att 

undersöka hur chefer praktiskt arbetar med verktyg inom intern marknadsföring för att 

motivera och tillfredsställa sina medarbetare. Studien ämnar även ta reda på vad som 

motiverar den enskilda chefen till att arbeta med intern marknadsföring. För att kunna 

besvara denna problemfråga och undersöka våra syften har vi utfört en fallstudie på VCC. 

Vi har genom intervjuer med tio chefer på VCC skapat en överblick och detaljkunskap 

över hur deras arbete med den interna marknadsföringen ser ut. Utöver detta har vi 

konstaterat vad som motiverar dem till nämnda arbete. 

 

Vi kan utifrån det resultat vi fått, samt analysen vi gjort, konstatera att de enskilda chefer 

vi intervjuat arbetar delvis på likartat vis. De använder sig av metoder så som att finnas 

tillgänglig, prata med sina medarbetare samt hjälpa dem att utvecklas i sin professionella 

roll för att få sina medarbetare motiverade genom att omedvetet skapa organisatorisk 

identifiering bland de anställda och bedriva god intern kommunikation. De försöker att 

föregå med gott exempel genom att ständigt vara en förebild, antingen genom att fatta 

beslut för att visa hur en kan använda sitt mandat, genom att hålla arbetsplatsen städad 

eller visa med god arbetsmoral hur anställda på företaget bör agera för att vara 

framgångsrika. De arbetar med att på ett strukturerat vis se till att befogenheter kommer 

längre ner i organisationen genom att skapa mallar, sätta krav på en egen rekommendation 

och underlätta för beslutsfattande samt att de försöker att hjälpa till, antingen genom att 

öppna dörrar eller komma med nya perspektiv få sina medarbetare till en position där de 

vågar fatta beslut. Vidare försöker de, genom sitt eget engagemang skapa engagemang 

för företaget och få medarbetarna att jobba mot samma mål. Genom att vara stolta och 

tydliga med att de har människan i fokus, både internt och externt, försöker de skapa en 

arbetsplats som människor vill identifiera sig med och på senare tid har de arbetat med 

att skapa en mindre hierarkisk arbetsplats där alla får vara med vilket ytterligare bidrar 

till att skapa en attraktiv arbetsplats som människor vill arbeta på. De enskilda cheferna 

gör detta arbete till stor del på grund av ett personligt engagemang. De områden som de 
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har ett tydligt engagemang för är också det område där de lägger sitt fokus för att på sitt 

sätt skapa en arbetsplats där medarbetare är motiverade och tillfredsställda. 

7.2 Teoretiskt bidrag 

Denna studies teoretiska bidrag grundar sig i ledarens roll, hur en chef praktiskt arbetar 

med verktyg inom intern marknadsföring. I avsnitt 1. Teoretiskt gap återger vi bland annat 

att Varey (1995, s. 56) menar att det finns ett behov att undersöka till vilken utsträckning 

chefer ser intern marknadsföring som en management filosofi och hur de ser sin egen roll 

i att förse sina medarbetare med utmärkt service. Vi menar att denna studie behandlar 

chefens roll i att praktiskt använda sig av metoder inom intern marknadsföring och därför 

bidrar till en ökad förståelse för hur chefer ser på intern marknadsföring som en del i 

ledarskapet. Det framgår också att det finns få studier som har undersökt sambandet 

mellan intern marknadsföring och ledarskap (Wieseke, 2009, s. 126). Vi anser att denna 

studie behandlar detta genom att undersöka ledarskapet, rollen det innebär, tillsammans 

med hur de operativt arbetar med intern marknadsföring. Nedan presenterar vi i detalj 

studiens teoretiska bidrag. 

 

Studien visar att chefer försöker skapa organisatorisk identifiering genom att själva 

identifiera sig med organisationen. Gällande intern kommunikation visar studien att 

cheferna aktivt försöker förbättra den interna kommunikationen genom att vara 

närvarande och uppmuntra tvåvägskommunikation. För att motivera medarbetarna ligger 

ett stort fokus på att förklara vikten av arbetsuppgifter och sälja in dem för att skapa 

sammanhang. Studien bidrar till teorin om strukturella befogenheter genom att visa 

praktiska exempel på hur chefer arbetar med att sätta strukturer för beslutsfattande. 

Studien visar även att enskilda chefer arbetar på olika sätta för att skapa psykologiska 

befogenheter. Antingen genom att vara en förebild i beslutsfattande eller genom att 

coacha, öppna dörrar och agera stöd i processen. 

 

Studien har även undersökt kopplingen mellan ledarrollen och arbetet med intern 

marknadsföring och visar att cheferna främst arbetar enligt en transformerande ledarstil, 

vilket stämmer bra in på hur arbetet med intern marknadsföring enligt teorin ska bedrivas. 

Vidare visar studien att det inte råder någon större nivå av rollkonflikt, endast i något 

enstaka fall. Rollkonflikten påverkar den enskilda chefens förmåga att arbeta med intern 

marknadsföring negativt. Utöver detta visar studien att det råder en viss nivå av 

rollambiguitet när det kommer till återkoppling från enskilda chefer på högre nivå. Detta 

leder till att respondenterna känner viss osäkerhet i sin ledarroll. Vidare visar studien att 

enskilda chefers nivå av personligt engagemang för intern marknadsföring påverkar hur 

de arbetar med intern marknadsföring och vilka delar de väljer att beröra. 

 

Denna studie har även bidragit till att belysa ytterligare två element som kan inverka på 

arbetet med intern marknadsföring. Dessa två är som vi visade i 5.3 Respondenternas 

bidrag till resultat och tematisk analysen överbelastning samt ökad organisatorisk frihet. 

Utifrån den studie vi gjort ser vi att överbelastningen som cheferna har i sin roll påverkar 

deras arbete med den interna marknadsföringen. Det är därmed viktigt att tänka på att se 

till att cheferna inte blir överbelastade i sin roll så att de får tid till att arbete med dessa 

frågor på ett bra sätt. Elementet av ökad organisatorisk frihet bidrar till att visa att hur en 

ägare väljer att driva ett företag även det påverkar arbetet med intern marknadsföring. 
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7.3 Praktiskt bidrag 

Studien bidrar till chefers förståelse för deras användning av intern marknadsföring. Vi 

menar att studien ger chefer handfasta rekommendationer gällande hur de kan förbättra 

arbetet med intern marknadsföring. Då studien är en kvalitativ fallstudie på VCC är 

resultaten inte överförbara på någon annan organisation, trots detta anser vi att även 

chefer utanför VCC kan dra nytta av resultaten och rekommendationerna i reflektion över 

sitt eget arbete med intern marknadsföring.  

 

Denna studie har funnit att det saknas en medvetenhet om intern marknadsföring. En ökad 

medvetenhet anser vi leder till ett mer aktivt arbete med intern marknadsföring vilket i 

sin tur är positivt för företagets utveckling och resultat. Därför ger vår studie ett 

incitament till organisationer och även enskilda ledare och chefer att öka förståelsen och 

medvetenheten kring intern marknadsföring, då det teoretiska sambandet visar att 

företags resultat förbättras med intern marknadsföring. 

7.4 Samhälleliga och etiska aspekter 

Eftersom studien bidrar till ökad förståelse för den enskilde chefen och dess arbete med 

intern marknadsföring, hur det kan bedrivas, samt att det krävs ett personligt engagemang, 

bidrar studien till utvecklingen och implementeringen av intern marknadsföring. Intern 

marknadsföring leder enligt forskningen till ett positivt resultat för företaget då det 

minskar sjukskrivningskostnader samt bidrar till att medarbetarna blir effektivare och 

presterar bättre på grund av att de är nöjda med sin tillvaro på arbetsplatsen. Att svenska 

företag presterar bättre och kan konkurrera om de mest kompetenta arbetstagarna gynnar 

tillväxten och svenska samhället i stort. Sett ur medarbetarnas perspektiv gynnar intern 

marknadsföring deras tillfredsställelse och välmående vilket vi menar bidrar till att de 

mår bättre även utanför arbetsplatsen vilket vi anser är positivt för samhället. 

 

I dagens samhälle, i vilket miljö- och klimatfrågor är högst aktuellt, kan företag dra fördel 

genom att bygga en företagsprofil som är miljövänlig. Genom att marknadsföra denna 

profil internt, kan företag få sina medarbetare att starkare identifiera sig med företaget 

genom miljöfrågor, vilket leder till ökad lojalitet och prestation. Sammanfattningsvis 

bidrar studien med tydliga incitament till att arbeta med intern marknadsföring som har 

en positiv effekt på både individ, företag och samhälle. 

 

En annan aspekt att ta i beaktande gällande intern marknadsföring är att det är 

tidskrävande. För att göra ett bra arbete med intern marknadsföring krävs det att cheferna 

lägger ner tid på att göra detta på rätt sätt. Detta har så klart en inverkan på övrigt arbete 

som inte kan ges lika mycket tid som tidigare om ett företag väljer att fokusera på intern 

marknadsföring. Detta kan ha en negativ påverkan på ett företag om det blir så att 

cheferna inte hinner med annat arbete som också krävs för att driva ett företag på ett 

framgångsrikt sätt. 

7.5 Rekommendationer till fallföretaget 

VCC har utformade ledarskapsutbildningar som våra respondenter upplever som goda. 

Utifrån slutsatserna i denna studie vill vi dock ge förslag som kan gynna VCCs arbete 

med intern marknadsföring, som i sin tur kan förbättra företagets resultat och 

medarbetarnas tillfredsställelse. 
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Enligt oss ska företaget fortsätta arbetet med att trycka ner mandat och befogenheter 

längre ner i organisationen då vi vet att detta har en positiv effekt. Dock är vi medvetna 

om att det inte går att göra hur mycket som helst då produkten är så pass komplicerad och 

består av så många komponenter som tillsammans ska bilda en bra produkt att det är 

nödvändigt att det finns chefer som ansvarar för dessa beslut. Vi menar att VCC har gjort 

ett bra arbete med just detta och bör fortsätta på inslagen väg. Som Michel nämnde så kan 

VCC idag i internationell kontext anses vara en föregångare när det kommer till 

hierarkiska strukturer och vi tycker att VCC bör eftersträva att bli en vägvisare även inom 

Sverige. 

 

I denna studie har vi kommit fram till att många av våra respondenter arbetar med intern 

marknadsföring, vi har sett flera konkreta metoder som sker med stor medvetenhet, men 

också flertalet handlingar som vi menar  tyder på att arbetet sker omedvetet. Teorin 

uttrycker att intern marknadsföring behöver ledarstöd och ska vara en given del i det 

strategiska arbetet (Grönroos, 2015, s. 373 ). Därför rekommenderar vi VCC till att genom 

samtal och workshops, investera tid i att utbilda alla chefer oavsett nivå i vikten av arbetet 

med intern marknadsföring. Vi menar att eftersom kaskadering är en central del i 

företagets kommunikationsmodell, kan denna kunskap kaskaderas från chefsnivå till 

chefsnivå och därmed bättre genomsyra organisationen. 

 

När det kommer till intern kommunikation ser vi att VCC har bra, fungerande strukturer. 

Dock upplever våra respondenter att kommunikationen kan bli bättre. Det uttrycktes att 

information försvinner i kaskaderingen, men att de måste lita på att den fungerar på grund 

av tidsbrist. Vi menar att då organisationen är uppbyggd med en relativt gedigen 

chefshierarki, och att cheferna förlitar sig på kaskadering som kommunikationsmedel, är 

det viktigt att detta arbete följs upp. Vi ser en möjlighet till att införa ett 

uppföljningsarbete med kaskadering för att säkerställa att information kommer dit den 

bör och samtidigt underlätta för chefernas strategiska arbete genom att förebygga och så 

gott det går minimera misskommunikation. Som visat i studien, är tid en bristvara bland 

cheferna och vi menar därför att om man arbetar med att följa upp kaskaderingen på ett 

effektivt sätt kommer detta i längden gynna den interna kommunikationen. Vi menar att 

det krävs en ansträngning som tillgodoser att kaskadering fungerar. 

 

Ett par av våra respondenter uttryckte att deras chefers otillgänglighet var ett problem för 

den interna kommunikationen och beslutsfattandet. Detta är enligt dem kopplat till den 

höga arbetsbelastningen och mötesstrukturen som finns i företaget. Vi menar att VCC bör 

se över de högre chefernas arbetsbelastning och uppmuntra till prioritering av mjuka 

värden så som förbättrad intern kommunikation och fokus på transformerande ledarskap 

för att gynna arbetet med intern marknadsföring. 

 

Ytterligare en rekommendation från oss är att VCC bör gynnas av att utföra en snarlik 

replika av denna studie som omfattar ett större urval av chefer i organisationen. Vi 

argumenterar för att slutsatserna i denna studie kan användas för att förbättra arbetet med 

den interna kommunikationen och intern marknadsföring i stort. Dock är urvalet inte 

representativt för hela organisationen, och därför uppmuntrar vi företaget att utföra en 

större studie för att undersöka om de tendenser som framkommit här existerar i en större 

utsträckning. Om så är fallet finns ytterligare incitament för att tillsätta åtgärder som 

gynnar arbetet med intern marknadsföring. 
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Tittar vi på individnivå är våra rekommendationer till de intervjuade cheferna att aktivt 

sätta av tid, ta reda på vad medarbetarna strävar efter och diskutera hur ni tillsammans 

kan nå dit. Vad uttrycker medarbetarna är anledningen till att de är på VCC och använd 

detta som en del i arbetet med att motivera dem till att prestera bättre. Genom att bli mer 

medveten kring vad man gör och varför, kan arbetet med den interna marknadsföringen 

utvecklas till det bättre. 
 

Avslutningsvis vill vi klargöra att som vi sett i 3.2.5 Sammanfattning av empirisk 

forskning inom intern marknadsföring är det bevisat att användandet av intern 

marknadsföring och de element av det som vi belyst i denna studie har en positiv effekt 

på hur medarbetare presterar. Alltså, antingen genom att de blir effektivare, tar egna 

initiativ som gynnar företaget eller genom att de helt enkelt mår bättre och således stannar 

kvar på företaget längre som då undviker kostnader för nyanställning och inlärning samt 

att de som mår bättre enligt teorin är mindre sjukanmälda vilket också bidrar till ett 

positivare resultat för företaget. Vi anser att detta är det tydligaste incitamentet till 

företagets ledning att satsa aktivt på ett implementeringsarbete av intern marknadsföring, 

då vi menar att VCC kan gynnas av att ta vara på de interna resurserna då de befinner sig 

i en bransch med hög konkurrens. 

7.6 Framtida forskning 

Likt andra studier innehåller vår studie både styrkor och svagheter. Vi anser att vi har 

lyckats med att förmedla en rättvis bild av vad våra respondenter har bidragit med och vi 

anser att vi har varit konsekventa med transparens och deskriptivitet i studien. Vidare 

menar vi att den teoretiska referensramen är väl uppbyggd i syfte att lyckas besvara 

studiens forskningsfråga. Vi anser även att studien bidrar till en ökad förståelse för ledares 

arbete med intern marknadsföring. 

 

Denna studie är applicerad på ett företag vilket är en begränsning, då resultatet inte kan 

appliceras på andra företag. Därför ser vi en möjlighet till att göra en liknande studie som 

undersöker personligt engagemang kopplat till arbetet med intern marknadsföring för att 

se om liknande resultat kan fås där. 

 

Ytterligare en begränsning är att denna studie endast appliceras på chefernas åsikter och 

hur de uttrycker att de arbetar med intern marknadsföring. Vi menar att det skulle vara 

lämpligt att utföra en liknande studie som beaktar medarbetarnas syn på ledarnas 

agerande för att se om det stämmer överens. 

 

Utifrån vårt resultat och teoretiska bidrag ser vi att en möjlighet framtida studier kan 

behandla chefers medvetenhet gällande ämnet intern marknadsföring, i vilken 

utsträckning deras aktioner gällande intern marknadsföring är medvetet insatta eller ej. 

Vi fann tendenser som tyder på att deras arbete med dessa faktorer sker omedvetet. 

Ytterligare ett möjligt område att undersöka är hur en hög arbetsbelastning påverkar 

arbetet med intern marknadsföring. Vi menar att vårt resultat tyder på att chefernas höga 

arbetsbelastning har en negativ effekt på deras arbete med intern marknadsföring. Därför 

vore det intressant att se huruvida arbetsbelastningen faktiskt påverkar resultatet och 

arbetssättet med intern marknadsföring. 

 

I denna studie har störst fokus varit att ta reda på hur chefer arbetar med intern 

marknadsföring. Vi ser en begränsning i att vi ej har tagit med fler aspekter som kan 
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påverka varför de arbetar på ett visst sätt. Vi valde att koppla och besvara frågan varför 

genom att analysera chefernas personliga engagemang, men säkerligen finns det fler 

orsaker som kan svara på varför. Därför ser vi en möjlighet till framtida forskning som 

ytterligare fokuserar på att skapa en förståelse gällande varför chefer arbetar på ett visst 

sätt med intern marknadsföring.  
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Appendix 1 - Intervjuguide 

Introduktionsfrågor 

 

 Vilken position har du och vad innebär den? 

 Leder du vanliga medarbetare eller chefer? 

 Hur länge har du haft en arbetsroll med personalansvar? 

 Hur många direkt underställda har du? 

 Hur många medarbetare är det i hela din organisation? 

 

Frågor 

 

1. Vad är Intern marknadsföring för dig, och hur arbetar du med det? 

Senare ändrad till 
1. Hur arbetar du för att marknadsföra Volvo som arbetsplats till dina medarbetare. 

Vad gör du för att folk ska trivas och bli motiverade?  

 

2. Vad är Volvo enligt dig? 

a. Om vi bortser från bilproduktion 

b. Vad står Volvo för?  

 

3. Hur tycker du det är att vara chef? 

a. Har ditt beteende förändrats sedan du  blev chef? 

b. Vad har du fått för information om hur du förväntas agera som chef? 

 

4. Hur är du som chef? 

 

5. Hur arbetar du för att få medarbetarna att känna sig som en viktig del av Volvo? 

a. Är det viktigt att medarbetarna identifierar sig med företaget? 

 

6. Varför vill människor arbeta på Volvo tror du ? 

a. Vad tror du dina medarbetare motiveras av i det dagliga arbetet? 

 

7. Hur arbetar du för att motivera din medarbetare? 

 

8. Vad tycker du dina medarbetare ska känna kring att arbeta på Volvo? 

a. Hur arbetar du för att få dem dit? 

 

9. Hur upplever du den interna kommunikationen på din avdelning? 

 

10. Vilka problem upplever du är vanligast när det kommer till intern 

kommunikation? 

 

11. Tänker du på hur du kommunicerar med dina medarbetare? 

a. Vilka utvecklingsmöjligheter ser du? 

 

12. Hur upplever du kommunikationen med din chef? 

a. Hur kommunicerar ni med varandra? 

b. Skiljer det sig mot för hur du kommunicerar med dina underställda? 
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13. Hur upplever du den interna kommunikationen med Kina? 

 

14. Arbetar du annorlunda i din kontakt med Kina? 

 

15. Hur tror du det skiljer sig i arbetet med intern marknadsföring mellan Sverige 

och Kina? 

 

16. Hur bra insikt har du i vad dina medarbetare jobbar med just nu? 

a. Är du nyfiken som chef och lägger dig i deras arbete? 

 

17. Hur arbetar du för att få dina medarbetare till känslan eller positionen att de 

vågar fatta beslut? 

a. Hur tror du de upplever sitt inflytande? 

 

18. Är det på förhand bestämt vem som ska fatta vissa beslut? Finns det en 

struktur/policy? 

a. Hur ser den ut? 

 

19. Vet du när det som just du/din avdelning jobbar med kommer i kontakt med 

kunden? 

a. Vad av det ni gör kommer i kontakt med kunden? 

b. Tänker du/ni på hur just det som ni skapar upplevs av kunden? Hur visar 

det sig? 

 

20. Hur vill du framstå som ledare och chef? 

 

21. Hur tycker du att Volvo ska anpassa/utveckla sig för att fortsätta vara en 

attraktiv arbetsplats i framtiden? 

 

Bonusfrågor 

 Forskningen som har grundat det här begreppet/konceptet intern marknadsföring 

pratar om att man ska se medarbetarna som interna kunder. Att man då ska 

arbeta precis som att de är kunder, hur ser du på det synsättet? 

 Hur tror du det skulle fungera om ni låter era anställda ägna 20% av arbetstiden 

till att jobba med valfri uppgift som dem gör på Google? 

 Är det något mer du vill tillägga kring det vi pratat om? 
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Appendix 2 - Respondentbrev 

Hej,  

 

Vi är två civilekonomstudenter vid Umeå Universitet, Henriette Kalin och Björn 

Lundqvist som denna termin skriver vårt examensarbete inom management. 

 

Vårt arbete handlar om intern marknadsföring och hur den enskilda chefen arbetar med, 

och tänker kring verktyg, strategier och tekniker för att öka medarbetarnas motivation, 

prestation och tillfredsställelse Detta kan exempelvis ske genom ökade befogenheter, 

stimulera utbildning och utveckling av medarbetarna eller att förbättra den interna 

kommunikationen för att skapa en större och gemensam förståelse för organisationens 

vision. Det finns mycket litteratur om intern marknadsföring, varför det är viktigt och hur 

det bör användas, men det saknas studier som undersöker ledarens roll kopplat till intern 

marknadsföring och hur denne uppfattar sig använda verktygen. 

 

Vi har i samförstånd med [vår kontaktperson], fått tillåtelse att utföra studien hos Volvo 

Car Corporation och möjligheten till att intervjua ett antal personer inom företaget. Vårt 

mål är att intervjua tio chefer [inom olika områden]. Därför vänder vi oss nu till Er som 

innehar en ledarroll för att fråga om Ni har möjlighet att ställa upp på en intervju. 

Uppskattningsvis kommer intervjun att ta ungefär 45-60 minuter och äga rum någon av 

dagarna 21-24 mars eller 29-31 mars, Ni har möjlighet att välja det tillfälle som passar Er 

bäst. Det finns självklart möjlighet att vara anonym och intervjuerna kommer endast delas 

med vår handledare för att sedan när vårt arbete är klart, raderas.  

 

Med hjälp av den information som vi får från intervjuerna, hoppas vi kunna analysera alla 

respondenters beteende, och se huruvida det stämmer överens med det som forskning har 

fastställt är framgångsrikt. Därefter kommer vi kunna ge praktiska rekommendationer till 

Er, på möjliga faktorer att förbättra. Vidare kommer ni få en överblick över hur andra 

[områden] på Volvo arbetar med intern marknadsföring. 

 

Vi ser fram emot att få kontakt med Er, och hoppas att vi ses i mars.  

 

Vänliga hälsningar,  

Henriette Kalin & Björn Lundqvist   
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Appendix 3 – Tangibility Spectrum 

 

 

Tangibility spectrum (Shostack, 1977, s. 77) 


