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ABSTRACT 

Title: Internal marketing from a real estate brokerage company´s perspective 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Malin Blomstedt 

               Sofie Pettersson 

Supervisor: Aihie Osarenkhoe 

Date: 2012 May 

Aim: Our aim is to describe and explain the benefits of working with internal marketing for 

real estate brokerage firms. Personnel skills, willingness to help and customer orientation is 

of great importance to consumer perception, a service company and its services.  

The internal marketing aims to get the staff involved and motivated, which makes it easier 

to maintain a high level of service. Management's role is to equip employees with the right 

tools to enable them to deliver the best possible service to customers. The research 

questions are: 

1.) How do real estate brokers work today with internal marketing to increase customer 

satisfaction, ultimately providing more customers in the form of recommendations? 

2.) How can real estate brokerage firms increase customer satisfaction by working with 

internal marketing? 

We would like to contribute with a study of internal marketing to develop research in this 

area. We want to describe how real estate brokers work with internal marketing today and 

how the real estate brokerage firms can develop its internal marketing. The study seeks to 

identify the components of internal marketing. 

Method: We chose to make use of the qualitative method by conducting interviews with 

three selected individuals. This hermeneutic approach has been applied since there is no 

right or wrong in our study. By studying the already developed theory and then applying it 

to empirical data, we try to interpret the importance of internal marketing. Data was 

collected through studies, literature reviews, and semi-structured interviews. We have 

compared the empirical data to theory and analyzed the similarities and differences. 

Result & Conclusions: The study shows that internal marketing is a successful approach.  

Satisfied employees deliver a high quality of service to customers who then experience a 

high degree of satisfaction. The investigation shows that both the real estate brokerage 

firms are working with internal marketing but not to the same extent as the reference 

company. Our conclusion is that the real estate brokerage firms would become even more 

successful if they embrace the way the reference company works with internal marketing. 
The theoretical framework has proven to be applicable to the real estate brokerage firms. 
Här skriver man om vilka resultat har åstadkommits.  

Suggestions for future research: The study examines only the management's view of the 

internal marketing. We propose a future study that examines how the employees experience 

the firms work in order to increase motivation and commitment amongst employees, thus 

customer satisfaction. A further study on how the internal service recovery strategies 

affects the employees and in turn customers would be interesting. 



 

 

Contribution of the thesis: The paper provides suggestions for improvement which 

property brokers can use to develop their work with internal marketing in order to achieve 

increased customer satisfaction. We hope that real estate brokers see and understand the 

benefits of having a motivated and dedicated staff in their organization. The staff is often 

one of the service companies' most important resources and the greatest competitive 

advantage. 

 

Key words: services marketing, internal marketing, customer satisfaction, service quality, 

motivation, service recovery strategies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Titel: Intern marknadsföring ur fastighetsmäklarföretagets perspektiv 

Nivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi med inriktning mot fastighetsförmedling 

Författare: Malin Blomstedt 

                 Sofie Pettersson 

Handledare: Aihie Osarenkhoe 

Datum: 2012 maj  

Syfte: Uppsatsen ämnar beskriva och förklara nyttan av att arbeta med intern marknadsföring 

för fastighetsmäklarfirmor. Personalens kunnande, tjänstvillighet och kundorientering är av 

stor betydelse för hur konsumenterna uppfattar ett tjänsteföretag och dess tjänster. Den interna 

marknadsföringen ska få personalen engagerad och motiverad vilket gör att det blir lättare att 

hålla en hög servicenivå. Ledningens roll är att utrusta de anställda med de rätta verktygen för 

att de ska kunna leverera bästa möjliga service till kunderna. Forskningsfrågorna är: 

1.) Hur arbetar fastighetsmäklarföretag idag med intern marknadsföring för att få nöjdare 

kunder som på sikt ger fler kunder i form av rekommendationer?  

2.) Hur kan fastighetsmäklarföretag öka kundtillfredsställelsen genom att arbeta med intern 

marknadsföring? 

 

Denna uppsats bidrar till att utveckla forskningen inom området intern marknadsföring.  

Studien beskriver hur fastighetsmäklarföretag arbetar med intern marknadsföring idag och hur 

fastighetsmäklarföretag kan utveckla sin interna marknadsföring. 

Undersökningen strävar efter att identifiera den interna marknadsföringens beståndsdelar och 

relationsfrämjande åtgärder. 

Metod: Vi valde att använda oss av den kvalitativa metoden genom att utföra intervjuer med 

tre utvalda personer. Det hermeneutiska synsättet har applicerats eftersom det inte finns något 

rätt eller fel i vår undersökning. Genom att studera redan framtagen teori och sedan applicera 

den i empirin försöker vi tolka betydelsen av intern marknadsföring. Data har insamlats 

genom teoretiska studier, litteraturgranskningar och halvstrukturerade intervjuer. Vi har 

jämfört empirin mot teorin och analyserat likheter och olikheter. 

Resultat & slutsats: Studien visar på att intern marknadsföring ger resultat. Nöjda anställda 

levererar en högkvalitativ service till kunder som upplever en hög grad av tillfredsställelse. 

Det framkom i studien att de båda undersökta fastighetmäklarföretagen arbetar med intern 

marknadsföring dock inte i samma utsträckning som referensföretaget. Vår slutsats är att 

fastighetsmäklarföretagen skulle bli ännu mer framgångsrika om de anammar 

referensföretagets arbetssätt. De teoretiska referensramarna har visat sig vara tillämpbara på 

fastighetsmäklarföretagen.  

Förslag till fortsatt forskning: Studien undersöker endast ledningens syn på den interna 

marknadsföringen. Vi föreslår en framtida studie som undersöker hur de anställda upplever att 

företag kan arbeta för att öka motivation och engagemang för att på så sätt få nöjdare kunder. 

En ytterligare studie avseende hur den interna återställarstrategin påverkar de anställda och i 

sin tur kunderna skulle föra forskningen framåt. 



 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen ger förslag på förbättringsåtgärder som 

fastighetsmäklarföretag kan använda sig av för att utveckla arbetet med den interna 

marknadsföringen för att nå ökad kundtillfredsställelse. Vi hoppas att fastighetsmäklarföretag  

ser och förstår nyttan av att ha en motiverad och engagerad personal i sin organisation. 

Personalen är många gånger en av tjänsteföretagens viktigaste resurser och den största 

konkurrensfördelen. 

Nyckelord: tjänstemarknadsföring, intern marknadsföring, kundtillfredsställelse, 

högkvalitativ service, motivation, återställarstrategi. 
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1 Inledning 
I detta inledande avsnitt kommer vi att förklara bakgrunden till studien samt syfte och vår 

problemformulering. Därefter beskriver vi avgränsning samt disposition. 

1.1 Bakgrund 
Den traditionella marknadsföringen som bygger på engångsköp och bytesperspektivet har 

blivit alltmer ineffektivt. Philip Kotler är en av förespråkarna för den klassiska skolan.  Denna 

utgår från de fyra P: na – produkt, pris, plats och påverkan. Med dessa faktorer vill man 

påverka kunden och skapa begär. Utvecklingen har dock lett till en mer relationsbaserad 

marknadsföring. Detta innebär att man ser på kunder som tillgångar som man värderar, 

utvecklar och försöker behålla. Fokus flyttas från säljare till köpare och målet är att skapa 

starka relationer. Återkommande kunder leder till ökade intäkter över tid och minskade 

kostnader.
1
 Gummesson definierar relationsmarknadsföring enligt följande: ”marknadsföring 

som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”.
2
 

Gränsen mellan varor och tjänster var tidigare mer distinkt och särskiljbar än den är idag. 

Tjänster existerar även i tillverkande företags erbjudanden till sina kunder och tjänster 

innehåller även varukomponenter. Grönroos menar på att det finns en så kallad nordisk skola 

inom tjänsteforskningen. Marknadsföring bör ses som en process som involverar de flesta av 

företagets funktioner enligt den nordiska skolan.
3
 

Redan på 1970-talet grundades begreppet intern marknadsföring och det kan härledas till ett 

relationsperspektiv trots att begreppet relationsmarknadsföring inte blev känt som ett 

marknadsföringsalternativ förrän drygt tio år senare. Idag är de flesta företag medvetna om att 

relationerna med kunder, i form av både externa och interna kunder samt leverantörer, måste 

skötas för att företaget ska bli lönsamt.
4
  

Den ökande konkurrensen i tjänstesektorn har lett till en allt större kundfokusering. Därför har 

intern marknadsföring blivit en allt viktigare del av relationsmarknadsföringen. Grundtanken 

med intern marknadsföring är att de interna relationerna inom företaget och mellan personalen 

är en förutsättning för att den externa marknadsföringen ska vara effektiv. Den interna 

marknadsföringen ska få personalen engagerad och motiverad. På så sätt ska personalen 

kunna erbjuda kunderna bästa tänkbara service, vilket i sin tur leder till nöjda och 

återkommande kunder. Intern marknadsföring innebär också att ledningen arbetar aktivt för 

att hela kedjan av anställda ska känna sig delaktiga och engagerade i arbetet med att skapa ett 

aktivt kundmedvetande där kunden alltid är i fokus.
5
 

När ett företag ökar kundfokuseringen ändras också synen på hierarkin i företaget. Det är 

kunden som är viktigast, därefter de anställda som har mest kontakt med kunderna och 

därefter kommer ledningen. Ledningens roll är att utrusta sina anställda med de rätta 

                                                 
1
 (Grönroos, 1996) s 12 ff. 

2
(Gummesson, 2002) s 16 

3
 (Grönroos, 1996) s 5 

4
 (Grönroos, 1996) s 12 

5
 (Grönroos, 2002) s 368 ff. 
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verktygen för att kunna leverera bästa möjliga service till kunderna. Detta synssätt är 

tvärtemot det traditionella där ledningen är högst i rang och kunden längst ner.
6
 

För att kunden ska vara nöjd måste tjänsten som utförs motsvara kundens förväntningar. Det 

är därför viktigt att den externa och interna marknadsföringen samspelar. Om de anställda vet 

vad kunderna förväntar sig vet de också vad de behöver prestera för att kunderna ska bli 

nöjda. Den externa marknadsföringen lovar en viss kvalitet och den interna marknadsföringen 

ska se till att företaget håller det som utlovats.
7
 

Kvaliteten på mäklarföretagens tjänst beror på mäklarens prestation. Prestationen varierar från 

gång till gång samt beroende på vem som utför den. Det är därför svårt för företagen att 

försäkra sig om att varje prestation är av högkvalitativ art. Genom att utbilda och motivera de 

anställda ökar sannolikheten att en högkvalitativ prestation utförs. Mäklarna är tjänsten och 

det är de som representerar företaget.
8
 

1.2 Problemformulering 
Det är svårt för fastighetsmäklarfirmor att differentiera sin tjänst. Svårt att konkurrera 

eftersom konkurrenter snabbt kopierar ett vinnande koncept. Kunden ser därför tjänsterna som 

likartade och kunden kommer då att välja det billigaste alternativet. När erbjudandet upplevs 

som likvärdigt ur kundens perspektiv ökar kundens förhandlingsstyrka. Om företaget har 

möjlighet att differentiera sitt erbjudande ansenligt kan företaget ta ut ett högre pris, men bara 

en kort period eftersom konkurrenterna snabbt kopierar konceptet.
9
 Mäklartjänsten är idag 

mycket konkurrensutsatt och för att företagen ska bli framgångsrika behöver de satsa på sin 

personal som är kärnan i verksamheten. Kunnig och omtyckt personal är 

fastighetsmäklarföretagens viktigaste tillgång eftersom det är de anställda som levererar 

tjänsten som företaget erbjuder. Kunderna kommunicerar sina upplevelser till andra kunder 

och det kan leda till fler affärer för företaget. 

Vi vill studera hur fastighetsmäklarföretag kan arbeta med intern marknadsföring för att 

säkerställa kundtillfredsställelse. Konkurrensen om kunderna på fastighetsmarknaden är 

knivskarp idag. Nöjda kunder fungerar som ambassadörer för företag och detta kan leda till 

nya kunder för de företag som lyckas med den interna marknadsföringen.
10

 

Tjänster skiljer sig från varor när det gäller en rad punkter. Det finns framförallt fyra punkter 

som särskiljer tjänster från varor.
11

 

1.) Icke konkreta/ icke påtagliga. Det är svårt att patentera en tjänst vilket innebär att 

konkurrenter kan kopiera varandras utbud. Vidare är det svårt att kommunicera/förklara 

tjänstens innehåll då en tjänst inte går att se, känna, smaka på eller vidröra. Detta gör 

prissättningen av tjänster komplicerad. 

                                                 
6
 (Wilson, 2008) s 280 ff 

7
 (Wilson, 2008) s 105 

8
 (Wilson, 2008) s 282 ff 

9
 (Matthyssens, 2008) 

10
 (Grönroos, 2008) s 294 

11
 (Wilson, 2008) s 15 ff. 
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2.) Heterogena. Ingen tjänst är den andra exakt lik då utfallet beror på både kund och anställd, 

kvaliteten beror på många okontrollerbara faktorer och det finns inget som garanterar att 

tjänsten som de facto levereras motsvarar det som ursprungligen utlovades. 

3.) Oskiljbara. Tjänster nyttjas samtidigt som de produceras, de anställda påverkar 

tjänstekvaliteten och massproduktion är svårt. De anställda är oerhört viktiga då de alltid är 

med när tjänsten tas emot. En fördel är att tjänsten kan anpassas efter kundens önskemål. 

4.) Förgängliga. Det är svårt att synkronisera tillgång och efterfrågan. Tjänster kan inte säljas 

vidare eller reklameras. Det är av stor vikt att det finns åtgärdsstrategier när den levererade 

tjänsten inte levereras enligt plan. Vidare är det svårt att lagerföra tjänster. 

Då tjänster kännetecknas av de ovan nämnda punkterna utsätts tjänsteföretag för särskilda 

utmaningar. Tjänstemarknadsföring handlar om löften: att skapa löften, möjliggöra löften och 

leverera löften.  Tjänstemarknadsföringstriangeln är ett strategiskt ramverk för att visa på de 

tre sammanlänkade delarna – extern, intern och interaktiv marknadsföring. Dessa tre delar 

grundar sig på relationen mellan företag, kund och de anställda. Vi fokuserar i denna uppsats 

på den interna delen som ska möjliggöra löften.
12

 

1.3 Frågeställningar 
Hur arbetar fastighetsmäklarkontor idag med intern marknadsföring för att få nöjdare kunder 

som på sikt ger fler kunder i form av rekommendationer? 

Hur kan fastighetsmäklarföretag öka kundtillfredsställelsen genom att arbeta med intern 

marknadsföring? 

1.4 Syfte 
Vi vill med detta examensarbete beskriva och förklara nyttan av att arbeta med intern 

marknadsföring med förhoppningen att bättre underhålla goda relationer med kunderna och 

därmed tillgodose kundernas önskningar. 

1.5 Relationen mellan denna uppsats och tidigare arbete 
Denna uppsats vill bidra med en studie av intern marknadsföring för att utveckla forskningen 

inom området. Tidigare forskning inom området har fokuserat på kundens perspektiv. Vi har 

valt att studera den interna marknadsföringen sett ur personalens perspektiv. Detta skall göras 

genom att beskriva hur två fastighetsmäklarföretag arbetar med intern marknadsföring idag. 

1.6 Avgränsningar 
Vi kommer att avgränsa den empiriska studien till två skilda fastighetsmäklarkontor och ett 

internationellt företag. Det sistnämnda företaget har upprepade gånger hyllats för sin interna 

marknadsföring. Samtliga tre företag finns i Stockholm.  

När det gäller teoriavsnittet om kundtillfredställelse har vi valt att inte fördjupa oss i 

mätningar av kostnader, produktivitet och effektivitet. Vidare fördjupar vi oss inte i 

kundlojalitetsbegreppet då fastighetsmäklartjänsten är en sällanköpstjänst. 

                                                 
12

 (Wilson, 2008) s 18 
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1.7 Disposition 
Denna uppsats är disponerad på följande sätt: 

Kapitel 1 Inledning: I detta inledande kapitel förklarar vi bakgrunden till studien samt syfte 

och problemformulering. Därefter beskriver vi avgränsning samt disposition. 

Kapitel 2 Metod: I metodavsnittet redogör vi för vårt tillvägagångssätt under studien och 

valet av undersökningsmetod. Vi beskriver vår förstudie samt val av datainsamling. 

Kapitel 3 Teori: I teoriavsnittet redogör vi för vårt underlag till studien. Vi beskriver vad 

olika teorier påvisar inom det valda ämnet för att ge en förståelse och kärna till de 

efterföljande kapitlen analys och diskussion. 

Kapitel 4 Empiri: I empiriavsnittet redogör vi för vår insamling av primärdata. Vi ger en 

sammanfattad bild av intervjuerna som sedan analyseras i det efterföljande kapitlet. 

Kapitel 5 Analys: I detta kapitel kommer vi att analysera det insamlade materialet från 

empirikapitlet för att jämföra hur de utvalda fastighetsmäklarföretagen och det framgångsrika 

tjänsteföretaget arbetar med intern marknadsföring. Vi väver samman empiri med teoretiska 

ståndpunkter samt ger egna kommentarer. Analysen leder vidare till den avslutande slutsatsen. 

Kapitel 6 Slutsats: I detta kapitel presenterar vi vår slutsats genom att besvara uppsatsens 

syfte samt frågeställningar. Därefter ger vi rekommendationer och förslag till utvecklingen av 

den interna marknadsföringen till fastighetsmäklarföretagen. Avslutningsvis reflekterar vi 

över arbetets begränsningar.  
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2 Metod 

Under detta avsnitt redovisar vi vårt val av metod och beskriver hur vi gått tillväga för att 

söka, urskilja och analysera fakta under arbetet med uppsatsen. Nedan följer även vårt 

förhållningssätt till ämnet och hur det kan påverka arbetets trovärdighet. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Vi började vår studie med att fördjupa oss i ämnet relationsmarknadsföring. Både primär- och 

sekundärdata har använts. När teorin studerades drogs paralleller till verklighetens företag. 

Efter diskussioner i ämnet med vår handledare började vi intressera oss för den del av 

relationsmarknadsföringen som behandlar personalen, det vill säga den interna 

marknadsföringen. Vi valde att fokusera på den interna marknadsföringen hos 

fastighetsmäklarföretag. Vi som författare har båda erfarenhet av fastighetsmäklarbranschen 

och hade därför redan en hel del information om hur många fastighetsmäklarkontor arbetar 

med intern marknadsföring idag. Vi ville dock fördjupa oss i detta då vi tror att det finns en 

stor utvecklingspotential inom området. Genom att studera hur ett framgångsrikt företag valt 

att arbeta med intern marknadsföring ville vi undersöka om det fanns faktorer som 

fastighetsmäklarföretagen kan applicera för att förbättra sin interna marknadsföring. 

Inledningsvis började vi söka efter vetenskapliga artiklar i olika databaser för att få en bred 

inblick i tidigare forskning. Vi tog hjälp av Högskolan i Gävles bibliotek för att hitta olika 

periodiska publikationer. När vi hade förkovrat oss i de utvalda artiklarna fick vi en djupare 

förståelse för ämnet. Det kom fram att mycket av den forskning som finns att tillgå berör 

bankvärlden men inget av materialet kunde kopplas samman direkt till 

fastighetsmäklarbranschen. Detta tyckte vi kändes mycket intressant och det sporrade oss att 

söka vidare för att hitta mer information om ämnet i böcker. Vi stötte på problem i form av att 

det finns ett så pass begränsat utbud av litteratur som behandlar intern marknadsföring. 

Många av böckerna fanns inte tillgängliga och leveranstiden bland butikerna var långa. Detta 

gjorde att vi upplevde en viss stress i vårt insamlande av material. När vi tagit del av all 

information vi ansåg oss behöva var det dags att börja sortera bland det insamlade materialet. 

Detta var en inte alltför lång process med tanke på det begränsade utbudet. Vi valde ut ett 

antal vetenskapliga artiklar och flertalet av de böcker vi fått tag på upplevdes som aktuella 

referenser till vårt teoriavsnitt. 

Vi hade redan i ett mycket tidigt skede valt ut de företag som vi ville undersöka i vår 

empiridel. Vi har goda kontakter med ett antal fastighetsmäklarföretag med tanke på vår 

bakgrund som fastighetsmäklare. Vi valde två företag som vi hade god insyn i och som vi 

anser är jämförbara sett till organisationsstruktur och storlek. Med hänsyn tagen till den 

massmediala uppmärksamhet som riktas mot SAS Institute AB för deras oerhörda framgångar 

gällande just intern marknadsföring kändes vårt val av referensföretag givet. Trots att SAS 

Institute AB säljer en mjukvara till företag anser vi att det är ett lämpligt referensföretag då 

personalen har en avgörande roll i hela processen. Det är personalen som säljer in erbjudandet 

och som sedan utbildar kunderna i det unika datasystemet. Personalen levererar det som 

företaget lovar via sin externa marknadsföring. 
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Vi valde att intervjua två fastighetsmäklarföretag och ett referensföretag för att undersöka 

vilka strategier som är mest tillämpbara, för fastighetsmäklarföretag, för att lyckas med den 

interna marknadsföringen. Genom att intervjua fastighetsmäklarföretagen fick vi vetskap om 

hur de arbetar med intern marknadsföring i dagsläget. I vår intervju med referensföretaget, 

som vunnit utmärkelser inom detta område, fick vi en god inblick i hur de arbetar med sin 

interna marknadsföring. Inför intervjuerna förberedde vi oss givetvis genom att läsa på om 

företagen samt genom att skriva intervjufrågor. Vi utgick från vår teori och skapade frågor i 

god tid innan intervjutillfällena. Vi fick två bokade personliga möten, ett med ett 

fastighetsmäklarföretag och ett med SAS Institute AB. Det andra fastighetsmäklarföretaget 

var behjälpligt via mail på grund av tidsbrist från deras sida. 

Efter intervjuerna tog arbetet med transkriberingen vid vilket var betydligt mer tidskrävande 

än vi först trott. Vi sammanställde intervjuanteckningarna samt det inspelade materialet och 

försäkrade oss om att ingen viktig information gått förlorad. När det var klart beslutade vi hur 

den empiriskt insamlade informationen skulle redovisas. Vi valde att redovisa ett företag i 

taget och sedan under analysavsnittet dra paralleller mellan teorin och empirin. Genom 

analysen kom vi fram till vår till vår slutsats och där besvarade vi även de frågor som studien 

grundar sig på. 

2.2 Val av undersökningsmetod 

Uppsatsen ämnar visa att den interna marknadsföringen är en nödvändighet för att 

tjänsteföretag ska få nöjda kunder. Den deduktiva ansatsen passar denna undersökning 

eftersom vi tror att de existerande teorierna skulle vara en källa till framgång om de 

tillämpades hos de utvalda företagen, alltså fastighetsmäklarföretag. Genom vår undersökning 

ville vi ta reda på om de framtagna teorierna används av fastighetsmäklarföretag idag. Studien 

ämnar inte få fram ny information utan utveckla de redan existerande teorierna. Med hänsyn 

tagen till det angivna syftet och tidsramen för undersökningen passar en deduktiv ansats bäst. 

Den teoretiska referensramen bygger på vetenskapliga artiklar samt erkänd litteratur inom 

ämnet intern marknadsföring. Olika sökord valdes ut för att få fram relevant teori genom 

sökningar i databaser. Sökningar utfördes på enskilda ord och kombinationer av ord som 

exempelvis internal marketing, relationship marketing, service marketing, customer 

satisfaction, service recovery, mouth to mouth communication. 

Tre intervjuer utfördes med tre olika personer i tre skilda företag. Den kvalitativa metoden 

valdes eftersom vi i enlighet med syftet ville förstå och beskriva nyttan av den interna 

marknadsföringen.
13

 Intervjuer lämpar sig väl när information från ett mindre antal personer 

ska samlas in.
14

 Vi ansåg att intervjuer var den bästa metoden för att få fram så mycket 

information som möjligt. En intervju lämpar sig väl för komplicerade och öppna frågor. Det 

möjliggör även följdfrågor.
15

 Upplägget på de muntliga intervjuerna kan sägas vara en 

klassisk halvstrukturerad intervju.
16

 

                                                 
13

 (Trost, 2007) s 23 
14

 (Denscombe, 2000) s 132 
15

 (Eriksson, 2011) s 99  
16

 (Gillham, 2008) s 103 
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Vi upplevde att det gick lätt i två av tre fall att få till en intervjutid. Vi har intervjuat 

representanter från SAS Institute AB och Karlsson & Uddare genom personliga intervjuer. Vi 

fick intervjua Svensk Fastighetsförmedling Ekerös franchisetagare via e-post. 

Med SAS Institute AB valde vi initialt att ta kontakt med HR chefen, Kerstin Wejlid, via e-

post. Vi ansåg det som självklart att det var henne vi skulle ta kontakt med eftersom hon är 

ansvarig för personalfrågor. Vi läste en artikel om SAS Institute AB och deras framgångar 

som vinnare av utmärkelsen Great Place to Work där hon angavs som kontakperson. Vi 

bokade en intervjutid på hennes kontor i de anrika lokalerna i Solna. Intervjun tog ca 45 

minuter och vi förde anteckningar samt spelade in intervjun. Vi valde att skriva om SAS 

Institute AB som ett referensföretag när det gäller hur man bör arbeta med intern 

marknadsföring eftersom de flera år vunnit priser där de utnämns till Sveriges bästa 

arbetsplats. Det har en uttalad värdegrund där personalen framhävs som företagets viktigaste 

tillgång. De menar på att medarbetare som trivs leder till bättre affärer. SAS Institute AB är 

ett tjänsteföretag som erbjuder IT-lösningar till företagskunder. De har en utpräglad 

säljorganisation och vi har därför valt att använda dem som referensföretag trots att de inte 

alls är inriktade på fastighetsförmedling. 

Vi valde att intervjua Catharina Lager på Karlsson & Uddare som är ett 

fastighetsmäklarföretag eftersom hon är franchisetagare och har personalansvar för 6 

personer. Att valet föll på just Karlsson & Uddare av Stockholms alla fastighetsmäklarföretag 

berodde på att vi har goda kontakter med dem och därför såg goda möjligheter till att få ta del 

av deras interna marknadsföring. Vi utförde en personlig intervju med Catharina på ett av 

hennes kontor i Stockholm. Intervjun tog ca 30 minuter och vi förde anteckningar samt 

spelade in intervjun. Mäklarföretag har generellt inte särskilt många anställda och många är 

franchisetagare vilket gör att vi anser att Karlsson & Uddare är representativa för branschen. 

Det sista företaget är Svensk Fastighetsförmedling Ekerö där vi fick göra en e-postintervju 

med franschisetagaren Martin Larsson som är chef för fyra anställda. Vi hade hoppats på att 

få till en personlig intervju men på grund av tidsbrist från företagets sida var det inte möjligt. 

Även här hade vi goda kontakter vilket ledde oss till att välja just detta företag. Vi anser att 

det är ett jämförbart företag med Karlsson & Uddare och därför lämpligt för oss att 

undersöka. 

Det negativa med en intervju kan sägas vara att det är svårt att bedöma hur mycket vi som 

intervjuare påverkar respondenten.
17

  Vi använde oss av en kvalitativ intervjumetod. Med den 

kvalitativa metoden kunde vi komma nära våra respondenter och få djupare förståelse för 

deras arbetsmetoder när det gäller intern marknadsföring. Den valda metoden möjliggör en 

hög grad av flexibilitet.
18

 Vi kunde anpassa våra frågor under intervjun för att få ut så mycket 

användbar information som möjligt. Eftersom vi innan intervjun inte visste hur de valda 

företagen arbetar var det en nödvändighet att vi kunde anpassa frågorna beroende på hur 

intervjun utvecklade sig. Vi visste inte heller hur väl insatta respondenterna var i ämnet intern 

marknadsföring. Det är ännu en faktor som belyser vikten av flexibilitet. Trots denna 

                                                 
17

 (Eriksson, 2011) s 99 
18

 (Gillham, 2008) s 25 ff 
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flexibilitet krävdes stor förberedelse inför intervjuerna. Frågorna behövde anpassas så att vi 

skulle få fram den önskade informationen som var nödvändig för att sedan dra paralleller till 

teorin. 

Begränsningarna med detta val av metod kan vara att respondenterna är rädda för att avslöja 

företagets brister. De kan även vara ovilliga att dela med sig av vad de tror är framgångsrika 

strategier. En annan begränsning kan vara att respondenterna inte har kunskap om ämnet 

intern marknadsföring och därför inte vet vad det är de svarar på. Det är vår skyldighet att 

bedöma tillförlitligheten på den information vi fick fram under intervjuerna. Genom att under 

intervjuerna vara uppmärksamma på att respondenterna förstod våra frågor kunde vi höja 

tillförlitligheten på de svar vi fick under intervjuerna. 

Vi valde det hermeneutiska synsättet eftersom det inte finns något rätt eller fel i vår 

undersökning.  Det är en tolkningslära.
19

 Genom att studera redan framtagen teori och sedan 

applicera den i empirin försöker vi tolka betydelsen av intern marknadsföring. 

Frågeställningen går inte att behandla statistiskt. Vi vill utreda och förstå nyttan med intern 

marknadsföring. Studien bygger på uppfattningar från oss och de vi valt att intervjua. En och 

samma mening kan få många olika betydelser i olika sammanhang. Vi vill se helheten i nyttan 

av intern marknadsföring. Genom att växla mellan de olika delarna vi väljer att undersöka och 

helheten kan vi förstå nyttan. Vi försöker se livssituationen hos de anställda i deras arbete.  

2.3 Dataanalys 
Forskningsfrågorna fokuserar på nyttan av relationsmarknadsföring samt olika strategier 

företag kan använda sig av för att lyckas med sin interna marknadsföring. Detta i sin tur gav 

upphov till att teoriavsnittet består av olika teorier som påvisar hur den viktig den interna 

marknadsföringen är för ett tjänsteföretag.  

Vi formulerade intervjufrågorna efter den teori vi valt att presentera. Detta för att sedan kunna 

jämföra teoretisk data och empirisk data på ett tillfredsställande sätt. Redovisningen av 

teoriavsnittet är noga genomtänkt för att i sin tur ge empirin och analysen av insamlade data 

en tydlig struktur. Empirin ger en sammanfattad bild av de genomförda intervjuerna som 

sedan analyseras. Empirin vävs samman med teoretiska Analysen leder vidare till den 

avslutande slutsatsen. 

2.4 Valdiditet och reliabilitet  

Vår studie består av en teoridel och en empiridel som behandlar intern marknadsföring. De 

teoretiska begreppen ställs mot empiriska resultat och vi har genom noggranna urval försökt 

säkerställa en hög nivå av tillförlitlighet, giltighet och relevans. Vid selektionen av de källor 

som initialt tagits fram inför en studie bör man bedöma källorna kritiskt och ta hänsyn till 

samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och äkthet.
20

 Det fanns endast ett begränsat urval 

av både böcker och vetenskapliga artiklar att tillgå inför vår studie trots våra gedigna försöka 

att hitta olika källor, författare och infallsvinklar. Bristen på källor gjorde att vi till viss del 

fick använda oss av referenser med äldre publiceringsdatum än vi hade önskat. Trots detta 

                                                 
19

 (Thurén, 2007) s 94 
20

 (Eriksson, 2011) s 167 
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anser vi att de källor vi valt gett oss en god förståelse inom ämnesområdet. Vi har använt oss 

av källor från flera olika författare för att stärka validiteten.
21

 

Vi upplevde att många av de vetenskapliga artiklarna vi läst refererar till samma källor. Detta 

kan sägas vara ett källkritiskt problem i form av beroendekritik.
22

 Vi har försökt ta hänsyn till 

detta genom att välja ut vetenskapliga artiklar från skilda tidskrifter och från skilda årtal. För 

att försäkra oss om källornas äkthet har vi inte hämtat information från internet. Vi har endast 

valt tryckta källor och de vetenskapliga artiklarna har vi hämtat från databaser som nås via 

Högskolan i Gävles bibliotek. 

Ett problem med en kvalitativ studie är att resultatet inte alltid är representativt.
23

 Vi valde att 

studera tre skilda organisationer för att studien skulle bli mer generaliserbar och för att den 

efterföljande analysen skulle bli mer hållbar. Att studera fler än ett företag stärker resultatens 

externa validitet.
24

 När vi skulle ta beslut gällande vårt urval lät vi arbetets begränsade tidsram 

styra oss. Vi upplevde inte att vi skulle ha tid att sätta oss in i fler företags interna 

marknadsföring utan att tappa djup och precision i vår studie. 

Vid val av intervjupersoner kan man använda sig av ett icke-sannolikhetsurval. Då väljs ofta 

personer med en särskild inblick och position ut eftersom de har något särskilt att bidra med.
25

 

Vi ansåg det som mest lämpligt att intervjua de personer i varje företag som ansvarar för 

personalen och som därmed borde vara mest insatta i arbetet med intern marknadsföring. Vårt 

val av intervjupersoner bidrar även till att stärka vår studies validitet. En stor brist med detta 

är dock att vi inte har fått en bild av de anställdas uppfattning om den interna 

marknadsföringen. Ett källkritiskt problem kan uppstå vid intervjuer om uppgiftslämnaren 

tenderar att försköna situationen eftersom sanningen då inte avspeglas.
26

 

I våra förberedelser inför intervjuerna tänkte vi noga igenom de frågor vi planerade att ställa 

av olika skäl. Ett skäl var att vi i ett tidigt skede förstod att respondenterna skulle ha olika 

erfarenhet av det berörda ämnet intern marknadsföring. Detta till trots användes samma 

intervjufrågor till samtliga respondenter för att försöka uppnå en hög grad av 

standardisering.
27

 För att öka graden av valididet valde vi noggrant ut våra intervjufrågor för 

att försäkra oss om att de skulle mäta det de var avsedda att mäta. 
28

 Frågorna baserades på 

den teoretiska bakgrund som presenteras under kapitel 3. Frågorna utformades så att de skulle 

kunna ge svar på våra huvudsakliga forskningsfrågor. 

Genom att ställa samma frågor till respondenterna på ett likartat sätt ökar studiens 

reliabilitet.
29

 En hög grad av reliabilitet har försökt tillämpas genom att intervjuerna spelades 

in samt att anteckningar fördes under intervjuernas gång vilket ökar precisionen och 

                                                 
21

(Yin, 2009) s 41 
22

 (Eriksson, 2011) s 168 
23

 (Trost, 2007) s 23 f 
24

 (Yin, 2009) s 41 
25

 (Denscombe, 2000) s 142 
26

 (Eriksson, 2011) s 168 
27

 (Trost, 2007) s 59 ff. 
28

 (Denscombe, 2000) s 251  
29

 (Trost, 2007) s 64 



 

10 

 

minimerar variationer i svarssammanställningarna. För att ytterligare stärka validiteten 

skickades en sammanställning av de muntliga intervjuerna samt e-postintervjun till respektive 

respondent för att säkerställa att det inte uppstått några missförstånd. Det bör nämnas att det 

finns olika faktorer som kan påverka validiteten negativt vid intervjuer. Exempel på dessa 

faktorer är bland annat: omgivning, tidsbrist och kemin mellan respondenten och 

intervjuaren.
30

 Vi har haft olika förutsättningar vid våra intervjuer avseende just tid och 

omgivning men vi anser inte att det har påverkat validiteten nämnvärt. 

En brist i validiteten är att två olika former av intervjuer förekommer då vi har genomfört två 

personliga intervjuer och en e-post intervju på grund av respondentens tidsbrist. En nackdel 

med en distansintervju kontra ett personligt möte är att interaktionen kan upplevas som 

begränsad vilket gör att det blir svårt att tolka reaktioner och att det är svårt att anpassa 

intervjun.
31

 Vi har dock gjort vårt bästa för att intervjun via e-post skulle hålla en så hög grad 

av både validitet och reliabilitet som möjligt.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
30

(Denscombe, 2000) s 143, 162 ff. 
31

 (Gillham, 2008) s 143 f 
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3 Teoretisk bakgrund 
I teoriavsnittet redogör vi för vårt underlag till studien. Vi beskriver vad olika teorier påvisar 

inom det valda ämnet för att ge en förståelse och kärna till de efterföljande kapitlen analys 

och slutsats. Vi ämnar förklara hur teorierna kan kopplas ihop med vårat eget problem och 

syfte. Vi har valt ut relevant teori som beskriver hur den interna marknadsföringen kan 

påverka kundens tillfredsställelse.  

3.1 Tjänstemarknadsföring 
Vi vill under detta inledande teoriavsnitt belysa varför intern marknadsföring är viktigt för 

tjänsteproducerande företag samt hur den externa och interna marknadsföringen samspelar. 

Grönroos menar att tjänstemarknadsföringens kärna är avsaknaden av en funktion eller 

aktivitet för att överbrygga en klyfta mellan produktionen och konsumtionen av en vara. En 

tjänst produceras samtidigt som den konsumeras.
32

 Författaren menar på att 

kunden/konsumenten samarbetar med tjänsteproducenten. Det uppstår en relation i samband 

med tjänstens produktion och konsumtion.
33

 

 

Figur 1. Tjänstemarknadsföringstriangeln(Grönroos, 2008, s 71) 

Marknadsföringens tre funktioner illustreras i ovanstående triangel. Dessa är ge löften, hålla 

löften och möjliggöra löften. 

I figuren ovan kan vi till vänster se en indelning av företagets resurser i sex olika kategorier. 

Personal, teknologi, varor, kunskap, kundens tid och kund. I denna uppsats fokuserar vi 

främst på personalen men även på kunder. I ett fastighetsmäklarföretag påverkar all personal 

kundernas uppfattning om kvalitet och värdeskapande i de olika processer som 

fastighetsmäkleriet innefattar som exempelvis kundbesök, visning och tillträde. Gummesson 

säger att den servicepersonal som har direktkontakt med kunderna kan betecknas som 

marknadsförare på deltid. ”Marknadsförare på deltid är alla andra i företaget och dess 

omvärld som påverkar företagets marknadsföring och försäljning”.
34

 Den personal som har 

                                                 
32

 (Grönroos, 2008) s 70 
33

 (Grönroos, 1996) s 11 
34

 (Gummesson, 2002) s 82 
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direktkontakt med kunderna i ett tjänsteföretag är de som levererar och skapar tjänsten 

tillsammans med kunden. Detta skede kallas ofta för ”sanningens ögonblick”.
35

 Det är vid 

detta ögonblick som företaget har möjlighet att tillfredsställa kunderna. 

Teknologi, varor och den kunskap som personalen besitter är också viktiga delar för att skapa 

nöjda kunder. Hur företaget arbetar för att hantera kunden och dennes tid är även viktiga 

beståndsdelar i strävan efter lösa kundernas problem på ett tillfredsställande sätt. För att 

kunna hålla de löften som den externa marknadsföringen utlovar krävs att de ovan nämnda 

resurserna samspelar och att dessa ständigt utvecklas. Det är här den interna 

marknadsföringen tar vid.
36

 

3.2 Tjänstegap-modellen 
Under detta avsnitt beskriver vi de olika gapen som visar på skillnader mellan vad kunden 

förväntar sig och vad kunden upplever sig få vid serviceutbytet. Vi vill beskriva de olika 

gapen och vad de kan bero på för att lyfta fram de problem som ett serviceföretag kan 

uppleva. Om dessa gap minskas leder det förhoppningsvis till nöjdare kunder. 

Tjänstegap-modellen syftar till att visa ett ramverk för tjänsteproducerande företag som vill 

förbättra tjänstekvaliteten och sin tjänstemarknadsföring. Det finns fyra olika gap som alla 

hänger ihop och som tillsammans hjälper till att identifiera kvalitetsproblem hos företaget.
37

 

Hoffmann och Bateson menar att gapen kan leda till kvalitetsproblem, dåligt rykte och det kan 

i förlängningen innebära negativa effekter för företagets image.
38

 

Skillnader i förväntad kvalitet och levererad kvalitet illustreras i nedanstående modell. 

 

Figur 2. Tjänstegap-modellen (Wilson, 2008, s 114) 
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 (Grönroos, 2008) s 73 
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 (Grönroos, 2008) s 74 
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Gap 1: Att inte veta vad kunden förväntar sig. Kvalitetsgapet. Skillnaden mellan vad kunden 

förväntar sig och vad företaget tror att kunden förväntar sig.
39

 När kunden upplever detta gap 

kan det bero på felaktig information eller felaktig tolkad information från företagets sida om 

vad kunden förväntar sig. Gapet kan minskas genom mer noggranna undersökningar om 

kundens förväntningar.
40

 

Gap 2: Att inte välja rätt service. Bristande kvalitetsspecifikationer. Företaget brister i 

förmågan att definiera vad en tjänst innehåller både internt och externt.
41

 Om företaget 

misslyckas med att definiera tjänsten kan detta bero på dålig planering eller brist på tydliga 

mål internt. Detta gap minskas genom att ledningen prioriterar kvalitetssatsningar och låter 

personalen ta del av kvalitetsspecifikationerna.
42

 

Gap 3: Att inte leverera enligt standard. Företaget måste se till att ha system, processer och 

personal som säkerställer att leveransen stämmer överens med den angivna standarden.
43

 

Detta gap kan uppstå när personalen har olika uppfattningar om den uttalade standarden. 

Detta gap kan minskas vid bättre intern marknadsföring genom exempelvis utbildning.
44

 

Gap 4: Att inte hålla det man lovat. Företaget lyckas inte leverera den service som de utlovat 

via extern kommunikation.
45

 Gapet kan bero på att företaget lovar för mycket vid den externa 

marknadsföringen och kan härledas till brister i kommunikationen internt mellan olika 

avdelningar. Detta kan förändras genom förbättrade rutiner och bättre intern 

kommunikation.
46

 

Företagets chanser att ge kunden god upplevd tjänstekvalitet ökar om ledningen utvecklar 

tjänsteprocesser där förväntningarna och upplevelserna motsvarar varandra. Det vill säga 

genom att minska gapen kan företaget få nöjdare kunder. 
47

 

3.3 Kundtillfredsställelse 
Detta avsnitt handlar om vikten av nöjda kunder för ett framgångsrikt företag. Nöjda kunder 

är kunder som upplever att de får god tjänstekvalitet kopplat till den uppoffring de upplever 

sig behöva göra för att ta del av tjänsten. En högre upplevd tjänstekvalitet leder till en 

starkare kundrelation och det i sin tur leder till nöjdare kunder. 

Kundens upplevelse av tjänsteerbjudandets kvalitet i förhållande till de uppoffringar kunden 

upplever sig göra avgör kundens upplevelse av erbjudandets värde. Kunden är nöjd med den 

upplevda kvaliteteten så länge den uppoffring som krävs, oftast sett till pris och 

relationskostnader, inte är för stor. Det upplevda värdet avgör således kundtillfredsställelsen. 

                                                 
39
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40

 (Hoffman, 2001) s 327 ff. 
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En kunds upplevda kvalitet av tjänsten kan sägas vara en mix av kundens förväntningar som 

grundar sig på tidigare erfarenheter, företagets marknadskommunikation, mun till mun 

spridning och företagets profil samt kundens faktiska upplevelser i samband med tjänstens 

leverans. Det är med andra ord en subjektiv jämförelse mellan kundens förväntningar och den 

upplevda leveransen av tjänsten.
48

 Eller som Söderlund säger ”Kundtillfredställelse är ett 

tillstånd i kundens huvud”.
49

 För att förklara kundens nivå av tillfredsställelse utgår 

författaren från kundens förväntningar före ett köp och kundens bedömning av utfallet efter 

köpet. Om kundens bedömning av utfallet efter köpet överträffar förväntningarna som fanns 

innan köpet blir graden av tillfredsställelse hög. Om förväntningarna innan köpet inte 

överträffas efter köpet blir kundtillfredsställelsen låg. 

Vid marknadsföring av tjänster är det viktigt att komma ihåg att det värde som kunderna 

upplever kan härledas till framgångsrik och kundinriktad hantering av företagets resurser i 

förhållande till de uppoffringar som kunderna gör vilket skiljer sig avsevärt från 

marknadsföring av varor då det upplevda värdet kommer ur färdigproducerade 

produktegenskaper.
50

 

En amerikansk undersökning
51

 har försökt kartlägga hur kunder upplever kvaliteten på 

konsumenttjänster. Författarna kunde skönja tio faktorer som inverkar på kvalitetsupplevelse. 

De kallas determinanter för tjänstekvalitet och det är tydligt att flertalet av dem har att göra 

med hur kunden bemöts och behandlas av personalen. Determinanterna är: 

Pålitlighet, reaktionssnabbhet, sakkunskap, tillgänglighet, bemötande, kommunikation, 

tillförlitlighet, säkerhet, förståelse och påtaglighet. 

Även i svenska undersökningar har det framkommit att personalens bemötande, hjälpsamhet 

och effektivitet är viktigt för kunder när de ska bedöma sin tillfredsställelse. 

En nöjd kund tenderar att utveckla ett engagemang för tjänsteföretaget om de litar på den 

andra parten eller om kunden är nöjd med nivån på de uppoffringar som krävs i relationen. 

Kundtillfredsställelse kan även bidra till att det uppstår bindningar mellan de två parterna, 

kund och tjänsteleverantör. Bindningarna knyter kunden till ett tjänsteföretag som ett resultat 

av att dessa gör det enklare, mer bekvämt eller mer ekonomiskt effektivt för kunden att 

fortsätta vara kund hos dem. En nöjd kund ökar dennes relationsstyrka till företaget och kan 

göra kunden lojal. En engagerad kund med starka bindningar till tjänsteföretaget ger en 

starkare relation. Grönroos menar att ju starkare relationen är desto mindre anledning ser 

kunden att överväga andra alternativ, det vill säga behovet av att jämföra tjänsteföretagets 

erbjudande med andra företag minskar.
52

 

Företag bör sträva efter att få kunden så nöjd med den upplevda kvaliteten på tjänsten att 

kundrelationen stärks.
53

 Starka kundrelationer och högre upplevd kvalitet leder till nöjdare 
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kunder. Nöjdare kunder leder till att kunderna sprider goodwill om företagets tjänster bland 

vänner och bekanta. Nöjda kunder får företaget genom en personal som upplever att de backas 

upp av företaget och detta leder till en bättre intern miljö. Med en inspirerande stämning i 

företaget blir de anställda mer kundorienterade vilket förbättrar företagets profil. Detta leder 

förhoppningsvis till en ökad försäljning och denna process förstärker mer eller mindre 

automatiskt av sig själv.
54

 Detta kallas enligt Söderlund för ”den nöjda kundens imperativ”.
55

 

Det är dock mycket viktigt att komma ihåg att alla kunder inte är desamma. De kan ha olika 

preferenser och således ha olika upplevelser.
56

 

3.4 Kundens informationsspridning -  mun till mun kommunikation 
Vi kommer under detta avsnitt att identifiera de olika sätt som kunder kan sprida information 

om företag på. Vi har valt att fokusera på mun-till-mun kommunikationen det vill säga den 

information som sprids mellan vänner och bekanta då detta är det vanligaste sättet att sprida 

information. 

När det gäller kundernas möjligheter att sprida information om sina upplevelser, vare sig det 

är av positiv eller negativ karaktär, har tre olika mottagare identifierats.
57

 

 

Figur 3 (Söderlund, 1997, s 116) 

1.) Den leverantör av tjänsten som kunden har varit i kontakt med. 

2.) Personer i kundens närhet som vänner, bekanta, släktingar och kollegor. Det vill säga 

aktörer som redan är eller kan tänkas bli kunder till leverantören i fråga. 

3.) Tredje man som exempelvis massmedia, advokater eller Allmänna reklamationsnämnden. 

Gemensamt för dessa är att de kan påverka leverantörens verksamhet och/eller dennes 

framtida eller nuvarande kunder. 
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55

 (Söderlund, 1997) s11 
56

 (Söderlund, 1997) s 40 
57

 (Söderlund, 1997) s 116 



 

16 

 

Ur företagets aspekt är mun till mun kommunikation en marknadsföringseffekt som förlitar 

sig på att företagets nöjda kunder sprider budskapet om företaget, dess tjänst, den kunniga 

personalen etc. vidare till vänner och bekanta. Förhoppningsvis leder detta till att de som hört 

talas om tjänsten anlitar företaget som de hört gott om. Detta är en mycket effektiv metod då 

människor tenderar att lita på sina vänners omdömen i högre utsträckning än budskap i 

traditionella reklamkampanjer så kallad planerad kommunikation. En potentiell kund ser en 

person som har personlig erfarenhet av ett tjänsteföretag som en objektiv informationskälla. 

Nöjda kunder kan ses som ambassadörer för den erbjudna tjänsten. Grönroos menar på att det 

finns ett samband mellan ett företags relativa tillväxt inom sin bransch och mängden mun till 

mun-referenser. Företagets tillväxttakt ökar om de har entusiastiska ambassadörer, det vill 

säga kunder som talar väldigt väl om företaget. Ett företags trovärdighet ökar om det florerar 

mycket positiv mun till mun kommunikation om företaget och dess erbjudanden.
58

 

Det finns flera empiriska studier som visar att det finns ett samband mellan hög 

kundtillfredsställelse och att kunder rekommenderar erbjudanden som de är nöjda med till 

vänner och bekanta.
59

 

När missnöjda kunder sprider dåliga rykten om företaget utvecklas ett motstånd mot 

företagets aktiva marknadskommunikation. Om det förekommer mycket negativ 

kommunikation om företaget från kunder kommer det slå hårt mot företagets samtliga 

marknadsföringsåtgärder. Negativ kommunikation om företaget leder till köpmotstånd och 

profilförsämring för företaget.
60

 Det kommer krävas större investeringar i samtliga typer av 

kommunikation som företaget ägnar sig åt för att väga upp den negativitet som sprids.
61

 

3.5 Vikten av intern marknadsföring 
Under detta avsnitt beskriver vi vad som kännetecknar intern marknadsföring. Vidare 

beskrivs de strategier ledningen kan använda sig av för att skapa goda relationer till sin 

personal. Intern marknadsföring kan hjälpa till att leverera högkvalitativ service till kunderna 

genom de anställda. Vi återkopplar under detta avsnitt till tjänsteservicetriangeln som vi 

nämnde i det inledande teoriavsnittet. 

Intern marknadsföring syftar på relationen till personalmarknaden. Den vanligaste betydelsen 

avser fenomenet att företagsledningen applicerar marknadsföringsstrategin som är framtagen 

för den externa marknadsföringen även på den interna marknaden, vilket är personalen. Intern 

marknadsföring utgör ett stöd för personalen när de ska skapa goda relationer till de externa 

kunderna. Med hjälp av intern marknadsföring ska frontlinjens personal, som har interaktiv 

kontakt med kunderna, kunna hantera möten med den externa kunden på ett serviceinriktat 

och självständigt sätt. Detta sker dels genom att de har stor kunskap om företaget samt att de 

vet hur de ska möta kunden.
62
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Ofta ses intern marknadsföring som ett program eller en kampanj där man vill övertala, 

influera och övertyga de anställda. Intern marknadsföring kan också ses som ett sätt att leda 

ett företag.
63

 

Intern marknadsföring är till för att skapa goda relationer mellan ledning och anställda. Det 

räcker dock inte med massmarknadsföring där man håller personalen underrättad, med hjälp 

av till exempel internmeddelanden, om vad som händer i företaget utan vikten ligger på 

interaktionen. Genom god interaktion kan ledningen nå ut med information, påverka attityder 

och stärka företagskulturen.
64

 

Davies belyser ett vanligt förekommande problem inom företag, gapen mellan olika delar av 

företaget. Ofta har de olika delarna olika synsätt på företaget, vilket kan medföra svårigheter 

när olika strategier ska införas. Intern marknadsföring kan bidra till att öka samverkansgraden 

på företaget. Att öka den interna marknadsföringen kommer inte att ge någon effekt om inte 

relationerna och kommunikationen på företaget är god. Om det finns liten respekt mellan 

ledare och de anställda kommer alla försök att öka kundtillfredställelse att misslyckas.
65

 

Det kan vare ett stort gap mellan vad ledningen vill göra, och tror att de gör, i företaget och 

vad de anställda samt kunderna upplever. Det är därför viktigt att det finns en aktiv 

kommunikation mellan ledningen och de anställda.
66

 

Olika program och kampanjer för att öka kundtillfredställelsen kan implementeras på olika 

sätt.
67

 Davies anser att interna marknadsföringsprogram och ledarskapsstrategier måste alliera 

med varandra för att den interna marknadsföringen ska bli en del av ledarskapsstrategin. 

Författaren menar att en ledarskapsstrategi som innefattar en öppen dialog med de anställda är 

i enlighet med den interna marknadsföringens mål. En ledarskapsstrategi i motsats till den 

traditionella där man använder sig av envägskommunikation och där inga försök görs till att 

skapa relationer. Man ger order till de anställda som ska lyda och acceptera beslut som tas 

högre upp i hierarkin. 

Davies tror istället på att de anställda ska känna sig delaktiga i företagsbeslut och känna att de 

har möjlighet att påverka. En god interaktion i ett företag betyder att man klargör de 

förväntningar som finns mellan olika organisationsnivåer och avdelningar. För att 

interaktionen mellan de olika delarna av ett företag ska öka är det viktigt att de olika delarna 

av företaget får yttra sig och att ledarna lyssnar och tar allas åsikter i beaktande vid olika 

beslut. Om de anställda känner sig delaktiga i olika beslut kommer också deras engagemang 

att öka.
68
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Intern marknadsföring betonar att personalen är nyckeln till ett framgångsrikt företag. En 

välinformerad personalstyrka har lättare för att hålla en hög servicenivå.
69

 Genom intern 

marknadsföring kan man bryta ner de murar som finns mellan olika avdelningar och öka 

personalens kunskap samt förståelse för de olika avdelningarna som kan finnas på ett 

företag.
70

 

De mest framgångsrika företagen förstår att personalen är grunden för framgång. Det finns 

olika strategier för att leverera högkvalitativ service genom de anställda.
71

 Det är viktigt att 

komma ihåg att intern marknadsföring är ett synsätt som handlar om personerna i hela 

organisationen, inte bara de frontanställda. Målet med intern marknadsföring är att få samtliga 

att sträva åt samma håll, mot ett kundorienterat synsätt. För att lyckas med detta är det viktigt 

att fokusera på följande tre punkter: 

1.) Dra till sig och anställa passande medarbetare. Detta gäller samtlig personal såväl 

frontpersonal som ledningspersonal. 

2.) Behålla de bästa medarbetarna 

3.) Styra och motivera personalen så att de får ett kundorienterat synsätt. På så vis förbättras 

den interaktiva marknadsföringen.
72

 

Att tillfredsställa de anställda som har kontakt med kunden kan vara nyckeln till företagets 

framgång, enligt Davis. Det är till stor del kvaliteten på ledningsstrategin som påverkar de 

anställdas attityd.
73

 

3.5.1 Intern återställarstrategi vid servicemisslyckande 
Som en fördjupning av föregående avsnitt beskriver vi i detta avsnitt hur företagsledningen 

kan vara ett stöd för de anställda som har direkt kontakt med kunderna, den så kallade 

frontpersonalen. Vid klagomålshantering är det viktigt med en omhändertagande strategi 

gentemot den anställde. När den anställde har kompenserat kunden för ett 

servicemisslyckande behöver den anställde hjälp från företagsledningen för att  återhämta 

sig. Detta för att den anställda ska kunna leverera högkvalitativ service vid nästkommande 

kundmöte. 

Intern marknadsföring används för att försäkra sig om att de anställda är motiverade och har 

alla de verktygen som behövs för att kunna leverera högkvalitativ service.
74

 Om ett företag 

ska kunna konkurrera med hjälp av service är det viktigt att företaget anställer och behåller 

den bästa personalen. För att lyckas med det kan man se på de anställda som interna kunder. 

Om de anställda känner sig uppskattade och om deras behov tillfredsställs är chansen större 

att de stannar kvar i företaget.
75
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I artikeln ”Internal service recovery: developing a new construct” behandlar David E. Bowen 

och Robert Johnston problematiken av att frontpersonalen ofta får ta emot klagomål från de 

externa kunderna. I många fall är det inte samma person som har orsakat 

servicemisslyckandet som får ta emot klagomålen men det är ändå de anställda med 

kundkontakt som får ta ansvar för misslyckandet och försöka ställa allt till rätta. Det kan leda 

till att personalen som i sitt dagliga arbete möter kunden kan känna sig otillräcklig och illa till 

mods. 

Intern återställarstrategi refererar till vad organisationen gör för att interna kunder, 

frontpersonalen, ska känna sig ”hela” efter ett externt serviceåterställande, alltså 

klagomålshantering.
76

 Författarna påpekar att extern återställarstrategi är ett väl utrett och 

omdiskuterat begrepp medan intern återställarstrategi är något som belysts väldigt lite i teorin. 

Den externa återställarstrategin handlar om att kompensera en kund som varit med om ett 

servicemisslyckande och därmed är missnöjd. Anställda känner sig ofta hjälplösa och otrygga 

i situationer där de ska hantera missnöjda kunder. För att en missnöjd kund ska omvandlas till 

en nöjd kund behövs en extern återställarstrategi så att den anställde vet hur den ska hantera 

klagomålen och hur kunden ska kompenseras. För att den strategin ska vara framgångsrik 

behövs en intern återställarstrategi. Den ska få de anställda att känna sig trygga och mindre 

frustrerade i situationer då de ska reparera ett servicemisslyckande.
77

 

Författarna visar på de många undersökningar som gjorts som alla kommit fram till att de 

anställda som har kundkontakt är den centrala variabeln i en extern återställarstrategi. De 

anställda som har mest kundkontakt är också de som till största del kan påverka om en 

missnöjd kund slutligen blir nöjd. Det är därför mycket viktigt att dessa anställda känner sig 

motiverade och villiga att kompensera en missnöjd kund. Utmaningen för ledningen när det 

gäller den externa återställarstrategin ligger bland annat i att säkerställa en viss standard utan 

att inkräkta på den anställdes handlingsfrihet.
78

 

Den anställde som tar emot klagomål från kunder kan lätt känna sig illa tillmods och osäker 

på vilka åtgärder som bör vidtas. Det kan också kännas frustrerande för den anställde om det 

är andra personer som har orsakat servicemisslyckandet. Även om det är andra personer i 

företaget som har misslyckats med att leverera den service som kunden förväntar sig är det 

ändå den anställde som möter kunden som kommer få ta emot ilska och missnöje från 

kunden.
79

 Som en följd av detta belyser författarna vikten av en intern återställarstrategi. Den 

ska få den anställde att återhämta sig från ett möte med en missnöjd kund. 

Många anställda som i sitt arbeta möter missnöjda kunderna har oftast varken de rätta 

befogenheterna eller resurserna för att kompensera kunden. Ofta saknas också utbildning i 

extern återställarstrategi. Därför menar David E. Bowen och Robert Johnston att ett företag 

måste använda sig av en intern återställarstrategi för att den externa återställarstrategin ska 

fungera. 
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I likhet med Berry anser författarna att man ska se på anställda som interna kunder. Jobben är 

produkten som ska anpassas efter vad kunden önskar och efterfrågar. Med det menas att för 

att de anställda ska leverera en hög servicenivå måste också ledningen göra allt de kan för den 

anställde. 

Många olika undersökningar visar på att det finns ett positivt samband mellan den anställdes 

upplevda tillfredställelse och kundens upplevda tillfredställelse. De anställda behöver få sina 

behov tillfredställda av ledningen för att i sin tur kunna fokusera på att kunna uppfylla 

kundens önskemål. Författarna menar att det därmed också finns en länk mellan effektiviteten 

av den interna återställarstrategin och den externa återställarstrategin.
80

 

David E. Bowen och Robert Johnston föreslår att den externa återställarstrategin även ska 

användas internt. När den anställde har varit tvungen att kompensera en missnöjd kund på 

grund av ett servicemisslyckande ska den anställde bli kompenserad och återhämta sig med 

hjälp av samma strategi. Denna strategi består av socialt stöd, handlingsfrihet, god intern 

kommunikation samt förtroende. 

3.6 Sammanfattning 
I detta avsnitt sammanfattas de teorier som presenterats ovan.  

Teorierna utgör grunden till uppsatsen och dessa har valts ut med hänsyn till uppsatsens 

forskningsfrågor och syfte. Ett fastighetsmäklarföretag är i allra högsta grad ett 

tjänsteproducerande företag och personalen fyller en viktig funktion. De valda teorierna 

klarlägger att personalen de facto är viktig för tjänsteproducerande företag och visar även hur 

företag kan ta hand om sin personal på bästa sätt.  

Inledningsvis beskrevs vikten av att företagen kan hålla vad de lovar till sina kunder. 

Sambandet mellan den interna och den externa marknadsföringen samt personalens betydelse 

för företaget belystes. Under det andra avsnittet presenterades förslag till orsaker som gör att 

kunderna upplever en diskrepans mellan den förväntade servicekvaliteten och den av kunden 

upplevda servicekvaliteten. Den så kallade tjänstegap-modellen illustrerar fyra olika faktorer 

som kan bidra till missnöje hos kunden. Om företagsledningen arbetar aktivt för att minska 

gapen kan det leda till nöjdare kunder. I avsnittet om kundtillfredsställelse belystes vikten av 

nöjda kunder. Ett företag som levererar högkvalitativ service får starkare kundrelationer och 

detta kan leda till återkommande kunder.  

Avsnittet om hur kunder sprider information om den upplevda servicekvaliteten är viktigt för 

att visa hur stor betydelse både positiv och negativ kommunikation har för företaget. Goda 

externa relationer kräver goda interna relationer, ett så kallat inside-out perspektiv som går ut 

på att nöjd personal ger nöjda kunder. Här redogörs för hur företagsledningen kan arbeta med 

intern marknadsföring. Det sista teoriavsnittet beskriver hur företagsledningen kan utrusta 

personalen med de rätta verktygen så att de kan leverera högkvalitativ service gång på gång.  

Nyttan av att arbeta med intern marknadsföring för att bättre kunna underhålla goda relationer 

med kunderna och på så sätt tillgodose kundernas önskningar beskrivs tydligt i teoriavsnitten. 

De efterföljande delarna empiri och analys baseras på den teoretiska basen. Intervjufrågorna 
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är skapade enligt den struktur som återfinns under teoriavsnittet. Detta för att få fram 

jämförbar empirisk data som sedan kan användas i analysen. 
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4. Empiri 
Nedan följer en sammanställning av de svar vi fått av respondenterna samt en presentation av 

de företag vi undersökt. Avsnittet är indelat i tre olika delar fördelat på de tre företag vi 

intervjuat. Vi utgår från de tre punkter som företag kan använda sig av för att lyckas med den 

interna marknadsföringen. Dessa har vi tagit upp under avsnitt 3.5 – vikten av intern 

marknadsföring. Vi har valt denna indelning för att det ska bli lättare för läsaren att 

orientera sig. 

4.1 SAS Institute AB 
SAS Institute AB är världens största privatägda mjukvaruföretag. Företaget grundades av Jim 

Goodnight 1976 i USA. SAS Institute AB erbjuder statistiska analyssystem till en mängd 

olika företag oavsett bransch och typ av verksamhet. De erbjuder sina kunder möjlighet att ta 

fram beslutsunderlag med hjälp av SAS Institute ABs unika affärssystem. Idag består 

koncernen av över 400 kontor med över 12 000 anställda. De fyra miljoner användarna av 

systemet finns utspridda över 126 olika länder. 24 % av omsättningen 2010 investerades i 

R&D (Research and development) vilket kan kopplas till deras ledord ”Power to know”. 

Företaget hävdar att deras framgångar kan härledas till deras konstanta fokusering på 

kundernas behov såväl före, under som efter installationen av mjukvaran. 

Verksamheten i Sverige initierades 1986 och idag finns det närmare 140 anställda. Dock 

expanderar den svenska verksamheten kraftigt och personalstyrkan beräknas utöka ytterligare. 

I december 2012 ska företagets personalstyrka bestå av 160 anställda. Kontoret finns i anrika 

lokaler i Stora Frösunda, Stockholm. Bland de svenska kunderna kan Posten, AstraZeneca, 

Eniro och Expressen nämnas. Det som utmärker SAS Institute AB är deras förmåga att ta 

hand om sin personal. Detta har visat sig genom de priser som företaget vunnit som 

exempelvis vinnare av Great Place to Work´s pris för medelstora organisationer. SAS Institute 

AB har under flera år i följd rankats högt på denna lista. 

Vår respondent Kerstin Wejlid är sedan ett år tillbaka anställd hos SAS Institute som 

konsulterande HR Manager. Hennes främsta arbetsuppgifter är att ansvara för rekrytering, 

stärkandet av företagets kultur och värderingar samt ledarutveckling. I detta ingår 

medarbetarnas ansvar och medarbetskap. 

4.1.1 Dra till sig och anställa passande medarbetare 
Företagets grundfilosofi och genuina övertygelse kan sammanfattas genom uttrycket ”It´s all 

about the people”. För att företaget ska nå framgång behöver företaget ha nöjda medarbetare 

och nöjda kunder. Kerstin förklarar detta genom att rita upp en triangel. 

 

Figur 4 (Efter intervju med Wejlid, 2012) 
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Har företaget nöjda medarbetare är det troligt att företaget får nöjda kunder och det i sin tur 

gör att det är troligt att företaget blir ganska framgångsrikt. Det är en enkel men väldigt 

betydelsefull triangel enligt Kerstin Wejlid. 

Det är utifrån detta synsätt företaget rekryterar ny personal. I rekryteringssammanhang pratas 

det extremt mycket om företagets kultur och värderingar. De anställer endast personal som 

allierar med företagets synsätt gällande just företagskultur och värderingerar. Det är viktigt att 

den nyrekryterade passar in bland övrig personal sett till attityd. Samtidigt är det 

betydelsefullt att det finns en mångfald av personligheter bland personalstyrkan eftersom det 

anses främja företagets utveckling. Det bör finnas en stor respekt för individerna och deras 

olikheter. 

Den befintliga personalen är de viktigaste reklampelarna företaget har när det gäller 

nyrekrytering. Kerstin Wejlid anser att den anställde representerar sitt arbete dygnet runt och 

om personalen är nöjd syns det tydligt. Det glittrar i ögonen när någon som är nöjd med sin 

arbetsplats pratar om sitt jobb. Företaget anser att mun till mun kommunikation är värdefull 

vid nyrekrytering. Rykten sprids snabbt på stan. 

Utmärkelsen Great place to work underlättar mycket vid nyrekrytering främst för att attrahera 

ny personal. SAS Institute AB har enligt vår respondent ett oerhört gott rykte på marknaden 

som beror på den interna marknadsföringen. Hon menar vidare att utmärkelsen visar på att 

den interna marknadsföringen är både genuin och äkta. 

4.1.2 Behålla de bästa medarbetarna 
Genomgående anser SAS Institute att de satsar på långsiktighet. När det gäller personal är de 

måna om att behålla den personal de har genom att satsa på trivsel samt utbildning och 

utveckling för medarbetarna. De har en stor utbildningsavdelning där de anställda 

kontinuerligt utbildas internt. Detta då företaget har en egen programvara. Majoriteten av de 

nyrekryterade saknar kunskap om programvaran. Det finns även en så kallad Helikopterkurs 

som är en övergripande informationskurs. Företaget anser att det är oerhört viktigt att alla 

förstår vad de håller på med inom företaget, vad det är de säljer och vad kunderna har för 

nytta av företagets erbjudanden. 

Det anordnas kickoffer, fester och firanden. Företaget anser att det är viktigt att visa sin 

uppskattning gentemot de anställda och firar därför lyckade prestationer. Initiativ inifrån 

organisationen uppmuntras och som ett exempel på detta finns det en sport och trivselgrupp 

som bland annat anordnar prova på aktiviteter för personalen i parken som tillhör fastigheten. 

Kerstin Wejlid belyser att hon tycker att det är oerhört viktigt med balansen mellan arbetsliv 

och familjeliv/fritid. De anställda arbetar 35 timmar per vecka och konsulterna har ett 

debiteringskrav på 65 % vilket i branschen kan anses vara något lågt. Normalt säger Kerstin 

att det ligger på ca 85 %. Detta för att de ska få tid för utbildning och utveckling så att de 

hänger med i marknadsutvecklingen. 

Alla anställda har individuella bonusplaner. Företaget sätter inte superhöga säljkvoter som 

mål för de anställda. Kvoterna ska vara rimliga men samtidigt lite tuffa. De vill att personalen 
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ska stretcha sig. Samtidigt säger Kerstin att det måste finnas en balans så att personalen 

känner sig motiverade och att de måste känna att det är möjligt att uppnå. 

Kerstin Wejlid anser att den interna kommunikationen är mycket transparent. Företaget är 

öppna när det gäller information och enligt undersökningar har 93 % av de anställda 

förtroende för ledningen. Kerstin tror att det beror på transparansen och att de anställda 

känner sig trygga med att ledningen inte har någon dold agenda. De anställda upplever enligt 

Kerstin att de är delaktiga i företagsbesluten. SAS Institute AB beskrivs som en platt 

organisation och de anställda upplever att möjligheten att påverka är stor. Kerstin tror att alla 

anställda känner att det är okej att komma med synpunkter när det gäller beslut som rör 

exempelvis affärsplanen. De har ingen förslagslåda där personalen kan lämna förslag om 

ändringar då företaget anser sig ha en så pass god dialog med alla att det är onödigt. De menar 

på att det naturliga mötet inom organisationen är viktigt. Man pratar med den man har behov 

att prata med. Det finns ingen hierarki. Ledningen arrangerar fredagsfrukostar i den 

gemensamma matsalen varje vecka. Detta är ett sätt för ledningen att informera och uppdatera 

personalen. De har dessutom månadsmöten. 

För att stärka företagskulturen hos de anställda ägnar sig SAS Institute AB åt olika aktiviteter. 

Det senaste exemplet är att de sponsrade Special Olympic Day. De tycker att det är viktigt att 

företaget tar ställning i viktiga frågor och visar personalen att det är viktigt att visa sitt stöd. 

Det är ett led i företagets arbete med socialt ansvarstagande. 

Slutligen säger Kerstin att det är viktigt att företaget identifierar drivkraften hos de enskilda 

medarbetarna. Hon illusterar detta genom tre bubblor. 

 

Figur 5 (Efter intervju med Wejlid, 2012) 

När bubblorna går ihop i mitten når den anställde den optimala prestationen. Den anställde 

gör då antagligen väldigt bra ifrån sig och tycker att arbetet är kul. 

4.1.3 Styrning och motivering 
Kerstin Wejlid anser att SAS Institute AB har ett tydligt mål och en tydlig vision som 

medarbetarna kan sträva efter att uppnå. Hon menar på att företaget är en utpräglad 

säljorganisation och ledordet är Power to know. Det uttalade målet är en siffra som alla 

strävar efter att uppnå. 

För att utveckla ledarna och medarbetarskapet har företaget infört ett nytt projekt som kallas 

skuggledning. De anställda kan själva anmäla sig till projektet och tanken är att en grupp 

medarbetare ska vara en skugga av ledningsgruppen för att skapa en dubbelriktad dialog och 

öka kontaktytan. Skuggan får själva komma med förslag på hur ledningen skulle kunna jobba 

i en viss fråga som ledningen ställt. Skuggans första fråga var hur de skulle jobba, om de var 
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en del av ledningsgruppen, för att behålla kultur och värderingar vid en sådan stark tillväxt 

som företaget står inför. 

För att ledningen ska kunna förmedla den rådande företagskulturen och företagets värderingar 

till de anställda måste ledningen vara konsekventa i sitt agarande. De måste dessutom vara 

genuina i sin övertygelse om företagets kultur och värderingar. Företaget har en lärande 

inställning. De ser allt arbete som ett lärande. Man kan lära sig något av varje situation, även 

när det går mindre bra. De jobbar konstant med att stärka företagskulturen delvis genom 

skuggledningen. Företaget har omfattande ledarskapsutvecklingsprogram för att tydliggöra 

och synliggöra företagskulturen. Detta ska hjälpa cheferna att agera på ett sätt som förstärker 

företagskulturen. Kerstin menar att företaget har en mycket god företagskultur och målet är 

inte primärt att förändra eller förbättra kulturen. Det handlar snarare om att behålla den 

rådande kulturen och värderingarna inför den kommande expansionen. Detta är ett 

kontinuerligt arbete för ledningen. 

”Ledarskap tar tid. Det är inget man kan göra med vänsterhanden. Det är yrke, det är ett 

jobb. En viktig inställning.” 

Kerstin anser att personalens motivation är fundamentet i ledarskap. Motivationen är 

individens känsla och man kan inte motivera de anställda genom att ge order. Företagets 

uppgift är att ge förutsättningar för att individen ska känna sig motiverad. Det är viktigt att 

företaget tillämpar ett individuellt situationsanpassat ledarskap så att varje individ 

uppmärksammas. Hon hänvisar återigen till de tre bubblorna som vi illustrerat ovan. Företaget 

och individen kan gå i olika takt men ledningen strävar efter att de ska gå i samma takt och 

utvecklas tillsammans. Alla medarbetare har individuella utvecklingsplaner som tydligt följs 

upp varje år. Även ledningen mäts. De mäts på två sätt, dels på försäljningssiffror men även 

på resultatet av undersökningar som Great Place to Work. 

Företaget tror att de har en god kommunikation med kunderna och att dessa kan säga till om 

de är missnöjda. Kundnöjdhet mäts en gång per år. Mätningar visar att SAS Institute AB har 

väldigt få cancelleringar, under 3 %. Företaget arrangerar många kundaktiviteter och 

kunderna är väldigt delaktiga i dessa. SAS Institute AB anser sig erbjuda kunderna en hög 

servicegrad genom att vara tillgängliga, nåbara, snabba vid åtgärdsbehov. De strävar efter att 

inte ha några surdegar/långbänkar eftersom problem ska tas om hand omedelbart. 

De saknar en uttalad strategi när det gäller klagomålshantering. De anpassar den efter varje 

individuell situation. Däremot anser de att man bör ta tag i problem omgående eftersom det är 

sällan ett problem löser sig av sig självt. Misstag från de anställda får inte mörkas och det är 

viktigt att alltid respektera kundens synpunkter. Målet vid ett misslyckande är att försöka 

finna en lösning. Ofta sätts ett team ihop och ledningen involveras. När det gäller personalens 

handlings- och ansvarsfrihet anser Kerstin Wejlid att det är komplext eftersom personalen 

jobbar i team. Om kontakten med en kund skär sig byts oftast personalen ut och då är det 

viktigt att personalen i fråga inte tar det personligt. Alla kommer inte överens med alla. 

Kerstin anser att den externa marknadsföringen samspelar med den interna marknadsföringen. 

Hon anser att resultaten från kundattitydmätningar, personalattitydmätningar och 
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resultatmätningar ger svar på detta. Samtliga mätningar har gett mycket goda utslag. För att 

uppnå de goda resultaten i mätningarna menar hon på att det krävs ett uttalat mål, tydliga 

strategier för att nå målet samt en kompetent organisation som möjliggör målet. 

4.2 Karlsson & Uddare 

Karlsson & Uddare är ett Stockholmsbaserat fastighetmäklarföretag som bildades 1984 av tre 

vänner. Idag finns endast en av dem kvar i bolaget, Mats Uddare. Företaget har på senare år 

expanderat och består idag av nio lokala kontor fördelade på olika områden i Stockholms 

innerstad. Huvudkontoret ägs av Mats Uddare och de andra åtta kontoren styrs av fem olika 

franchisetagare. Totalt består personalstyrkan av 24 fastighetsmäklare inklusive 

franchisetegarna. 

Catharina Lager, vår respondent, är själv fastighetsmäklare och har sedan hösten 2007 varit 

franchisetagare. Catharina Lager Fastighetsmäklare AB ansvarar för fyra kontor och sex 

medarbetare. Hennes arbetsuppgifter består av att ta hand om personalen samt att själv agera 

som fastighetsmäklare. 

4.2.1 Dra till sig och anställa passande medarbetare 
Företaget försöker attrahera passande medarbetare genom att erbjuda för branschen goda 

lönevillkor och goda möjligheter till bra kundunderlag. Vid rekrytering försöker ledningen 

förmedla den goda stämning som finns bland medarbetarna. Ledningen strävar efter att 

anställa personal som passar in och kompletterar den befintliga personalstyrkan. Företaget vill 

att rekryten delar företagets värderingar. 

Catharina Lager ser gärna mångfald bland personalstyrkan då de anställda kan komplettera 

varandra och bidra med olika erfarenheter. Hon anser att företagets goda renommé underlättar 

vid rekrytering. 

4.2.2 Behålla de bästa medarbetarna 
Catharina anser inte att företaget arbetar aktivt med intern marknadsföring. 

Företaget hoppas att de goda lönevillkoren bidrar till en lojal personalstyrka. Catharina 

poängterar att det måste finnas tillräckligt mycket att göra för de anställda för att de ska trivas. 

Detta kan dock vara svårt att styra över då arbetsbelastningen varierar i takt med hög- och 

lågkonjunkturer. En annan faktor är att man får styra över sin egen arbetstid. Det är stor 

flexibilitet när det gäller den mängd tid den anställda behöver lägga ned. Det är viktigt att de 

anställda trivs med sina arbetskamrater, sin chef och sina arbetsuppgifter. Catharina anser att 

det är viktigt att alla känner sig sedda och detta jobbar hon aktivt med dagligen genom att ha 

mycket kontakt med personalen. 

För att stärka relationerna inom företaget anordnas en konferens en gång per år. Vanligtvis 

varar konferensen två till tre dagar på andra orter än Stockholm, både in- och utrikes. Vidare 

anordnas ”fredagsfika” varje vecka av de anställda själva. Det är ett sätt för personalen att 

träffas på ett av de lokala kontoren för att stärka samarbetet mellan kontoren. Det förekommer 

även afterwork och middagar för de anställda. Detta främjar trivseln. 
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Personalen har möjlighet till fortbildning genom utvalda externa och interna kurser som 

företaget står för. Det är frivilligt att delta på kurserna. Catharina litar på att personalen 

uppfyller de kunskapskrav som ställs och att de håller sig a jour. Hon tror mycket på 

individernas eget ansvar. 

Den interna kommunikationen är mycket god. Catharina pratar med samtliga av sina anställda 

dagligen via personliga möten eller via telefon. Det förekommer även i stor utsträckning 

mailkontakt varje dag. Den täta kontakten möjliggör i hög grad att de anställda kan påverka 

företagsbeslut både gällande små och stora saker. Det har bland annat lett till att beslut som 

fattas är lättare att implementera hos personalen och ledningen får snabbt respons på beslut 

som inte uppskattas av personalen. Ett exempel på detta är att det togs ett beslut på central 

nivå om att införa ett nytt datasystem vilket inte motsvarade förväntningarna vare sig hos 

ledning eller hos personalen. Efter påtryckningar från personalen togs beslut av ledningen att 

gå tillbaka till det gamla systemet. 

Catharina anser att det finns en god kommunikation mellan henne och de anställda. Dock 

finns det brister i kommunikationen mellan de anställda och den centrala ledningen. 

Det saknas en uttalad målbild för företaget. 

4.2.3 Styrning och motivering 
Catharina har nyligen inlett ett samarbete med en extern coach som ska hjälpa henne i sin roll 

som chef. Denne ska även hjälpa de anställda med sitt engagemang och sin motivation. 

Ledningen arbetar för att motivera de anställda genom personliga utvecklingssamtal. Det är 

idag inte klart för Catharina vad som motiverar och driver hennes anställda. Förhoppnings ska 

coachen hjälpa henne i denna fråga. De varierande arbetsuppgifterna som fastighetsmäklarna 

har tror Catharina upplevs som motiverande eftersom ingen dag är den andra lik. 

Varje anställd har en individuellt utformad budget som är mycket enkel att följa upp. Idag 

saknas det uppföljningssamtal gällande detta. Catharina anser inte att budgetuppföljningen är 

prioriterad då hon tror att det provisionsbaserade lönesystemet bidrar till att personalen 

anstränger sig så mycket de kan för att nå de uppsatta målen. 

Varje månad hålls månadsmöten då de 24 anställda möts och då kontorscheferna informerar 

om aktuella händelser och framtida planer. 

Idag finns det ingen kontroll av hur kunderna upplever mötet med personalen i form av 

kundundersökningar. Catharina skulle gärna önska att detta fanns men det beslutet måste tas 

på central ledningsnivå och är därför inget hon kan besluta om på egen hand. 

För att de anställda ska kunna leverera högkvalitativ service har ledningen noga valt ut 

leverantörer och samarbetspartners. Catharina bidrar även själv genom att erbjuda sin hjälp. 

Företagskulturen främjar samarbete mellan de anställda. Om man behöver hjälp med något 

kan man alltid fråga en kollega om råd. Det saknas ett kontinuerligt medvetet arbete för att 

stärka företagskulturen. 
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Det finns ingen uttalad strategi vid servicemisslyckande. Dock har de anställda stor 

handlingsfrihet. Om de upplever att de är osäkra när det gäller att kompensera kunden vet de 

att de kan rådfråga ledningen. Personalen är personligt ansvarig för sina arbetsuppgifter 

gentemot kunder. De anställda har inga fasta arbetsuppgifter utöver sina egna affärer. 

Catharina anser att personalen är företagets kapital. 99 % av företaget hänger på att 

personalen sköter sitt jobb. Rekommendationer är superviktigt för att få nya kunder. 

4.3 Svensk Fastighetsförmedling Ekerö 
Svensk Fastighetsförmedling är en rikstäckande fastighetsmäklarkedja i Sverige som ingår i 

bank- och finanskoncernen DnB. Det finns idag 230 kontor som drivs av 160 olika 

franchisetagare och ca 1 100 anställda. Svensk Fastighetsförmedling grundades 1937 i Borås. 

Vår respondent Martin Larsson äger och arbetar på Svensk Fastighetsförmedling Ekerö där 

han ansvarar för en personalstyrka om fyra anställda. Han har varit verksam inom Svensk 

Fastighetsförmedling i 22 år. De senaste 11 åren har han varit verksam som franchisetagare. 

Martins arbetsuppgifter består av att se till att verksamheten fungerar med personal, 

marknadsföring mm. Allt som görs ska driva försäljningen och kontoret framåt. Utöver detta 

så ingår det även visst mäklararbete. 

4.3.1 Dra till sig och anställa passande medarbetare 
Martin tror att företaget attraherar passande medarbetare genom goda villkor. Kedjan arbetar 

för att de ska vara en bra organisation att arbeta för och har flera år fått utmärkelser om 

branschens bästa arbetsgivare. 

4.3.2 Behålla de bästa medarbetarna 
Martin anser att intern marknadsföring är viktigt. Då det lokala kontoret ingår i en stor kedja 

anordnas årliga kick-offer då samtliga kedjans medarbetare kan träffas och känna att kedjan är 

stor och framgångsrik. Under konferenserna trycker man även på kedjans målsättningar när 

det t.ex. gäller kundnöjdhet och försäljning. 

På lokal nivå kan den interna marknadsföringen alltid bli bättre men målet är att personalen 

ska samarbeta och få en bra teamkänsla. På kedjenivå arbetar ledningen med att kedjans 

medarbetare ska träffas och skapa bra relationer. Detta arbete har dock varit något sämre de 

senaste åren upplever Martin. På lokal nivå har de haft en del gemensamma aktiviteter i form 

av gemensamma middagar.  

Centralt sett arbetar kedjan för att stärka företagskulturen. De har ett flertal gånger fått 

utmärkelser om branschens bästa arbetsgivare 

Det finns en aktiv kommunikation mellan ledningen och de anställda i företaget. Den interna 

kommunikationen sker nästan alltid genom personliga möten. De anställda får vara delaktiga i 

företagsbeslut och har möjligheta att påverka utfallet av besluten. Detta har lett till bättre 

försäljningssiffror och bättre trivsel. 

Martin anser att bra villkor och att personalen hjälper varandra i arbetet gör att personalen 

stannar kvar inom företaget. Personalen erbjuds en del utbildningar genom kedjan. Martin 



 

29 

 

berättar att då det är ett litet företag så hör han självklart från de anställda hur de önskar att 

arbetssituationen ska se ut och vilka aktiviteter och redskap de vill ha. 

4.3.3 Styrning och motivering 
Enligt Martin finns det klara och tydliga mål och visioner som de anställda ska försöka leva 

upp till. Kedjans mål är att de ska vara marknadsledande på alla lokala marknader i Sverige. 

Kedjan tar löpande fram nya verktyg och metoder för att driva utvecklingen framåt. Men det 

är svårt att variera arbetsuppgifterna i den bransch som företaget verkar i. De följer dock upp 

prestationerna (försäljningsresultaten) på kontors- och individnivå. 

Ledningen följer upp försäljningsresultat och marknadsandelar. Genom kundenkäter får de 

reda på hur kunderna har uppfattat deras arbete. Det material och de IT-lösningar som 

utvecklats hjälper medarbetarna att leverera en tjänst med bra kvalitet. 

Det finns ingen uttalad strategi för hur de anställda ska hantera klagomål men det är beslutat 

att franchisetagarna ska försöka lösa problem lokalt de gånger som de har missnöjda kunder. 

Kedjan har även en kundombudsman som kunder kan höra av sig till. 

Personalen är i stort sätt personligt ansvarig för sina arbetsuppgifter och de har stor 

handlingsfrihet. De anställda har täta kundkontakter och har fullt ansvar för sina egna kunder. 

Problem med kunder löses från fall till fall. 

Tack vare bra personal så har de en hög kundnöjdhet. Martin tycker det är svårt att säga exakt 

vad utfallet beror på förutom just engagerad personal. 
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5 Analys 
I detta avsnitt följer vår analys av de undersökta företagen. Vi analyser hur företagen arbetar 

med den interna marknadsföringen och jämför detta med den presenterade teoridelen under 

avsnitt 3. 

5.1 Dra till sig och anställa passande medarbetare 
Personalen är tjänsteföretagens kärna och Wilson hävdar att de mest framgångsrika företagen 

inser att personalen är grunden till framgång.
81

 Då det är svårt att differentiera sin tjänst på en 

konkurrensutsatt marknad kan ett sätt att utmärka sig vara att erbjuda högkvalitativ service. 

Tjänstemarknadsföring består av tre sammanlänkade delar; extern, intern och interaktiv 

marknadsföring vilket kan sägas vara det samma som att ge löften, hålla löften och möjliggöra 

löften.
82

 Personalen, som Gummesson menar är marknadsförare på deltid, är det viktigaste 

redskapet företagen har för att få nöjda kunder.
83

 Det är personalen som ser till att hålla det 

utlovade löftet. Wilson menar att det dock är svårt för företagen att försäkra sig om att de 

anställda levererar en tjänst av högkvalitativ art.
84

 Det är därför extra viktigt att anställa den 

rätta personalen. 

Samtliga tre företag som vi intervjuat menar på att ett gott renommé är en faktor som 

underlättar vid rekrytering. Två av företagen har vunnit utmärkelser för sin personalpolitik. 

SAS Institute AB anställer ny personal utifrån de värderingar och den företagskultur som de 

representerar. Vid nyrekrytering söker de efter personer som har liknande grundvärderingar 

som företaget. Deras kundfokuserade synsätt genomsyrar hela företaget och det är viktigt att 

den nya personalen kan arbeta efter detta motto. De är i mycket hög grad medvetna om hur 

viktig personalen är för företagets framgång. De ser gärna att personalstyrkan består av olika 

personligheter eftersom företaget då blir mer dynamiskt. Även Karlsson & Uddare ser det 

positiva i att ha en dynamisk personalsammansättning. 

Fastighetsmäklarföretagen nämner båda att goda villkor är ett incitament vid nyrekrytering. 

Det säger även SAS Institute AB men de anser att goda villkor som kortare arbetstid och 

bonussystem endast är en liten del av vad som gör en arbetsgivare attraktiv. De menar på att 

företagskulturen och ett gott rykte är mycket mer effektivt för att attrahera personal. Karlsson 

& Uddare är inne på samma spår dock inte i samma utsträckning som SAS Institute AB. 

5.2 Behålla de bästa medarbetarna 
Grönroos menar på att den interna marknadsföringen syftar till att få personalen engagerad 

och motiverad. En nöjd personalstyrka ökar möjligheten till nöjda kunder genom att leverera 

högkvalitativ service. Genom utbildning kan man hålla personalen motiverad och engagerad 

vilket i sin tur kan leda till att företaget i större utsträckning kan behålla personalen. 

Om de anställda misslyckas med att leverera den service som kunden förväntar sig uppstår ett 

gap. Det finns fyra olika gap som Wilson illustrerar i tjänstegap-modellen. Ett sätt att minska 
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gapen är att utbilda personalen och att satsa mer på intern kommunikation. Om gapen minskas 

leder det förhoppningsvis till nöjdare kunder.
85

 

SAS Institute AB och fastighetsmäklarföretagen menar att de är måna om sin personal och att 

de vårdar personalen genom att satsa på trivsel, utbildning och utveckling. Alla tre företag tror 

att utbildning är viktigt för att behålla personalen. Vi tror att en personal som får ta del av 

utbildning känner sig värdefull för företaget. Samtliga tre företag anser det vara positivt att 

företaget satsar på personalens utveckling. 

För att öka trivseln nämner alla tre företag att de anordnar kickoffer och konferenser. SAS 

Institute AB nämner att de ofta firar de anställdas prestationer. Karlsson & Uddare satsar på 

mer informella aktiviteter som fika och afterwork för att få personalen att trivas. På lokal nivå 

har Svensk Fastighetsförmedling Ekerö haft en del gemensamma aktiviteter i form av 

middagar. 

Trots att samtliga tre företag är säljande organisationer verkar det finnas stora skillnader i 

företagskultur och värderingar. SAS Institute AB anser att det är viktigt att personalen får tid 

över till familj och fritid. Det är inget som fastighetsmäklarföretagen nämner överhuvudtaget. 

På SAS Institute AB anställs personalen för att jobba 35 timmar per vecka. 

Fastighetsmäklarföretagen har ett väldigt fritt upplägg där de anställda själva får bestämma 

över sin arbetstid. 

Gummesson menar att ledningen kan nå ut med information, påverka attityder och stärka 

företagskulturen genom god interaktion.
86

 När det gäller arbete med företagskulturen är SAS 

Institute AB mycket mer medvetna om vikten av att arbeta med företagskultur än 

fastighetsmäklarföretagen. Svensk Fastighetsförmedling hänvisar till den centrala ledningen 

och Karlsson & Uddare anser inte att de har en utpräglad företagskultur som förmedlas till de 

anställda. De tror dock mycket på personalens eget ansvar. 

Catharina på Karlsson & Uddare är mån om sin personal och anser att det är viktigt att alla 

känner sig sedda. Detta jobbar hon aktivt med dagligen genom att ha mycket kontakt med 

personalen. Hon tror även att goda villkor är en förutsättning för att få lojal personal. Det är 

viktigt att de anställda trivs med sina arbetskamrater, sin chef och sina arbetsuppgifter. Svensk 

Fastighetsförmedling Ekerö har samma synsätt som Karlsson & Uddare då de menar på att 

bra villkor och att kollegorna hjälper varandra gör att personalen stannar kvar. Just 

hjälpsamma kollegor verkar vara en faktor som samtliga företag tycker är bra. På SAS 

Institute AB arbetar de anställda i team vilket främjar känsla av samhöriget. De tror på att just 

teambuilding är viktigt för att få lojala medarbetare då varje säljare sätter ihop sitt eget team. 

På mäklarföretagen ser det lite annorlunda ut eftersom varje enskild mäklare är ensam 

ansvarig för sitt arbete men trots detta ser ledningarna att det är viktigt med kollegialt 

samarbete. 

Samtliga företag mäter sina anställdas prestationer i siffror. SAS Institute AB uppger att de 

inte sätter för höga mål men att de anställda ändå ska anstränga sig för att nå dem. Samtliga 
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företag uppger att de kan stämma av hur de anställda presterar gentemot det uppsatta målet. 

Karlsson & Uddare upplever att personalen gör allt de kan för att nå så höga siffror som 

möjligt då de anställda endast avlönas på provisionsbasis. 

Gap 4 i tjänstegap-modellen kan uppstå då företaget inte lyckas leverera den service som den 

externa kommunikationen utlovat.
87

 Enligt Hoffman kan detta gap minskas genom bättre 

intern kommunikation och förbättrade rutiner.
88

 Alla tre företag upplever att de har en mycket 

god intern kommunikation och att den mesta kommunikationen sker genom personliga möten. 

Genomgående för företagen är att de saknar hierarki. Endast SAS Institute AB refererade till 

en mätning av de anställdas förtroende för ledningen men samtliga företag anser att 

kommunikationen är av hög kvalitetet. Alla tre tycker att de anställda är delaktiga i 

företagsbesluten, stora som små. På Svensk Fastighetsförmedling har de anställdas deltagande 

lett till bättre försäljningssiffror och bättre trivsel. 

Davies anser att det är viktigt att de anställda känner sig delaktiga i företagsbeslut och att de 

känner att de har möjlighet att påverka.
89

 I samtliga av de intervjuade företagen verkar detta 

vara fallet. Karlsson & Uddare berättar att ledningen kommunicerar med samtliga av de 

anställda dagligen. Den täta kontakten kortar ledtider när det gäller beslutsfattning och gör att 

personalen i mycket hög grad är delaktig i ledningens beslut. Dock uppger Karlsson & Uddare 

att det finns brister i kommunikationen mellan de anställda och den centrala ledningen. SAS 

Institute AB verkar inte uppleva några problem alls med kommunikation mellan de anställda. 

Svensk Fastighetsförmedling Ekerö har inte påtalat några problem med kommunikationen 

mellan det lokala kontoret och den centrala ledningen. Davies menar att det viktigt att 

ledningen lyssnar och tar allas åsikter i beaktande vid olika beslut för att interaktionen i 

företaget ska öka.
90

 De anställdas engagemang tilltar när de känner sig delaktiga vid 

beslutsfattande och enligt Grönroos har en välinformerad personalstyrka lättare för att hålla en 

hög servicenivå.
91

 

Ett servicegap kan enligt Wilson bero på brist på tydliga interna mål. Det tredje gapet handlar 

om att inte välja rätt service. När företaget brister i att kommunicera vad en tjänst egentligen 

innehåller både externt och internt uppstår ett servicegap. För att minska detta gap kan de 

interna målen behöva förtydligas.
92

 Karlsson & Uddare upplever att det saknas en uttalad 

målbild för företaget medan Svensk Fastighetsförmedling Ekerö anser att kedjans 

målsättningar är tydliga när det gäller kundnöjdhet och försäljning. Även SAS Institute AB 

anser sig ha en klar och tydlig målbild. 

Svensk Fastighetsförmedling anser att den interna marknadsföringen på lokal nivå alltid kan 

förbättras. Men de anser att det är viktigt att personalen ska samarbeta och få en bra 

teamkänsla. 
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5.3 Styrning och motivering 
Ledningens roll enligt den interna marknadsföringen är att möjliggöra för de anställda att 

kunna leverera den service som utlovats genom den externa marknadsföringen. Ledningens 

roll är att få personalen att adaptera ett kundorienterat synsätt.
93

 Genom att utveckla 

tjänsteprocesser där förväntningar och upplevelser motsvarar varandra kan ledningen få 

nöjdare kunder.
94

 

SAS Institute AB har klara och tydliga ledarskatsstrategier för att nå framgång. Det finns en 

ledningsgrupp och till sin hjälp har de en HR manager som ägnar hela sin arbetstid till detta. 

För de intervjuade fastighetsmäklarföretagen ser det lite annorlunda ut då ledningen består av 

en enda person som dessutom ska ägna delar av sin tid åt att agera fastighetsmäklare. 

SAS Institute AB arbetar med skuggledning för att skapa en dubbelriktad dialog och för att 

öka kontaktytan bland de anställda. De jobbar också aktivt för att vårda företagskulturen. 

Företaget arbetar med ett omfattande ledarskapsutvecklingsprogram för att tydliggöra och 

synliggöra företagskulturen. Detta ska hjälpa cheferna att agera på ett sätt som förstärker 

företagskulturen. Fastighetsmäklarföretagen har inte en lika starkt uttalad företagskultur. 

Karlsson & Uddare upplever inte att de har en uttalad företagskultur. 

Motivation och engagemang har identifierats som viktiga faktorer inom intern 

marknadsföring. Kerstin Wejlid på SAS Institute AB menar att personalens motivation är 

grundbulten när det gäller ledarskap. Hon säger att motivation är individens känsla och att de 

anställda inte motiveras genom att ledningen ger order utan att individerna ska ges 

förutsättningar för att känna motivation. Både SAS Institute AB och Karlsson & Uddare anser 

att det är viktigt att varje individ uppmärksammas. Vi har tidigare beskrivit Kerstin Wejlids 

syn på hur ledningen kan arbeta för att den anställde ska prestera optimalt. De tre bubblorna 

(jag vill, jag gör, jag kan) måste sammanstråla. Detta gäller all personal även ledningen. 

Genom kundorienterade vidareutbildningar får SAS Institute AB en personalstyrka som är 

mera kundinriktade samtidigt som organisationen präglas av ett säljtänk. 

Fastighetsmäklarfirmorna erbjuder inte någon intern utbildning med inriktning mot ett 

kundorienterat sälj. Ett exempel på en kundorienterad utbildning är SAS Institute ABs 

helikopterutbildning. Grönroos menar på att ett kundorienterat tänk inom organisationen 

förbättrar den interna marknadsföringen. Detta kan ses som en del i processen att skapa en 

god företagskultur som främjar personalens förmåga att leverara högkvalitativ service vilket 

ger nöjda kunder.
95

  

Karlsson & Uddare har anlitat en coach för att utveckla Catharinas roll som ledare. Det ska 

hjälpa henne att identifiera drivkrafterna hos hennes personal. Dessa är för henne okända idag. 

Ledningen hos Karlsson & Uddare arbetar för att motivera de anställda genom personliga 

utvecklingssamtal. 

                                                 
93

 (Grönroos, 1996) s 80 
94

 (Grönroos, 2002) s 120 
95

 (Grönroos, 1996) s 79 ff. 



 

34 

 

Genom god upplevd tjänstekvalitet får kunden starkare relationer till företaget. Nöjda kunder 

sprider goodwill om företagets tjänster. Nöjda kunder får företag genom en personalstyrka 

som upplever att de backas upp av företaget.
96

 

SAS Institute AB anser sig ha en god kommunikation med kunderna. Kundnöjdhet mäts en 

gång per år och den senaste mätningen visar att de har väldigt få cancelleringar. SAS Institute 

AB anser sig erbjuda kunderna en hög servicegrad genom att vara tillgängliga, nåbara, snabba 

vid åtgärdsbehov. De strävar efter att inte ha några surdegar/långbänkar eftersom problem ska 

tas om hand omedelbart. Enligt Parasuraman finns det tio faktorer som inverkar på 

kvalitetsupplevelsen.
97

 SAS Institute AB har som vi precis nämnt tagit fasta på några av 

dessa. De saknar dock en uttalad strategi när det gäller klagomålshantering. De anpassar den 

efter varje individuell situation. Den enda strategi som finns är att de ska vara snabba i sina 

åtgärder mot kund. Karlsson & Uddare har inte heller en uttalad strategi vid 

servicemisslyckande. Dock har de anställda stor handlingsfrihet. Om personalen upplever att 

de är osäkra när det gäller att kompensera kunden vet de att de kan rådfråga ledningen. 

Personalen är personligt ansvarig för sina arbetsuppgifter gentemot kunder både hos Karlsson 

& Uddare och Svensk Fastighetsförmedling Ekerö. 

För att den externa återställarstrategin ska vara framgångsrik behövs en intern 

återställarstrategi. Den interna serviceåterställarstrategin ska se till att frontpersonalen 

återhämtar sig efter ett servicemisslyckande gentemot kund så att personalen kan ta hand om 

nästa eventuella servicemisslyckande.
98

 Frontpersonalen är den avgörande faktorn för om en 

missnöjd kund slutligen blir nöjd.  Det är därför viktigt att ledningen ser till att 

frontpersonalen är motiverad.
99

 

Det finns ett flertal studier som visar på sambandet mellan hög kundtillfredsställelse och 

kunders benägenhet att sprida positiv information om företaget genom mun till mun 

kommunikation.
100

 Det är därför viktigt att ta reda på vad som gör kunden tillfredställd. 

Karlsson & Uddare har ingen kontroll av hur kunderna upplever mötet med personalen i form 

av kundundersökningar även om Catharina gärna skulle önska att detta fanns. Det har däremot 

Svensk Fastighetsförmedling Ekerö. Genom kundenkäter får de reda på hur kunderna har 

uppfattat deras arbete. Det material och de IT-lösningar som utvecklats hjälper medarbetarna 

att leverera en tjänst med bra kvalitet. Personalen är i stort sätt personligt ansvarig för sina 

arbetsuppgifter och de har stor handlingsfrihet. De anställda har täta kundkontakter och har 

fullt ansvar för sina egna kunder. Problem med kunder löses från fall till fall. Tack vare bra 

personal så har de en hög kundnöjdhet. Martin tycker det är svårt att säga exakt vad det beror 

på. 

När det gäller personalens handlings- och ansvarsfrihet anser Kerstin Wejlid hos SAS 

Institute AB att det är komplext eftersom personalen jobbar i team. Personalen hos Svensk 
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Fastighetsförmedling har ingen uttalad strategi för hur de ska hantera klagomål men det är 

beslutat att franchisetagarna ska försöka lösa problem lokalt de gånger som de har missnöjda 

kunder. Kedjan har även en kundombudsman som kunder kan höra av sig till. 

För att de anställda hos Karlsson & Uddare ska kunna leverera högkvalitativ service har 

ledningen noga valt ut leverantörer och samarbetspartners. Catharina bidrar även själv genom 

att erbjuda sin hjälp. Företagskulturen främjar samarbete mellan de anställda. Om man 

behöver hjälp med något kan man alltid fråga en kollega om råd. 

Kerstin anser att den externa marknadsföringen samspelar med den interna marknadsföringen. 

Hon anser att resultaten från kundattitydmätningar, personalattitydmätningar och 

resultatmätningar ger svar på detta. Samtliga mätningar har gett mycket goda utslag. För att 

uppnå de goda resultaten i mätningarna menar hon på att det krävs ett uttalat mål, tydliga 

strategier för att nå målet samt en kompetent organisation som möjliggör målet. 

Karlsson & Uddare anser att personalen är företagets kapital. Catharina säger att 99 % av 

företaget hänger på att personalen sköter sitt jobb och att rekommendationer är superviktigt 

för att få nya kunder. Enligt undersökningar finns ett samband mellan den anställdes upplevda 

tillfredställelse och kundens upplevda tillfredställelse. Det är därför av största vikt att 

ledningen tillfredsställer sin personal.
101

 

Tjänstemarknadsföringstriangeln som vi nämnde i början av vår teoridel baseras på de tre 

benen: ge löften, möjliggöra löften och hålla löften. SAS Institute AB har anammat detta 

synsätt men använder en annan terminologi. Nöjda medarbetare ger nöjda kunder som gör 

företaget framgångsrikt. 
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6 Slutsats 
Under detta avsnitt återknyter vi till vårt syfte med uppsatsen och ämnar besvara uppsatsens 

två övergripande frågeställningar. Vidare presenteras uppsatens bidrag inom ämnet intern 

marknadsföring kopplat till fastighetsmäklarbranschen. Vi avslutar sedan kapitlet med 

förslag på fortsatt forskning. 

6.1.1 Hur arbetar fastighetsmäklarföretag idag med intern marknadsföring 

för att få nöjdare kunder som på sikt ger fler kunder i form av 

rekommendationer? 
De studerade fastighetsmäklarföretagen arbetar idag båda med intern marknadsföring, dock i 

olika utsträckning. Vi upplever att de inte själva är medvetna om att de faktiskt arbetar aktivt 

med den interna marknadsföringen. Detta kan vara för att begreppet intern marknadsföring är 

okänt för dem. Vi kommer nedan redogöra för hur de båda fastighetsmäklarföretagen arbetar 

med intern marknadsföring idag. 

6.1.1.1 Karlsson & Uddare 
Ett exempel som visar på att respondenten hos Karlsson & Uddare inte är helt insatt i 

begreppet intern marknadsföring är hennes svar på om de aktivt arbetar med intern 

marknadsföring. Respondenten svarade ett klart nej. Vi vill dock hävda motsatsen dels för att 

hon arbetar aktivt genom sitt omhändertagande ledarskap som ger stöd och kraft till 

personalen att möta kunderna. Den stora kontaktytan i form av god kommunikation med sin 

personal påvisar även att hon arbetar med intern marknadsföring. Det yttersta beviset för att 

de faktiskt arbetar med intern marknadsföring är det samarbete som Karlsson & Uddare 

nyligen har inlett med en coach. Detta ska utveckla Catharina som ledare och även utveckla 

personalen. För att öka motivationen och trivseln på företaget anordnas idag informella möten 

som exempelvis fredagsfika samt konferenser. 

Karlsson & Uddare erbjuder idag sina anställda vidareutbildning, det är dock ingen fråga hon 

är drivande i. Handlingsfrihet och individens egna ansvar är något som Catharina tror starkt 

på. Både när det gäller den egna utvecklingen men även i kontakt med kunden. 

Vid nyrekrytering har vi fått intrycket av att företaget är medvetna om vikten av att den nya 

personalen ska passa in med den befintliga personalen och även att den nyrekryterade ska ha 

ett kundorienterat arbetssätt. Catharina förstår personalens betydelse för att företaget ska få 

nöjda kunder. Detta tydliggörs i och med att hon anser att 99 % av företaget hänger på att 

personalen sköter sitt jobb.  

När det gäller verktyg för att hjälpa personalen att leverera högkvalitativ service har Karlsson 

& Uddare noga valt ut leverantörer och samerbetspartners. Karlsson & Uddare förstår nyttan 

av nöjda kunder och därmed möjligheten till rekommendationer.  

6.1.1.2 Svensk Fastighetsförmedling Ekerö 
Svensk Fastighetsförmedling Ekerö hävdar att de arbetar med intern marknadsföring. Genom 

framtagna redskap försöker de utrusta personalen så att de ska kunna leverera högkvalitativ 

service. De använder sig av kundundersökningar för att ta reda på hur nöjda kunderna är med 
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den tillhandahållna servicen. De har även en kundombudsman som ska underlätta vid 

servicemisslyckanden. Företaget har tydligt uttalade mål för att underlätta för de anställda. 

Dessa vet då vad de ska arbeta mot. En gemensam målbild stärker företagskulturen och kan 

också verka för att öka motivationen. 

Den höga kundnöjdheten som påvisats genom kundundersökningar indikerar att företaget har 

en motiverad personal. Dessa faktorer har ett tydligt samband som vi redogjort för under vårt 

teoriavsnitt. 

Svensk Fastighetsförmedling Ekerö anordnar gemensamma kick-offer och middagar för att 

stärka teamkänslan och öka motivationen. Dessa arrangemang kan vara både lokala och 

centrala. De verkar för att skapa goda interna relationer.  

Då företaget är relativt litet engageras personalen i företagsbeslut. Delaktigheten ökar de 

anställdas motivation, vilket har lett goda resultat både ekonomiskt och i form av höjd trivsel.  

Även hos Svensk Fastighetsförmedling Ekerö har personalen stor handlingsfrihet. Ledningen 

uppmuntrar även till kollegialt samarbete.  

6.1.2 Hur kan fastighetsmäklarföretag öka kundtillfredsställelsen genom 

att arbeta med intern marknadsföring? 

Nedan följer våra förslag på hur fastighetsmäklarföretagen kan arbeta med den interna 

marknadsföringen för att öka kundtillfredsställelsen. Vi har identifierat några 

utvecklingsområden för de båda fastighetsmäklarföretagen genom att jämföra empirin mot 

teorin men även genom att jämföra företaget med hur SAS Institute AB arbetar.  

6.1.2.1 Karlsson & Uddare 
Vi har identifierat några områden som Karlsson & Uddare har möjlighet att utveckla. Genom 

kundundersökningar skulle Karlsson & Uddare kunna mäta kundernas tillfredställelsegrad. 

De kan på så sätt identifiera om det finns skillnader i vad kunden förväntar sig och vad 

kunden upplever sig få. Detta kan sammanfattas genom tjänstegap-modellen. Om man inte vet 

vad kunden förväntar sig kan det första gapet i tjänstegap-modellen uppstå.
102

 Det kan 

minskas genom noggranna undersökningar om vad kunderna förväntar sig.
103

 Karlsson & 

Uddare skulle kunna minska detta eventuella gap genom att införa kundundersökningar. Vi 

tror att Karlsson & Uddare även kan ha problem med det tredje gapet som handlar om att 

företaget inte levererar enligt standard. Genom internutbildning som fastställer att en viss 

standard levereras skulle de kunna minska detta gap. 

En kundundersökning kan också visa på vilka faktorer som inverkar på kundens 

kvalitetsupplevelse. Vi har i vår teoridel nämnt tio determinanter som påverkar kundens 

kvalitetsupplevelse. Utifrån kundundersökningar kan företaget få ett underlag som visar på 

hur de på bästa sätt kan möta kundernas behov. Om de kan öka kundtillfredställelsen kommer 
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också rekommendationerna att öka då nöjda kunder sprider goodwill om företaget till vänner 

och bekanta. Detta i enlighet med vad Söderlund kallar för den nöjda kundens imperativ.
104

  

I arbetet med att få nöjdare kunder tror vi att företaget kan utveckla strategier för hur de 

anställda ska hantera servicemisslyckanden. Vi anser att det är väldigt positivt att ledningen 

uppmuntrar till handlingsfrihet men vi tror att en uttalad återställarstrategi skulle få de 

anställda att känna sig mer trygga i situationer när de ska hantera missnöjda kunder. För att 

lyckas med den externa återställarstrategin behövs en intern återställarstrategi. Vi upplever 

att Karlsson & Uddare är bra på att värna om sina anställda och detta kan ses som en intern 

återställarstrategi, dock anser vi att det finns utvecklingspotential.  

Vi har under den första forskningsfrågan sagt att Karlsson & Uddare har en god intern 

kommunikation, dock framkom det i empiridelen att det finns brister i kommunikationen 

mellan personal och den högsta ledningen i organisationen. Vi tror att företaget behöver lösa 

detta problem för att de anställda ska känna sig mer delaktiga i företagens beslut vilket skulle 

öka deras engagemang och motivation. Genom informella möten med den högsta ledningen 

skulle de anställda få möjlighet att komma till tals. Om de inte löser detta interna 

kommunikationsproblem finns det risk för att det fjärde gapet i tjänstegap-modellen uppstår. 

Det fjärde gapet innebär att kunderna upplever att företaget inte håller det de lovat.
105

 

Karlsson & Uddare borde stäva efter att identifiera de värderingar och ledord som de vill 

förmedla till de anställda. Vi anser att företaget skulle kunna ta tillvara på den delvis goda 

interaktionen för att nå ut med information, påverka attityder och att stärka 

företagskulturen. De behöver även definiera tydliga mål för att ytterligare engagera och 

motivera personalen.  

Gummesson menar på att internutbildningar är viktiga för att frontpersonalen ska kunna ge 

högkvalitativ service. Den interna utbildningen ska ge de anställda fördjupad kunskap om 

företaget samt en ökad förståelse för vad kunderna uppfattar som god service.
106

 Även detta 

kan ses som ett sätt att stärka företagskulturen. Vi tror att en introduktionsutbildning för 

anställda kan vara ett bra sätt att inleda arbetet med implementeringen av företagskulturen.  

Vid nyrekrytering ser vi att Karlsson & Uddare kan ha nytta av specialkompetens inför 

nyrekrytering för att säkerställa att de får rätt personal.  

6.1.2.2 Svensk Fastighetsförmedling Ekerö 
Vi anser att Svenska Fastighetsförmedling Ekerö arbetar med den interna marknadsföringen 

på ett bra sätt men vi har identifierat vissa områden som de skulle kunna utveckla för att få 

nöjdare kunder. 

På lokal nivå kan företaget förbättra den interna marknadsföringen, vilket de är väl medvetna 

om. Ett sätt kan vara att ta fram både en extern och en intern återställarstrategi vid 

servicemisslyckanden. Den interna återställarstrategin är viktig för att de anställda ska känna 
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sig trygga i situationer där de behöver kompensera en missnöjd kund. De anställda behöver få 

sina behov tillfredställda av företagets ledning för att de ska kunna fokusera på att uppfylla 

kundens önskemål.
107

 Den interna återställarstrategin består av socialt stöd, handlingsfrihet, 

god intern kommunikation samt förtroende. Företaget arbetar redan med handlingsfrihet och 

god intern kommunikation men kan behöva utveckla strategier för socialt stöd och 

förtroende. Då detta är en ledningsfråga anser vi att företaget bör satsa på ledarutveckling. 

I vår empiri och analysdel framkom det att företaget erbjuder utbildning internt men det 

framgår inte i vilken grad företaget satsar på kundorienterad utbildning. Vi tror att ett 

kundorienterat ledarskap leder till en starkare företagskultur, vilket i sin tur leder till ökad 

kundtillfredställelse. 

När Svensk Fastighetsförmedling Ekerö ska rekrytera tror vi att de i likhet med Karlsson & 

Uddare kan ha nytta av specialkompetens för att säkerställa att de får rätt personal.  

6.1.3 Generell slutsats 
Båda företagen arbetar mer med intern marknadsföring än de kanske förstår och även mer än 

vad vi som författare inledningsvis trodde. Inget av de undersökta fastighetsmäklarföretagen 

har en ledning som besitter någon ledarskapsutbildning. De betraktar inte sitt ledarskap som 

en heltidssyssla då de även behöver sätta av tid för att mäkla. Detta är en stor skillnad mot det 

referensföretag som vi undersökte där det finns personal som anställts enbart för att arbeta 

med ledningsfrågor. 

Vi kan genom vår undersökning se att fastighetsmäklarföretagen inser vikten av den interna 

marknadsföringen för att skapa tillfredställda kunder. De förstår sambandet som 

tjänsteservicetriangeln illustrerar men företagen saknar kunskap om de strategier som vi 

presenterat i teoriavsnittet. De saknar även tid för att kunna fokusera på de aktiviteter som 

krävs för att lyckas med den interna marknadsföringen fullt ut.  

Vi anser att fastighetsmäklarföretagen bör arbeta mer aktivt med att identifiera vad som 

motiverar de enskilda anställda. Kerstin Wejlid på SAS Institute AB har beskrivit detta arbete 

väldigt väl och vi har illustrerat detta genom de tre bubblorna som måste länkas samman för 

att medarbetarna ska prestera optimalt. 

Vår slutsats är att fastighetsmäklarföretagen absolut arbetar med den interna 

marknadsföringen. Men vi tror att företagen skulle vara mer framgångsrika om en person 

anställdes för att hjälpa ledningen att leda personalen. En person med den rätta kompetensen 

och erfarenheten inom området skulle kunna hjälpa företagen att ytterligare engagera och 

motivera personalen så att de kan leverera en tjänst som kunderna uppfattar som 

högkvalitativ. Intern marknadsföring kräver tid och precis som respondenten från SAS 

Institute AB påpekade tar ledarskap tid. Det är viktigt att mäklarföretagens ledning inser att 

det är en viktig inställning. 
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6.2 Uppsatsens bidrag inom ämnet 
I detta avsnitt presenterar vi vad denna uppsats kan bidra med inom ämnet intern 

marknadsföring. 

Vi anser att denna uppsats bidrar med förslag till förbättringar på hur fastighetsmäklarföretag 

kan arbeta med intern marknadsföring för att nå ökad kundtillfredsställelse. Vår undersökning 

visar på att de framtagna teorierna kan appliceras på fastighetsmäklarföretag och hjälpa dem i 

deras arbete. Vi har inte hittat en enda undersökning som behandlar intern marknadsföring ur 

ett fastighetsmäklarföretags perspektiv. Detta förvånar oss då fastighetsmäklarbranschen är 

oerhört beroende av sin personal för att få nöjda kunder och därmed bli framgångsrika.  

Vi hoppas att fastighetsmäklarföretagen ser och förstår nyttan av att ha en motiverad och 

engagerad personal i sin organisation. Personalen är många gånger en av tjänsteföretagens 

viktigaste resurser och den största konkurrensfördelen. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Under denna rubrik ges förslag till vidare forskning som vi anser kan vara intressant att 

utveckla och gå vidare med. 

Denna studie undersöker endast ledningens syn på den interna marknadsföringen. Det skulle 

vara intressant att även undersöka hur de anställda upplever att företag kan arbeta för att öka 

deras motivation och engagemang för att på så sätt få nöjdare kunder. Vidare finns det väldigt 

lite forskning om hur den interna återställarstrategin påverkar de anställda och i sin tur 

kunderna. Vi anser att ytterligare studier inom detta område skulle föra forskningen framåt. 

6.4 Arbetets begränsningar 
Nedan reflekterar vi över de begränsningar vi anser att arbetet har. 

Arbetets reliabilitet hade stärkts ytterligare om vi hade kunnat undvika en e-post intervju. Vi 

inser att det hade varit mycket bättre om vi hade kunnat intervjua samtliga respondenter 

personligen. Vi har dock i högsta grad försökt att förhöja reliabiliteten genom att låta den 

respondent som inte hade möjlighet att träffa oss läsa igenom vår sammanställning av e-post 

intervjun för att undvika missförstånd. Vi har även skickat ut vårt slutliga arbete till 

respondenten.  

Vi upplever att vi har fokuserat mycket på SAS Institute AB i förhållande till 

fastighetsmäklarföretagen. Vi valde i ett tidigt skede att använda SAS Institute AB som ett 

referensföretag för att visa på hur företag kan arbeta med den interna marknadsföringen. 

Företaget har en utarbetad strategi för personalfrågor. Respondenten på SAS Institute AB 

visade sig ha god kunskap inom området vilket gav oss en stor mängd användbar empirisk 

data. Det ledde till att vi även ägnade en stor del av både analys- och slutsats till just SAS 

Institute AB. Detta kan upplevas som en begränsning i arbetet men vi anser att det var 

nödvändigt för att kunna hitta utvecklingsfaktorer för fastighetsmäklarföretagen. Vi ansåg 

även att det var mycket intressant att SAS Institute ABs strategier stämmer så väl överens 

med det teoretiska material vi tagit del av och presenterat i denna uppsats.  
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Slutligen anser vi att en av arbetets begränsningar är att vi endast valt att fokusera på 

ledningens uppfattning om den interna marknadsföringen i respektive företag. 

Undersökningen hade blivit mer komplett om vi hade intervjuat fler personer med skilda 

befattningar inom de valda företagen. Det hade framförallt varit bra om vi hade utökat arbetet 

med intervjuer med frontline personalen, vilket vi även ger som förslag till fortsatt forskning. 
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Bilaga - intervjuguide 
 

Berätta gärna om företagets historik. 

1. Vilken befattning har du inom företaget? 

2. Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

3. Hur länge har du innehaft din nuvarande befattning? 

4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

5. Anser du att företaget marknadsförs internt? Om ja, hur? Hur anser du att det påverkar de 

anställda? Vilka aktiviteter? Följer företaget upp, analyserar och utvärderar aktiviteterna? 

6. Anser du att intern marknadsföring är viktigt?  

7. Arbetar ledningen för att stärka relationerna inom företaget? Om ja, hur? Vilka effekter har 

det haft? 

8. Arbetar ledningen på något sätt för att få personalen mer motiverad och engagerad i att 

leverera hög service? Hur i så fall. Konkreta exempel. T ex genom varierande 

arbetsuppgifter? Informeras de anställda kontinuerligt om hur deras prestation motsvarar 

företagets förväntningar? 

9. Finns det kännedom om vad som motiverar enskilda anställda? Har faktorer som ökar 

motivation och engagemang identifierats hos de anställda? I så fall hur? 

10. Kontrollerar ni att företaget levererar det som utlovas genom den externa 

marknadsföringen? Om ja, hur? 

11. Hur arbetar ni för att det ska vara möjligt för de anställda att leverera den tjänstekvalitet 

som utlovas?  

12. Finns det en aktiv kommunikation mellan ledning och anställda i företaget? 

13. Hur sker den interna kommunikationen på företaget? Genom internmeddelanden? 

Personliga möten? 

14. Får de anställda vara delaktiga i företagsbeslut? Har de möjlighet att påverka? Om ja, vad 

har det bidragit till? 

15. Arbetar ni för att stärka företagskulturen? Om ja, hur? Har det gett några resultat? 

16. Vad gör ni för att attrahera och behålla den bästa personalen? Vilka drivkrafter tror du 

motiverar personalen att stanna kvar? 

17. Erbjuder ni personalen någon utbildning? Hur arbetar ni för att utveckla personalens 

kompetens? Både initialt och löpande. 

18. Vad är företagets vision och mål? Är det utformat så att de anställda finner motivation till 

att uppfylla målet? 

19. Har företaget någon uttalad strategi för hur de anställda ska hantera klagomål? 
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20. Tror du att de anställda vet vilka befogenheter den anställde har när det gäller att 

kompensera en missnöjd kund? Finns handlings- och ansvarsfrihet? 

21. Hur ser ansvarsfördelningen ut för de anställda? Är personalen personligt ansvarig för sina 

arbetsuppgifter? 

22. Anser du att personalen påverkar företagets tjänstekvalitet?  I så fall hur? Ge gärna 

exempel.  

23. Har ni sett att den interna marknadsföringen har påverkat kundnöjdheten på något sätt? I 

så fall hur? 

 

 


