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Sammanfattning 

Stora organisationer och företag delar in sig i avdelningar och divisioner för att göra 

organisationen mera specificerad och effektiv. Dessa avdelningar och divisioner har i sin tur 

ett samarbete med varandra inom organisationen och detta samarbete mynnar ut i något som 

kan kallas interna relationer. Ett flertal teorier talar för att det viktigt att vårda dessa interna 

relationer, för att den externa kunden ska uppleva kvalitet. Det är enligt teorierna viktigt att 

den övriga organisationen ger stöd åt de avdelningar som står närmast kunden i 

serviceögonblicket. Meningen med denna uppsats är att ta reda på hur det fungerar på ett stort 

internationellt företag som Electrolux. Hur samarbetet fungerar mellan två avdelningar som 

har ett sorts beroende till varandra för att det dagliga arbetet ska fungera. Hur löser man 

problem som uppstår och hur säkerställer man att feedback kommer fram till berörda 

instanser? Det har visat sig under resans gång att det inte är helt självklart att skrivna avtal 

efterföljs samt att upparbetade rutiner är optimala. De personliga relationerna upplevs som 

goda medan de arbetsrelaterade och sociala relationerna är något bristfälliga. Hur visar detta 

sig i den enade fronten ut mot kunden som flera teorier menar att ett företag som sysslar med 

tjänster skall ha? 

Undersökningen är en fallstudie som gjorts både i intervjuform samt genom en fältobservation 

på plats på Electrolux huvudkontor i Stockholm. Tack vare närheten till studieobjektet så har 

vi kunnat få en god insyn i avdelningarna samt en helhetssyn som varit gynnsam för 

undersökningen. Undersökningen är utformad så att den börjar med en beskrivning av de 

olika enheter som är relevanta, sedan följer de teorier som vi valt. Dessa teorier knyts sedan 

samman med de empiriska data som framkommit och sedan följer en analys av detta. Till slut 

har vi gjort en egen diskussion som innefattar våra egna tankar samt en del förslag på 

förbättringar som skulle kunna göras. 

 

Nyckelord: Interna relationer, intern marknadsföring, resursberoende
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Abstract  

Large organizations and companies often divide into departments and divisions to make the 

organization more easily accessible and perspicuous. These departments and divisions 

cooperate with each other, and it is this cooperation between them that result into an internal 

relationship. Several theories plead the importance of managing these internal relationships, 

and its impact on the external customer�s quality experience. According to the theories it�s 

vital for the organization to provide support to those departments who are nearest to the 

customer. The purpose with this essay is to find out how it works at a large international 

company such as Electrolux. How does the cooperation between two departments work if 

they are interdependent. How do they solve problems that can occur and how do they 

guarantee that the feedback approach those who are involved in the process? 

How does this impact the integrated area towards the customer? Many of the theories 

advocate that companies who are involved with services must be integrated as one unit.    

The examination is a case study, and it has been done both in a form of an interview and a 

field observation at Electrolux main office in Stockholm. Thanks to the vicinity to our case 

study, we have been able to get a good view of the departments in the organisation which has 

been favourable for the examination.  

The examination is designed in the way that it first starts with a description of those 

departments who are relevant, followed by the theories that we have chosen. These theories 

ties up with the empirical data that has emerged and are followed by an analysis. At the end 

there is our own discussion that contains our thoughts, and a few proposals for improvements. 

 

 

Keywords: Internal relationships, intern marketing, resource dependence 
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1. Inledning 
Denna undersökning är en fallstudie som har gjorts på Electrolux Hemprodukter AB. 

Undersökningen åskådliggör två avdelningar inom denna organisation som arbetar nära 

varandra. Samarbete och interna relationer har stått i fokus för vår undersökning.  

I kapitlet bakgrund inleder vi med att beskriva organisationen och identifierade brister i den 

organisatoriska samarbetskedjan. Sedan följer en problemdiskussion, problemformulering 

samt vårt syfte med undersökningen, vilka frågeställningar som undersökningen skall försöka 

finna svar på. 

 

 

1.1 Bakgrund  

 
Trenden inom organisationsskapande har gått ifrån hierarkiskt uppbyggda organisationer till 

att mer eller mindre tvinga företag att bli mer flexibla, detta är något som den nya kunden 

kommer att kräva enligt forskarna Dahlgren & Szatek (2003:18). De flesta stora företag delar 

upp sig i avdelningar och divisioner för att göra företaget mer lätthanterligt. Man kan se alla 

avdelningar eller divisioner som pusselbitar i ett stort pussel. Dessa bitar måste passa ihop och 

arbeta tillsammans för att uppnå det stora företagets olika mål.  

 

Electrolux AB är ett stort internationellt företag som säljer 40 miljoner produkter till 150 

länder. Detta stora företag är i sin tur indelat i flera avdelningar och divisioner. Electrolux 

Hemprodukter AB är den svenska försäljningsavdelningen med huvudkontor i Stockholm. 

Inom denna organisation finns ett flertal mindre avdelningar och divisioner, bland annat 

Division Centrala Bygg (CB) samt Electrolux Service som arbetar nära varandra i det dagliga 

arbetet. Enligt ett flertal teorier av bland annat Grönroos (2002) och Gummesson (1998) så är 

det viktigt för företag att hålla ihop de interna avdelningarna och värna om de interna 

relationerna för att hålla en enad front ut mot kunderna. Vissa teorier visar på betydelsen av 

det stöd som det övriga företagets avdelningar bör ge till de avdelningar som möter kunden i 

tjänsteögonblicket, om detta stöd uteblir så kan detta bidra till att kunden i förlängningen 

upplever en försämrad tjänstekvalitet.  

 

För att hitta en plats att undersöka dessa fenomen så valde vi att undersöka interna relationer 

på Electrolux Hemprodukter AB. Electrolux Hemprodukter AB är uppdelade i avdelningar 
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med olika specialiseringar i syfte att effektivisera verksamheten. Nedan följer en mer utförlig 

beskrivning av de olika avdelningarna och dess funktioner.  

Utifrån figur ett nedan kan vi se de olika avdelningarna inom Electrolux Hemprodukter AB 

och var de befinner sig inom organisationen. Samtliga avdelningar inom organisationen 

arbetar mot ett och samma mål, det vill säga att öka försäljning och att skapa återkommande 

kunder. Som man kan se i organisationsschemat nedan så är försäljning och service indelade 

på två så kallade grenar i organisationen. Som organisationsschemat visar är ledning, 

försäljning, byggruppen, innesäljare, service samt servicestationen markerat i skuggade fält, 

det är dessa avdelningar som vi helt eller delvis undersöker. De avdelningar som inte är 

skuggade är de avdelningar som helt ligger utanför undersökningen. I schemat finns pilar och 

streckade linjer som visar på svagheter när det kommer till kontaktyta mellan avdelningarna. 

Dessa avdelningar som är indelade i två dimensioner service och försäljning borde ha en stark 

kontaktyta då de har gemensamma kunder, men är det verkligen så?  

 
 

 
 

 

1.Ledning 

Marknad Ekonomi 2.Försäljning 5.Service 

Handels 
gruppen 

3.Byggruppen 
(CB) 

Kundtjänst 

6.ServicestationUtesäljare 

Electrolux Hemprodukter 
Organisationsschema i förenklad version, 

anpassad till uppsats 2007-12-04

4.Innesäljare

Figur 1 
Organisationsschema 2007-12-04 i förenklad egen version 
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Organisationsschemat (figur 1) är gjort för att visa var avdelningarna befinner sig i 

organisationen. Nedan följer en beskrivning av de olika funktionerna som är skuggade och 

markerade med siffror i organisationsschemat.  

1. Electrolux Hemprodukter AB har en ledning bestående av en ledningsgrupp som 

samverkar med ledningsgrupper i övriga Europa.  

2. Försäljningsavdelningen arbetar direkt under ledningsgruppen. De har det 

övergripande ansvaret för att försäljningen samordnas och fungerar på den svenska 

marknaden.  

3. Inom försäljningsavdelningen finns divisionen Centrala Bygg som verkar för att 

försäljningen inom den svenska bygg och fastighetsmarknaden fungerar. Här återfinns 

CB´s stab och utesäljarna. 

4. Innesäljarna på CB arbetar direkt för Division Centrala Bygg. Det sitter sju personer 

på huvudkontoret i Stockholm och dessa arbetar med försäljning och planering av 

vitvaror med tillhörande installation. Installationen som de säljer utförs som en tjänst 

av Electrolux Service stationer och här skapas ett beroende mellan dessa avdelningar. 

CBs innesäljare står tillsammans med Electrolux Service stationer närmast kunden i 

kedjan.  

5. Electrolux Service är den delen av försäljningen som sysslar med �after sales� det vill 

säga reparationer, reklamationer samt underhåll av vitvaror. Deras kundtjänst sitter på 

huvudkontoret i Stockholm. 

6. Electrolux Service stationer är en förlängning av kundtjänsten. Electrolux Service 

stationer är trettiofem stycken till antalet och är geografiskt belägna över hela Sverige.  

Förutom �after sales� så gör stationen även installationer åt CB. Att stationerna gör 

installationer åt CB gör att de tillsammans med CBs innesäljare står närmast kunden i 

kedjan. 
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1.3 Problemdiskussion 
 
Inom större företag söker man oftast skalfördelar genom åtgärder som standardisering, hög 

grad av specialisering, formalisering och centralisering som hjälper till att utnyttja 

storleksfördelar med företaget. På Electrolux har man delat in olika grupper i avdelningar 

eller divisioner som är specialiserade på olika moment för att effektivisera arbetet. Dessa 

avdelningar har inte alltid ett fungerande samarbete utan oftast skapas gränser mellan 

avdelningarna. Detta beror till stor del oftast på brist på gemensamma mål inom 

organisationen. Bristen på samarbete kan göra så att avdelningarna tappar fokus och detta i sin 

tur leder till att kunden blir drabbad. Företag som ägnar sig åt både försäljning och service 

lägger stort fokus på den externa kunden, men vi undrar om inte de interna relationerna är 

minst lika viktiga. Vi ville undersöka hur interna relationer kan fungera inom större företag. 

Om det uppstår brister i de interna relationerna, hur åtgärdar man detta? Och till sist, vad finns 

det för möjligheter att förbättra interna relationer som redan pågår sedan länge?  

Flera studier av bland andra Grönroos (2002) och Gummesson (1998) har visat att intern 

marknadsföring är viktigt inom företag, denna interna marknadsföring har stor betydelse för 

samarbete och sammanhållning inom företag. En viktig detalj när det kommer till att skapa 

kontaktytor mellan olika delar i en organisation är att alla arbetar för samma mål och har en 

vi-känsla, vilket intern marknadsföring kan skapa. Fungerar detta tillfredsställande, och om 

det inte gör det, vad får det då för konsekvenser? 

Vi valde att undersöka Electrolux Service och CB som är två avdelningar inom Electrolux 

Hemprodukter AB. Dessa avdelningar använder sig av varandras tjänster, vilket innebär att de 

har någon form av beroende till varandra. Dessa mindre avdelningar kräver, enligt en hel del 

teorier, ett visst underhåll och stöd ifrån övriga avdelningar just för att de står så nära kunden i 

kedjan. Vi ville se om och i så fall hur dessa avdelningar samarbetar, och i det stora hela hur 

man tar hand om avdelningar som står i beroende till varandra. Hur fungerar de interna 

relationerna på ett stort företag? Vem tar ansvar för att avdelningarna träffas, trivs och skapar 

förståelse för varandras arbete? Vem verkar för att kontaktyta skapas mellan förgreningarna i 

organisationen?        
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1.4 Problemformulering 

Undersökningen handlar om interna relationer på ett stort företag där avdelningar specialiserat 

sig för att få det dagliga arbetet att fungera effektivt. Hur får man samarbetet att fungera då 

det finns en avsaknad av kontaktyta mellan avdelningarna i organisationen? Vilken inverkan 

kan detta få på de interna relationerna? Om intern marknadsföring förekommer, hur bra eller 

dåligt fungerar denna? 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de interna relationerna mellan två mindre avdelningar 

inom ett större företag. Uppsatsen har som syfte att besvara följande frågor: 

• Hur sker samarbetet mellan avdelningarna i nuläget och hur säkerställs de interna 

relationernas funktion? 

• Bedriver man intern marknadsföring? 

• Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för ett förbättrat samarbete? 

1.6 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad ifrån att involvera en större förklaring om reaktioner ifrån de 

externa kunderna, utan är istället koncentrerad på de interna relationerna mellan CB och 

Electrolux Service. Dessa interna relationer påverkar i sin tur de externa kunderna, vilket är 

känt, men det finns inte tid att undersöka de externa kundernas reaktioner på åtgärder som 

föreslås. Undersökningen kommer inte att ta i akt eventuella ekonomiska effekter av intern 

marknadsföring utan det är en beskrivande ansats. I uppsatsen har vi avgränsat oss ifrån att 

analysera CB:s utesäljares relationer till CB:s innesäljare och Electrolux Service, dock nämns 

utesäljarna i sammanhang som är relevanta för de interna relationer som undersöks. 

Undersökningen är gjord endast i Stockholmsområdet.  
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2. Metod och material 
Här beskriver vi hur vi gått tillväga när vi valt metod samt en motivering till varför vi valt den 

metoden. Sedan följer en beskrivning av hur vi gått tillväga när vi samlat in data till 

undersökningen.  

 

2.1 Val av metod 

Vi har i vår ambition att få en så beskrivande uppsats som möjligt utgått ifrån en kvalitativ 

ansats. Vi har valt att använda oss av forskningsstrategin fallstudie, eftersom den lämpar sig 

bäst till att besvara de problem och syften som berör uppsatsen.  Denna strategi fokuserar på 

en enda eller några få undersökningsenheter som man undersöker, detta för att få en mer 

djupgående insikt. Vi valde att göra en fallstudie av två mindre enheter på ett större företag 

och detta gjordes för att dessa två enheter har ett beroende av varandra i sitt dagliga arbete. 

Fördelen med att använda sig av fallstudier är att man kan i tillvägagångssättet hantera 

ovanliga händelser i komplicerade sociala situationer menar Denscombe (2006). Frågan om 

man skulle kunna generalisera denna undersökning till liknande forskning är högst relevant, 

dock tror vi inte att arbetssättet på företaget som undersökningen belyser är unikt för detta 

företag. Därför kan en viss generalisering till liknande enheter göras. Valet att göra fallstudier 

gjordes för att vi vill kunna klargöra subtiliteter och vanskligheter i den specifika relationen 

mellan valda enheter inom en stor organisation. Urval av respondenter gjordes genom att 

kartlägga vilka olika delar av organisationen som kunde ingå i vår undersökning, valet föll 

sedan på de delar av organisationen som berördes. Valet av respondenter inom respektive 

avdelning var inte så svårt då vi utgick ifrån tillgänglighet och försökte få en bredd i 

populationen och därmed få ett holistiskt perspektiv. Teorier och tidigare kännedom om 

ämnet jämfördes med verkligheten, vilket betyder att vi hade en deduktiv ansats i vår 

forskning. Teorierna valdes utifrån ett intresse och kännedom av olika författare som betytt 

mycket för forskningen inom vårt valda ämnesområde. 

2.2 Tillvägagångssätt 

Då vår huvudsakliga strategi var att få intervjuer med inblandade parter så vände vi oss till de 

två avdelningar som samarbetar närmast och ställde likadana frågor till de båda. Tre av 

respondenterna är innesäljare på CB och den fjärde respondenten är stationschef på Electrolux 

Service. Då djupet i de svar som framkom inte var tillfredsställande så använde vi ytterligare 
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en metod i form av en fältobservation som utfördes på CB:s innesäljarkontor. En 

fältobservation går ut på att vara på plats och observera hur folk arbetar. Vi fick möjligheten 

att vara med i den miljö där innesäljarna arbetar för att kunna få en djupare insyn i processen. 

Fältobservationen bestod av ett antal mindre diskussioner med några av innesäljarna, där vi 

försökte få djupare, mer utförliga svar och ett mera holistiskt perspektiv på de intervjufrågor 

vi har. När all data hade samlats in så sammanställdes denna i dels textform, dels i tabellform 

med en enkel översikt över de svar som framkommit. I analysdelen så jämför vi våra resultat 

med de teorier som undersökningen utgått ifrån. Sedan följer en diskussion som fick ganska 

stor plats i undersökningen tack vare de många olika delar i processen som kunde förbättras 

enligt författarna av denna undersökning.  

 

Vi hade bra tillgång till insamlingen av data samt lätt att hitta respondenter då en av 

författarna till denna uppsats har varit anställd på Electrolux Hemprodukter AB sedan 1994 

och fortfarande är anställd, men dock tjänstledig. Författaren har kunnat använda sig av sina 

kunskaper om företagets olika avdelningar och organisationen.  

 

Litteratur om relationer och intern marknadsföring har använts för att hitta de teorier som vi 

senare använt oss av i teoriavsnittet. Vi fann vetenskapliga artiklar och journaler med relevans 

för undersökningen. Dessa vetenskapliga artiklar och journaler har vi sökt efter i de olika 

databaser som skolan prenumererar på dels J-stor, Emerald och Google Scholar. I vår 

teoretiska referensram görs en sammanfattning av samtliga teorier och dess relevans för 

undersökningen. Teoriernas relevans för undersökningen förklaras även i texten för varje 

teori, detta för att göra det lättare för läsaren att direkt hitta kopplingen mellan teorin och vår 

undersökning. 
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3. Teori 
I denna del av undersökningen presenteras de teorier och modeller som använts för 

undersökningen. En sammanfattning av teorier och dess relevans för undersökningen 

presenteras i den teoretiska referensramen. 

3.1 Modeller och teorier 

3.1.1 Organisationer 

Resursberoende  

Teorin utvecklades främst av Jeffrey Pfeffer och Gerald Salancik i boken The external control 

of organizations 1978. Denna teori, menar de, är baserad på antagandet att en organisation är 

beroende av omgivningen som kraftigt kan begränsa organisationens verksamhet. Mary Jo 

Hatch (2002) beskriver att teorins grundläggande antaganden är att en analys av 

interorganisatoriska relationer i organisationers nätverk kan hjälpa ledare att inse och få grepp 

om de makt- och beroenderelationer som finns mellan dess organisation och andra aktörer 

inom nätverket. Teorin antyder att ett företag hela tiden måste ta hänsyn till och är beroende 

av resurser som råvaror, arbetskraft, kapital, utrustning, kunskap och avsättning för sina varor 

och tjänster. Mary Jo Hatch (2002) menar sedan att det dock vore för ambitiöst att försöka ta 

hänsyn till samtliga sätt som kan tänkas påverka organisationen eller som organisationen kan 

tänkas påverka sin omgivning. En analys av resursberoende börjar med att identifiera vilka 

resurser organisationen behöver och söker efter dess källor.  Hon menar att lösningen är att 

dela in resurser efter hur kritiska de är. Kritiska resurser är sådana som organisationen inte 

klarar sig utan. När man till exempel säljer ett tjänstekoncept så är man beroende av att ha 

fungerande tjänsteutövare. Det finns olika sätt att hantera resursberoenden, bland annat att 

man hittar flera olika leverantörer, detta minskar i sin tur makten som den ensamma 

leverantören kan utöva. En lösning då det kan vara kostsamt att ha egna resurser kan vara att 

lägga ut sina resurser på entreprenad.    

 

Grönroos (2002) skriver att ett tjänsteföretag bör försöka undvika onödig byråkrati och 

försöka undvika för stora hierarkiska nivåer. Olika avdelningar bör känna ett gemensamt 

ansvar för de externa kunderna. Hierarkin i ett företag bör därför ha så få nivåer som möjligt 

för att öka närheten mellan nivåerna. Många organisationer tenderar att ha en stab som är för 

långt ifrån de externa kunderna och det dagliga arbetet att de missar att fatta viktiga beslut 
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som rör kunderna på grund av okunskap. Grönroos (2002) menar att det är personalen som 

har kundkontakt som skapar värdet för kunderna. Övriga avdelningar bör enligt författaren 

verka som ett stöd för dessa i organisationen som träffar kunderna. För att citera en viktig del 

av Grönroos (2002:337) text:  

�det stödet ger den nödvändiga uppbackning som behövs för att producera och leverera 

tjänsten vid tjänstemötet, det vill säga att på ett bra sätt kunna hantera otaliga sanningens 

ögonblick så att dessa gyllene tillfällen utnyttjas på bästa sätt och förstärker kundrelationen�.  

Dessa avdelningar som kan ge detta stöd är back office, ledning och stab. Den omvända 

pyramiden som illustreras i figur 1 visar hur det gamla traditionella synsättet på organisationer 

ser ut, det vill säga med staben i toppen av pyramiden. Grönroos menar att i det nya synsättet 

så skall pyramiden vändas upp och ner så att det strategiska tänkandet följer en mera 

servicetänkande bana. Prioriteringarna förändras härmed så att staben eller den högsta 

ledningen inte längre befinner sig i pyramidens topp och därmed inte längre den som direkt 

bestämmer om företagets strategi blir framgångsrik eller inte. I stället är det interaktionen 

mellan säljare och köpare i tjänstemötena, alltså personal och fysiska resurser som 

tillsammans med kunderna de som står högst i hierarkin. Grönroos (2002:337): 

�Det är företagets insatser i tjänstemötena som bestämmer om det blir framgångsrikt och 

lönsamt eller inte.�   

Figur 1 har som relevans för undersökningen att visa att det är Electrolux Service och CB:s 

innesäljare som står närmast kunden i hierarkin.  
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Figur 2 Serviceinriktad organisationsstruktur  Grönroos (2002) s 338, 
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3.1.2 Relationer och intern marknadsföring 

Axelsson och Agndal (2005) skriver om att företagets vision och mål bör finnas i 

medvetandet hos samtliga anställda i organisationen, dessa bör kommuniceras ut till samtliga 

anställda. Denna interna marknadsföring har som mål att skapa en konsekvens i arbetet för 

alla anställda och för att överbrygga gap mellan avdelningarna. Gummesson (1998) definierar 

30 olika relationer som kallas för 30 R. Dessa 30 relationer indelas i 3 kategorier, 

marknadsrelationer, megarelationer och nanorelationer.  

 

Nanorelationer är de interna relationerna som finns inom företagets organisation och som 

därmed kommer relatera till uppsatsen. Dessa nanorelationer består av 8 olika relationer som 

Gummesson (2002) definierar på följande sätt:  

• Relation 24 � Marknadsmekanismerna förs in i företaget 

• Relation 25 � Relationen mellan internkunder och internleverantörer 

• Relation 26 � Kvalitetsstyrning: att skapa relationer mellan marknadsfunktionen och 

tekniska funktioner 

• Relation 27 � Intern marknadsföring: relationen till �personalmarknaden�  

• Relation 28 � Den tvådimensionella matrisrelationen 

• Relation 29 � Relationen till externa leverantörer av marknadsföringstjänster 

• Relation 30 � Ägar- och finansrelationen  

 

Relationerna 25 och 27 kommer att relatera till uppsatsen. De övriga kommer ej behandlas.  

 

R25 � Relationen mellan internkunder och internleverantörer 

Här behandlas beroendet mellan de olika verksamheterna i ett företag. Gummesson nämner 

motsättningar som kan uppstå mellan olika avdelningar inom ett företag och som kan leda till 

konflikter dem emellan. Därför är det viktigt med goda interna relationer mellan aktörerna för 

att alla ska bli nöjda. Man bör därmed se till att tillfredsställa både den interna och den 

externa kunden lika mycket.  

 

R27 � Intern marknadsföring: relationen till �personalmarknaden� 

Gummesson (1998) menar att intern marknadsföring har som mål att skapa relationer mellan 

ledning, anställda och mellan olika funktioner. Han menar vidare att det är en förutsättning att 
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de som möter den externa kunden har en god insyn i företagets affärsidé för att kunna 

representera företaget på ett betryggande sätt. Därmed är den interna marknadsföringen en  

grund för att motivera och skapa delaktighet mellan dess anställda, vilket kommer leda till att 

den externa kunden får en bättre kvalitetsupplevelse vid servicemötet. 

Grönroos (2002) beskriver den interna marknadsföringen, sett ur ett relationsperspektiv som 

ett sätt att skapa och bevara interna relationer mellan alla avdelningar inom en organisation. 

Oberoende av positionen man innehar i företaget ska alla känna sig manade att tillgodose den 

kundbetjäning som behövs för att tillfredsställa både den interna kunden som den externa.  

En viktig beståndsdel som han tar upp vid interna relationer är tilliten mellan de anställda. 

Utan förtroendet kan goda interna relationer inte uppnås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I figur 2 beskriver Kotler tre olika typer av marknadsföring inom tjänsteföretag. Det relevanta 

för uppsatsen är den interna marknadsföringen mot personalen.  

 
Ellen Garbarino och Mark S. Johnson redogör i en artikel i Journal of marketing för tre 

betydelsefulla faktorer inom en relation. 

• Overall Satisfaction   

• Trust                

• Commitment         

Overall satisfaction innebär hur tillfredsställd kunden är av den totala köp och förbruknings- 

erfarenheten av en vara eller tjänst. Detta är tillfredsställelsen kunden har, baserad på tidigare 

erfarenheter. Trust handlar om förtroendet mellan kund och leverantör som utgör en viktig del 

av en lyckad relation. Det kan innebära att kunden har förtroende till leverantörens 

Företag

Personal Kund

Intern 
marknadsföring 

Traditionell
marknadsföring 

Interaktiv
marknadsföring 

Figur 3 Tre typer av marknadsföring i tjänsteföretag  Kotler (1997) sid 473 
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erbjudanden i form av att produkter och tjänster omfattar hög kvalitet. Commitment är den 

förbindelsen man innehar vid en relation. En förbindelse är nödvändig för att bibehålla en 

relation. I uppsatsens syfte anknyts commitment och trustfaktorn till hur pass god 

förbindelsen är mellan CB och Electrolux Service samt vilken tillit det finns mellan dessa två.  

 
 
Interna servicerelationer och interna kunder 

Grönroos (2002) skriver att man med kunder oftast menar de externa kunderna, alltså 

personer och organisationer utanför företaget. Han menar dock att man inte ska glömma bort 

de interna kunderna, det är viktigt att tänka på de interna kundrelationerna. Han menar att om 

de interna kundrelationerna inte fungerar så kommer det i slutändan utmynna i en missnöjd 

extern kund. De interna relationerna kan vara lite svåra att förstå, det handlar oftast om redan 

befintliga interna relationer där människor känner varandra på ett eller annat sätt. Grönroos 

beskriver vidare att för att skapa god tjänstekvalitet så ska man inte bara lägga allt krut på de 

delar av den interna interaktionen som den externa kunden faktiskt kan se. Det är viktigt att, 

för den upplevda tjänstekvalitén, säkerställa att hela kedjan fungerar tillfredsställande. Det är 

av största vikt att den externa kunden upplever de interna leverantörerna som en enda 

serviceprocess. Risken finns annars att kunden, vid problem, skickas mellan olika avdelningar 

för att ingen vet riktigt vem som ska ta ansvaret. Detta medför i slutändan till en sämre 

kvalitetsupplevelse.  

 
Figur 4 Interna servicefunktioner och interna kunder Grönroos (2002) sid 341 
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Figur 3 behandlar samspelet mellan leverantör och den interna kunden i en serviceprocess där 

man slutligen möter den externa kunden. Där avgörs externa kundens totala 

serviceupplevelse. För att den totala serviceupplevelsen ska fungera och kunden ska bli 

tillfredsställd krävs det i första hand att de interna relationerna mellan leverantör och intern 

kund fungerar som det ska. 

I sammanhanget kan man säga att Electrolux Service och CB är både kund och leverantör.  

Modellen har relevans till arbetet på så sätt att uppsatsen har som syfte att undersöka den 

interna relationen, det vill säga hur den interna serviceprocessen fungerar innan den når den 

externa kunden.  

 

Ahmed och Rafiq (2003) skriver i European journal of marketing hur viktigt det är att alla 

inom en organisation kan se betydelsen av de involverades handlingar och dess inverkan på 

kunden. På så sätt menar författarna att interna relationer mellan olika avdelningar och de 

anställda inom företaget kan förbättra slutresultatet och prestationsförmågan. Grönroos (2002) 

menar att utan en bra och välfungerande intern relation, kommer man inte lyckas utveckla 

relationen till den externa kunden.  

3.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som vi har hittat behandlar ämnet interna relationer och intern 

marknadsföring.  Dock har vi upptäckt att en del av forskningen saknar relevans för det 

specifika ändamålet som vi undersöker, det vill säga de sociala och arbetsrelaterade 

relationerna mellan olika avdelningar inom en gemensam organisation. Inom forskningen om 

relationer redogörs det mycket för relationsmarknadsföring och relationer mellan kund och 

företag. Dessa aspekter är intressanta som jämförelser till vår undersökning men har inte varit 

relevanta att ta med i uppsatsen. Nedan följer sammandrag ur de artiklar som har hittats och 

varit i närheten av ämnet som undersökningen berör. På grund av tidsbrist har inte all tidigare 

forskning hunnits med att titta på men en del som vi hittat presenteras nedan. 

 

Relationships between various measurements of workplace performance  

Denna artikel behandlar ämnet interna relationer och dess betydelse för arbetsprestationen. 

Man hävdar här att de interna relationerna är viktiga att underhålla och att man måste lyssna 

på alla medarbetare när dessa kommer med klagomål. Blir klagomålen ej bemötta så ser man 

organisationen som luttrad. I en luttrad organisation är tendensen större att personalen, med 

sina kunskaper och färdigheter, lämnar företaget. Detta för att man inte blir lyssnad på.  
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Undersökningen som gjorts fokuserar dock på mätningar av relationerna mellan ledningen 

och övrig personal på arbetsplatser. Man har gjort mätningar på tre stycken grupper och en av 

dessa var mera �internal successfully� än de övriga. Detta för att de hade en bra relation till 

sin ledning, bra feedback vad gäller siffror och mätningar, vilket i sin tur gjorde personalen 

mera involverad och benägna att fungera internt. 

 

Internal relationship marketing: a key to enhanced supply chain relationships 

Författaren av denna artikel behandlar den interna marknadsföringen som bidrar till skapandet 

av interna relationer inom organisationer, samt dess betydelse för inverkan på den externa 

kunden. Han redogör för betydelsen av att utveckla en välfungerande relation inom 

organisationen eftersom det kan vara en bidragande faktor till att kunna erbjuda en bättre 

servicekvalité mot den externa kunden.  

 

A framework for research in internal marketing and the study of service quality: some 

propositions 

Denna artikel från 1999 berättar att forskningen inom detta ämne inte varit så omfattande och 

att den forskningen som bedrivits i första hand inriktat sig på serviceföretag med en extern 

kund i fokus. Här förtydligar man begreppet interna kunder som att det är en avdelning inom 

ett större företag som hjälper en annan avdelning för ett gemensamt mål; slutkunden. 

Begreppet �internal marketing� myntades av Berry 1980. Sedan har Kotler vidareutvecklat 

konceptet intern marknadsföring till att vara lika viktigt som extern marknadsföring. Man 

knyter dock goda interna relationer till funktioner som ett väl fungerande human resource 

management som skall anställa, utbilda och motivera personalen inom företag. Det är viktigt 

att framhärda att alla anställda i en organisation har en kund att ta hand om, och att alla 

anställda skall ha viljan att ge maximal service och känna glädje i sitt arbete. I artikeln ger 

man några perspektiv på intern marknadsföring, som nämnts tidigare bland annat det viktiga i 

att alla i personalen känner tillfredsställelse och nöjdhet. Ett perspektiv är att om det är glapp i 

nöjdheten så kan detta minska effektiviteten i ett företag. Samtliga perspektiv går egentligen 

ut på att man skall bibehålla goda interna relationer för att den externa kunden skall känna 

kvalitet. Slutligen menar författarna av artikeln att det räcker med några få missnöjda i 

personalen för att få flera att känna missnöje, alla måste känna att det finns värde i det man 

gör för kunden, och att man gör det tillsammans. 
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3.3 Teoretisk referensram 

Nedan presenteras sammanfattningar av teorier och tidigare forskning och dess relevans för 

arbetet som kommer att anknytas vidare till empirin i analysdelen.  

 

Teorin om resursberoende behandlar en organisations beroende av omgivningen och dess 

resurser. Detta har valts för att visa det beroendet som finns mellan CB och Electrolux Service 

i deras samarbete. Som tidigare nämnts i teorin är ett exempel att vid försäljning av en 

produkt så säljer man även en tjänst och det innebär att man är beroende av att ha en 

fungerande tjänsteutövare. 

Inom teorin om den omvända pyramiden beskrivs det gamla traditionella synsättet på 

organisationer, där högsta ledningen befann sig i toppen av pyramiden. Man beskriver sedan 

det nya synsättet som visar att det är de företag i en organisation som befinner sig i mötet med 

kunden som är den viktiga beståndsdelen och därmed skapar värde för kunden. Relevansen 

för undersökningen är att visa att det är Electrolux Service och CB:s innesäljare som står 

närmast kunden i hierarkin. På så vis visar teorin att det är genom CB:s och Electrolux 

Service samarbete under serviceprocessen som kommer att visa om företagets insatser i 

tjänstemötena blir framgångsrika och lönsamma eller inte.  

Teorierna av Gummesson och Grönroos om relationer och intern marknadsföring redogör för 

beroendet mellan de olika verksamheterna inom ett företag samt tillfredsställelsen hos den 

interna kunden. Den interna marknadsföringen beskrivs som en grund för att skapa goda 

relationer mellan ledning, anställda och de olika avdelningarna inom en organisation. Här 

undersöks tillfredsställelsen i relationen mellan de två avdelningarna, CB:s innesäljare och 

Electrolux Service.   

Teorin om tre betydelsefulla faktorer inom en relation tar upp vikten av den totala 

tillfredställelsen hos kunden baserad på tidigare erfarenheter, förtroendet mellan kund och 

leverantör, samt den förbindelsen man innehar vid en relation som är nödvändig för att en 

relation ska fungera. Dessa faktorer kopplas till undersökningen genom relationen mellan CB 

och Electrolux Service.  

Grönroos teori om interna servicerelationer och interna kunder redogör för betydelsen av de 

interna kundrelationerna och vilken inverkan de har på den externa kunden. Figur 3 i 

teorikapitlet visar samspelet mellan leverantör och den interna kunden i serviceprocessen. För 

att den externa kunden ska bli tillfredsställd krävs det i första hand att de interna relationerna 

mellan leverantör och intern kund fungerar som det ska. Figur 3 relateras till att visa 
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betydelsen av hur den interna serviceprocessen fungerar mellan CB och Electrolux Service 

innan den når den externa kunden. 

I tidigare forskning behandlar artikeln �Relationships between various measurements of 

workplace performance� ämnet interna relationer samt dess betydelse för arbetsprestationen. 

Denna undersökning är dock fokuserad på mätningar av relationer mellan ledning och övrig 

personal. Denna undersökning visar att med bra feedback och bra relationer till sin ledning 

gjorde personalen mera involverad och benägna att fungera internt.  

I artikeln �A framework for research in internal marketing and the study of service quality: 

some propositions� redogörs det för några olika perspektiv att ta i akt när det kommer till 

interna relationer. Ett perspektiv är att om det är glapp i nöjdheten så kan detta minska 

effektiviteten i ett företag. Det är viktigt att alla inom en organisation känner arbetsglädje, har 

viljan att ge maximal service samt att alla känner att de har en kund att ta hand om.  

 

Egen kommentar 

I övrigt berör de flesta artiklar vi tittat på avsaknaden av forskning inom ämnet samt att ämnet 

får kritik för att det är lätt att generalisera. Man kan förstå detta då det inte finns så mycket 

konkreta saker att peka på, utan alla organisationer är ju levande och dynamiska. Olika 

organisationer löser problem på olika sätt och man kan titta på ämnet ur många olika 

synvinklar. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenterar vi Electrolux olika avdelningar lite djupare än i inledningen. Sedan 

följer en beskrivning av samarbetet avdelningarna emellan, den interna serviceprocessen. 

Fortsättningsvis presenterar vi i detta avsnitt intervjufrågor och svar, samt ett sammandrag av 

den fältobservation som gjordes. 

4.1 Beskrivning av företaget AB Electrolux  

Denna beskrivning är en företagsbeskrivning av AB Electrolux och Electrolux Hemprodukter 

AB. Här beskrivs de olika avdelningarna inom Electrolux Hemprodukter AB, vad de har för 

uppdrag inom företaget och en beskrivning av deras viktigaste kunder både externt och 

internt. 

4.1.1 Företaget AB Electrolux 

Electrolux är en världsledande producent av vitvaror, professionell köksutrustning samt 

städartiklar, de säljer cirka 40 miljoner produkter per år till människor i 150 länder. Företaget 

satsar mycket på innovation när det gäller ny design men huvudsyftet med deras produkter är 

att de ska vara anpassade för konsumenten samt att verkligen möta kundens behov och 

önskemål. I Electrolux sortiment ingår spisar, ugnar, hällar, diskmaskiner, tvättmaskiner, 

torktumlare, kylar och frysar samt dammsugare och dessa säljs under olika varumärken som 

till exempel Electrolux, AEG, Husqvarna, Elektrohelios. AB Electrolux VD heter Hans 

Stråberg. Electrolux har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.  

4.1.2 Electrolux Hemprodukter AB 

Electrolux hemprodukter AB heter den svenska försäljningsavdelningen. I denna organisation 

ingår försäljning, marknadsföring, ekonomi och service. Försäljningen är i sin tur uppdelad i 

två stycken grupper, dels Handelsgruppen vars främsta uppgift är att sälja till återförsäljare, 

mässor och större affärskedjor. Den andra gruppen är Byggruppen även kallad division 

Centrala Bygg och denna grupp koncentrerar sin försäljning till företag, alltså inom business 

to business. Deras uppgift är att sälja till både större och mindre företag inom byggmarknaden 

men även inom fastighetsmarknaden.  

 

Intern marknadsföring sker genom ett nyhetsbrev som skickas ut en gång i veckan, detta brev 

innehåller nyheter inom hela organisationen både gällande personal och produkter. 
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4.1.3 Division Centrala Bygg 

Inom Electrolux Hemprodukter AB finns en division som heter Centrala Bygg. Denna 

division inriktar sin försäljning emot kunder inom byggmarknaden samt inom 

fastighetsmarknaden. Inom CB arbetar totalt cirka tjugo personer, varav en tredjedel som 

innesäljare, en tredjedel som utesäljare och en stab som arbetar med uppgifter såsom 

administrativt arbete, avtalsskrivande och samordning. CB delar ekonomiavdelning, 

personalavdelning och marknadsföringsavdelning med Electrolux Hemprodukter AB. CB har 

funnits sedan början på nittiotalet och blev genast stora, dels på grund av att det byggdes 

många nya bostäder under denna tid men även för att CB startade ett koncept som innebar en 

helhetslösning för kunden. Denna lösning uppskattades mycket av kunder och CB tog nästan 

över byggmarknaden när det gällde vitvaror. Det man gjorde var att man lade till tjänster till 

de produkter man sålde. Tjänstekonceptet kallas för IFB vilket betyder Installerat 

Funktionskontrollerat & Besiktningsklart. Detta innebär för kunden att denne inte behöver 

planera in installationen själv utan kunden köper tjänsten med produkten. CB´s IFB-koncept 

har antagits av flera leverantörer, bland annat av Electrolux större konkurrent Bosch. De 

kallar till och med sitt koncept för IFB men det kan CB inte göra något åt då det inte är ett 

skyddat varunamn. CB´s huvudsakliga relationer består av:  

• Kunder  

• Electrolux Service  

• Interna relationer mellan innesäljare, utesäljare och övrig personal. 

4.1.4 Electrolux Service 

Electrolux Service är en del av den svenska försäljningsavdelningen, Electrolux 

Hemprodukter AB. Electrolux Service har en central kundtjänst placerad på det svenska 

huvudkontoret i Stockholm. Electrolux Service består, förutom kundtjänsten, av cirka 35 

servicestationer utspridda över hela Sverige. På nästan alla servicestationer finns en 

tillhörande butik som säljer reservdelar och tillbehör till vitvaror. Samtliga stationer har 

servicetekniker men bara en del av stationerna har särskilda installatörer. De stationer som 

inte har särskilda installatörer använder sig av servicetekniker för att utföra installationer åt 

CB. Varje station tar själva emot och bokar beställningar ifrån CB som gäller IFB (Installerat, 

funktionskontrollerat och besiktningsklart). Detta för att inte förlänga avståndet mellan 

beställare och utförare, det vill säga innesäljare och tjänsteutförare. CB säljer alltså produkt 

inklusive tjänst till den externa kunden och sedan utför Electrolux Service tjänsten. Efter 
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utfört arbete, skickar Electrolux Service sin faktura för utförda tjänster till CB, som sedan 

debiterar kunden för både produkt och tjänst. 

Av största vikt för Electrolux Service är relationerna med: 

• Centrala Byggs samtliga funktioner (innesäljare, utesäljare och stab) 

• Externa kunder  

4.1.5 Externa kunder  

CB:s kunder består av stora och små kunder inom byggbranschen, samt kunder inom 

fastighetsbranschen. Det är de större aktörerna inom byggbranschen som står för nästan all 

nybyggnation som oftast innefattar tjänsten IFB. CB hjälper kunderna med inköp av nya 

vitvaror och erbjuder tjänsten IFB som ett komplement till produkten. Dessa tjänster utförs av 

Electrolux Service. 

4.1.6 Intern serviceprocess  
 
IFB är namnet på den serviceprocess som sker mellan CB och Electrolux Service, och här 

beskrivs hur den processen fungerar: 

CB:s utesäljare träffar först kunden för att göra upp affären. Detta sker oftast väldigt tidigt i 

processen, ibland upp till två år innan den egentliga beställningen görs av kunden. 

CB:s innesäljare tar beställning och gör en order på vitvaror och eventuella tjänster. Sedan 

beställer CB (om kunden önskar) installation av tjänster av Electrolux Service genom att faxa 

över ett ordererkännande till stationen. Electrolux Service skall bekräfta denna faxbeställning, 

enligt avtal parterna emellan, och sedan ta kontakt med kunden. Electrolux Service skall göra 

en förbesiktning på arbetsplatsen cirka tio dagar före önskad installation så att man är säker på 

att arbetsplatsen är klar för att ta emot vitvaror. Sedan vid leveranstillfället möter Electrolux 

Service lastbilen med produkter, tar bort emballaget på produkterna, ställer produkterna på 

plats i lägenheterna, gör en installation av produkten samt gör en funktionstest. Efter denna 

funktionstest är produkten besiktningsklar, de flesta större arbetsplatser har en oberoende 

besiktningsman som gör en slutbesiktning på arbetsplatsen. Efter detta förfarande så skickar 

Electrolux Service en faktura för utförda tjänster till CB som i sin tur fakturerar kunden för 

både produkt och tjänst.  
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4.2 Resultat 

Data framställs på så sätt att intervjufrågorna visas, och efter varje fråga en sammanställning 

av de svar vi fått ifrån respektive avdelning. Detta för att få fram en bild av hur de interna 

relationerna fungerar mellan CB och Electrolux Service i dagsläget. Sammanställningen av 

svaren är ifrån alla fyra respondenter. Sedan följer en sammanfattning av fältobservationen 

som gjordes. 

4.2.1 Intervjufrågor 

Dessa intervjufrågor är utskickade till fyra respondenter som arbetar inom respektive område, 

CB:s innesäljare och Electrolux service. Valet gjordes att skicka likadana frågor till samtliga 

respondenter i syftet att kunna se ett mönster i svaren som kan relateras till de interna 

relationerna. Redogörelsen för svaren är från respondenterna från respektive avdelning. För en 

mer utförlig översikt över svaren, se bilaga.   

 
Hur skulle du beskriva relationen mellan CB och Electrolux Service och vice versa?    

Den här frågan skulle ge undersökningen en bild av hur relationerna ser ut idag sett ur både 

CB:s och Electrolux Service synvinkel.  

 

Innesäljare CB: 

Innesäljarna på CB menar att relationen är god men att det kan skilja sig lite mellan olika 

stationer. Dock menar man att samarbetsrutinerna skulle kunna fungera bättre, dels menar en 

av innesäljarna att Electrolux Service inte uppfyller sina skyldigheter gentemot avtalet med 

CB. Vissa stationer är bättre än andra på att samarbeta. Det nämns att de olika 

servicestationerna har olika kapacitet. Till Electrolux Service försvar så nämns att kunderna 

ibland kommer in sent med sina beställningar eller gör ändringar viket gör att Electrolux 

Service får kort tid på sig att lägga om planeringen för sina installationer.  

 

Stationschef Electrolux Service: 

Stationscheferna på Electrolux Service anser att relationen är god men att brister finns. 
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Hur skulle det kunna förbättras? 

Här efterfrågas förbättringsmöjligheter som respondenterna själva har. 

 

Innesäljare CB:  

Kontakten fungerar i regel bra enligt svaret innan men här menar en av innesäljarna att det är 

alltid lättare att samarbeta med någon man träffat, och att man därför skulle behöva lära känna 

de inblandade på stationerna lite bättre. Vissa stationer har man pratat med i flera år per 

telefon men aldrig träffat. Förståelsen parterna emellan borde öka om man har träffats och fått 

�ett ansikte� på den man samarbetar med. En annan innesäljare talar om att man skulle kunna 

bli bättre på framförhållning och att ändringar av installationer skulle kunna ske tidigare och 

på ett bättre sätt. Troligen är det på gång en uppstart av en kvalitetsgrupp som ämnar att 

träffas en gång per månad, där skall allehanda frågor diskuteras och förhoppningsvis på så sätt 

förbättra relationen.   

 

Stationschef Electrolux Service: 

En av stationscheferna framhåller hur viktigt det är att säljarna inom CB, både inne och �

utesäljarna, informerar platschefen alltså kunden om vad som ingår i tjänstekonceptet IFB. 

Detta för att de externa kunderna lätt missuppfattar tjänstens omfattning och blir kanske 

besvikna på Electrolux Service för att de förväntat sig mer på grund av dålig information. Vad 

gäller den interna processen så kommer det fram att alla skulle kunna hjälpas åt bättre, 

dubbelkolla samt informera varandra under processens gång. Uppföljning tillsammans med 

CB efter utfört arbete skulle vara önskvärt samt förebyggande av de problem som kan uppstå i 

processen.   

 

Finns det några brister eller svårigheter vid kommunikation med Electrolux Service 

respektive CB? � I så fall vilka? 

Frågan syftar till att se både CB:s och Electrolux Service syn på rådande kommunikation och 

eventuella brister eller svårigheter i denna. Vilka brister eller svårigheter har respondenten 

identifierat?  

 

Innesäljare CB:  

Samtliga innesäljare svarade ett rakt ja på denna fråga, de menar att det finns brister och 

svårigheter i kommunikationen med Electrolux Service. På följdfrågan om vilka brister och 

svårigheter vid kommunikationen så menar man att det är väldigt få stationer som skickar en 
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bekräftelse på den beställningen som CB skickar ut till stationen.  Det sker onödigt arbete i 

form av att man måste ta kontakt med stationerna för att få denna bekräftelse. Detta sker 

huvudsakligen i form av fax och telefonsamtal och innesäljarna menar att det vore bra om 

Electrolux Service drog mer nytta av e-postfunktionens fördel. Electrolux Service är generellt 

dåliga på att svara på e-post. Svårigheten att nå rätt person på stationerna via telefon kan 

begränsas om man utnyttjade e-post bättre. Flexibilitet är önskvärt för att det upplevs som att 

det saknas idag.  

 

Stationschef Electrolux Service: 

Stationschefen menar i sitt svar att de jobbar i olika miljöer, detta ses som ett jakande svar, att 

det finns brister i kommunikationen mellan CB och Electrolux Service. Det nämns även 

brister i kommunikationen som förekommer i form av att CB inte har full insyn i att 

Electrolux Service redan är uppbokade vid nya beställningar. Bara en del av innesäljarna 

ringer innan de bokar beställning och kontrollerar om de har lediga tider. Detta menar de 

skulle kunna förhindras genom att ha gemensamma datasystem där innesäljaren kunde se 

vilka tider som faktiskt finns tillgängliga. Ifrån stationschefernas synvinkel så tycker de det är 

dåligt av innesäljarna att de inte följer upp de faxbeställningar som de skickar till stationen. 

Även här kritiseras det att alla beställningar går via fax. Det händer att CB ringer till 

stationens kundtjänst för att de inte får tag i rätt person och där är inte alla insatta i IFB då de 

mest sysslar med serviceärenden, och då kan CB uppfatta det som att de får dålig service av 

Electrolux Service.  

Stationschefen ställer en intressant fråga i sitt svar, nämligen �vi har kanske olika 

målsättningar ??? �  

 

Hur löser man eventuella problem som uppstår under arbetsprocessen? 

Här efterfrågas en beskrivning av hur man löser problem som uppstår under arbetets gång.  

 

Innesäljare CB:  

Det beror lite på problemets art och mindre problem kan oftast lösas omgående med hjälp av 

Electrolux Service och genom förhandlingar med den externa kunden. Större problem kräver 

ibland att en utesäljare kopplas in på fallet då det kan röra sig om frågor om kostnader som 

uppstår i samband med problem. Kommunikationen består huvudsakligen av telefonsamtal 

mellan CB, Electrolux Service och den externa kunden.  
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Stationschef Electrolux Service: 

Electrolux Service upplever det som att det är dom som löser eventuella problem i 

arbetsprocessen, och riktar kritik emot att CB:s utesäljare inte längre känner det ansvar de 

borde göra då de gjort upp affären med kunden för länge sedan. Då det är Electrolux Service 

som är de som träffar kunden i serviceögonblicket så tror de att det kanske bara är naturligt att 

det är dom som ses som problemlösare.  

 

Hur ofta träffar ni CB respektive Electrolux service och deras installatörer ? 

Denna fråga skall svara på hur frekvent de båda parterna möts i det dagliga arbetet.  

 

Innesäljare CB:  

Innesäljarna menar att de träffar representanter ifrån Electrolux Service alldeles för sällan. En 

del har inte ens träffat vissa av sina interna kunder utan kontakten har bestått i telefonsamtal 

mestadels. Innesäljarna berättar att de har gjort spontanbesök på arbetsplatser för att träffa 

sina interna kunder, och att detta gjordes på egna initiativ.  

 

Stationschef Electrolux Service:  

Sällan eller aldrig.... 

 

Hittar ni på evenemang tillsammans med de för de externa kunderna? 

Här efterfrågas hur frekvent de båda parterna möts för att gynna de externa kunderna. Syftet 

med frågan är att undersöka den interna marknadsföringen. 

 

Innesäljare CB:  

Det framgår av svaren att CB aldrig någonsin hittar på evenemang tillsammans med 

Electrolux Service, varken internt eller för de externa kunderna.  

  

 

Stationschef Electrolux Service:  

Här är svaret att de träffas någon gång per år i samband med att Electrolux Service skall 

utbilda någon av CB:s kunder (fastighetsbolag) i hur man reparerar vitvaror. Det är då CB:s 

utesäljare de träffar och inte någon av innesäljarna.  
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4.2.2 Fältanteckningar i sammandrag 

 
Vid denna fältobservation fick vi möjlighet att göra en fördjupning av de frågor som inte 

intervjuerna gav några djupare svar på. Vi fick en möjlighet att förklara närmare vad vi 

menade i vår frågeställning och det mynnade ut i en diskussion som är sammanfattad nedan.  

 

Sammanfattning av fältobservation 

Fråga ett i intervjun �Hur skulle du beskriva relationen mellan CB och Electrolux Service�?, 

utvecklade vi till att handla om de sociala och arbetsrelaterade  relationerna istället för som 

respondenterna hade uppfattat frågan. De hade uppfattat att frågan handlade om de personliga 

relationerna. Här uppstod en diskussion om hur det fungerade idag och det uppkom en del 

skuldbeläggning på den andra parten, alltså Electrolux Service. Dock så ledde denna 

diskussion till att konstatera att det egentligen finns oklarheter i de avtal som finns mellan CB 

och Electrolux Service. Båda parter är dåliga på att följa de rutiner som skall följas i 

serviceprocessen. Samtliga menade att det skulle vara bättre att träffa och lära känna sina 

interna kunder. En av innesäljarna påpekade att hon på fem år som anställd endast träffat 

representanter ifrån Electrolux Service två gånger, och då trots att hon sitter på huvudkontoret 

i Stockholm och stationen gör installationer i Stockholm. Trots den geografiska närheten så 

blir det aldrig av att de träffas. Vidare följde en diskussion angående de problem och 

svårigheter som finns i kommunikationen mellan avdelningarna, där nämndes att man inte tror 

att ett gemensamt datasystem skulle lösa några problem. Ett problem som togs upp igen var 

att det är oklart vem som ska följa upp vad och när detta ska ske. En svårighet att nå rätt 

personer ute på stationerna togs upp och det visade sig vara ett väldigt omfattande problem. 

Frustrationen över att inte nå rätt personer i rätt tid verkade stor. Man upplever att man är som 

innesäljare är ganska ensam om att försöka rätta till dessa problem i kommunikationen och 

det efterfrågas gemensamma möten för att stärka relationerna och förståelsen för varandras 

arbete. Frågan vi ställde då var vem som skulle kunna hjälpa till och ta tag i dessa möten och 

svaret blev lite svävande då man inte är säker på vems uppgift det kan vara.  
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4.2.3 Sammanfattning resultat 
 
Nedan följer ett sammandrag av de svar som framkommit under våra intervjuer och vår 

fältobservation. Dimensionerna vi valt är: interna relationer, kommunikation, problemlösning 

och sociala relationer, och i kolumnerna de olika respondenternas kommentarer samt de svar 

som vår fältobservation gav.  

 

 
     Dimensioner 

 
Innesäljare 

 
Service station 

 
Fältobservation 

 
Interna relationer 

 
Relationen är god 

 
Relationen är god men 

brister finns 

 
Oklarheter i avtal 

 
Kommunikation 

 
Problem med 

kommunikation på 
grund av bristande 

teknik 

 
Problem med 

kommunikation på 
grund av bristande 

teknik 

 
Oklarheter i vem som 
ska följa upp vad och 

när detta ska ske 

 
Problemlösning 

 
Problem löses 

internt och ibland 
med hjälp av 

utesäljare 

 
Känner sig som 

ensamma problem- 
lösare i 

serviceögonblicket 

 
Svårigheter att nå rätt 
personer. Man känner 

sig ensam i 
problemlösningen. 

 
Sociala relationer 

 
Träffar sällan eller 

aldrig personal 
från 

servicestationen. 

 
Träffar sällan eller 
aldrig personal från 
innesäljarkontoret. 

 
Trots den geografiska 

närheten så träffas man 
sällan eller aldrig. 
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5. Analys och tolkning 
I detta avsnitt analyseras och tolkas insamlade data utifrån den rådande empirin, samt att 

empirin knyts an till de teorier som undersökningen innefattar.  

 

5.1 Analys och tolkning om organisationer 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka den interna relationen och hur arbetsprocessen 

fungerar mellan två avdelningar inom samma organisation, samt att se vad som krävs för att 

för att kunna utveckla ett bättre samarbete mellan CB:s innesäljare och Electrolux Service. 

Det har framkommit att dessa två avdelningar har ett ömsesidigt beroende av varandra. Teorin 

om resursberoende bekräftar detta då man i teorin menar att alla avdelningar inom en 

organisation är beroende av resurser i sin omgivning. Det talas om kritiska resurser, alltså 

resurser som en avdelning är rent beroende av för att klara av sitt dagliga arbete. Beroendet i 

vårt fall har vi identifierat som CB:s innesäljare som säljer produkt med tjänst, har ett kritiskt 

beroende i att ha en bra tjänsteutövare i Electrolux Service.  Dessa beroenden är i viss mån 

skapade utifrån den tanken att Electrolux ska visa en enad front ut mot kunden och därför 

måste i möjligaste mån CB använda sig av Electrolux Service. 

Electrolux Service och CB är inte direkt beroende av omvärldsfaktorer utan deras kritiska 

resurser är mera av direkt internt slag. CB har sina kritiska resurser och ett beroende i att 

Electrolux Service utför tjänsten i det konceptet som de säljer till kunden. I konceptet utlovas 

en tjänst som CB inte själva utför, men för kunden skall det upplevas på det sättet. Visst finns 

det andra installatörer som skulle kunna utföra detta arbete men då försvinner konceptet att 

�Electrolux ordnar allt för sin kund�, vilket företaget ser som viktigt. En resurs för Electrolux 

Service är att CB ger de arbete vilket leder till inkomster. Denna resurs ses dock inte som 

kritisk då Electrolux Service har flera olika arbetsområden och installation är bara en del av 

deras huvudsakliga arbete.  

Grönroos (2002) skriver om den omvända pyramiden och hur det numera är så att det är de 

företag i en organisation som befinner sig i mötet med kunden som skapar värde. Electrolux 

Service är det företag i organisationen som möter kunden och då menar Grönroos (2002) att 

övriga avdelningar inom organisationen skall verka som ett stöd för dom. Staben befinner sig 

väldigt långt ifrån det dagliga arbetet, både vad gäller CB:s innesäljare och Electrolux Service 

vilket innebär att de som fattar de strategiska besluten inte har kontakt med de som hanterar 

sanningens ögonblick med kunden.  
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5.2 Analys och tolkning om relationer och intern marknadsföring 
 
Gummessons teori om relationen mellan internkunder och internleverantörer behandlar 

beroendet mellan de olika verksamheterna i ett företag och de motsättningar som kan uppstå 

mellan olika avdelningar. Dessa motsättningar som uppstår blir en bidragande faktor till att 

konflikter uppstår mellan avdelningarna. För att motverka uppkomsten av konflikter och 

motsättningar bör man se till att alla inom relationen är tillfredsställda.  

Utifrån de intervjuer som genomförts kan man tydligt se att motsättningar existerar mellan de 

två avdelningarna. Motsättningar förekommer i form av problem vid kommunikationen 

avdelningarna emellan. De brister i arbetsprocessen som tas upp av respondenterna handlar 

bland annat om ordererkännanden som inte bekräftas av stationerna enligt innesäljarna. 

Electrolux Service å andra sidan menar att CB inte följer upp de ordererkännanden som de 

sänder till stationen. Till det kommer ovissheten av vem som har ansvaret av att lösa 

eventuella problem som kan uppstå med externa kunder. Ett annat problem som togs upp var 

att det är oklart vem som ska följa upp vad och när detta ska ske. Det framkommer även en 

del skuldbeläggning på varandra.  

 

Electrolux Service upplever att det är de som bär ansvaret att lösa eventuella problem som 

uppstår i arbetsprocessen, främst på grund av att det är Electrolux Service som träffar kunden 

i serviceögonblicket. Electrolux Service antyder även brister i kommunikationen hos CB vid 

förtydligandet för kunden om vad som ingår i avtalet. Det har framkommit att inte någon av 

de respondenter som tillfrågades i undersökningen visste vem som hade ansvaret för 

förbättringar i samarbetet. 

 

För att rätta till de brister som uppstår i organisationen löser man det oftast via telefon och 

fax, dock visar det sig att det finns svårigheter att nå rätt personer inom stationerna via 

telefon. Dessa brister i kommunikationen kan leda till att tillfredsställelsen minskar inom 

relationen som i sin tur kan vara en bidragande faktor till en försämrad relation.  

Därmed är avdelningarna beroende av varandra för att hela arbetsprocessen ska fungera väl. 

För att uppnå en god relation krävs det en tillfredsställelse hos båda parter. Gummessons teori 

om intern marknadsföring visar att den interna marknadsföringen har som mål att skapa och 

bevara relationer mellan ledning, anställda och mellan olika funktioner.  

Det är en grund för att motivera och skapa delaktighet mellan dess anställda, vilket kommer 

leda till att den externa kunden får en bättre kvalitetsupplevelse vid servicemötet. 
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Oberoende av positionen man innehar i företaget ska alla känna sig manade att tillgodose den 

kundbetjäning som behövs för att tillfredsställa både den interna kunden som den externa.  

Utifrån empirin kan vi se att någon form av social delaktighet mellan avdelningarna inte 

existerar idag. Utav det kan vi tyda att det inte görs någon större ansträngning av den interna 

marknadsföringen mot personalen. Detta redogörs i intervjun där alla svarar att de sällan eller 

aldrig träffar och hittar på evenemang med den andra avdelningen och vice versa.   

 

Garbarino och Johnson har nämnt i sin teori om tre betydelsefulla faktorer vad som utgör en 

god relation. Två av dessa faktorer innefattar förtroende och förbindelse inom en relation. Här 

belyser man det förtroende som finns mellan de inblandade parterna samt den förbindelse man 

innehar, som är av stor vikt för att bibehålla en relation. På frågan om vad respondenterna 

anser om relationen mellan CB och Electrolux Service, svarade de flesta att relationen ser god 

ut men att samarbetsrutinerna skulle kunna fungera bättre. Dock har vi misstankar om att 

frågan kan ha missuppfattats, då det framkom vid en fältobservation att respondenterna 

uppfattat att frågan handlade om de personliga relationerna. Frågan hade mer som syfte att 

söka svar efter de sociala och arbetsrelaterade relationerna. Vidare så framkommer det av 

innesäljarna på CB att det finns ett behov av att lära känna de man arbetar med, delvis för att 

stärka relationen samt förståelsen för varandras arbete. Inom relationen i övrigt förekommer 

en del skuldbeläggning på varandra inom arbetsprocessens olika delar. Det är en tydlig 

redogörelse för att det finns en viss mån av avsaknad av förtroende för varandra i vem som 

ska göra vad. Förtroendet mellan de anställda inom organisationen är en viktig beståndsdel 

vid relationer. Utan förtroendet kan goda relationer inte uppnås. När respondenterna 

tillfrågades hur ofta de träffas och hittar på evenemang tillsammans, visade det sig att det 

överhuvudtaget inte förekommer några personliga möten mellan personalen på de olika 

avdelningarna. I dagsläget är den enda förbindelsen dem emellan den som förekommer via 

telefon och e-post. Detta är en tankeställare där man kan fråga sig, varför är det på det viset? 

Finns det inget behov i att träffa de man arbetar med? Skulle samarbetet fungera bättre ifall 

man gjorde det?  

 

Ahmed och Rafiq skriver i European journal of marketing hur viktigt det är att alla inom en 

organisation kan se betydelsen av de involverades handlingar och dess inverkan på den 

externa kunden. Ett svar som framkom utav en av respondenterna är att CB och Electrolux 

Service jobbar i två olika miljöer samt att man kanske har olika målsättningar. Det kan 

uppfattas som att avdelningarna inte ser betydelsen av varandras handlingar och dess inverkan 
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på organisationen och slutresultatet med externa kunden. Att det framkommer i intervjun att 

man kanske har olika målsättningar inom avdelningarna kan tyda på att personalen i 

avdelningarna emellan inte jobbar mot ett gemensamt mål. Orsaken till detta kan vara att 

avdelningarna fokuserar allt för mycket på den externa kunden samt den egna avdelningen, 

och därmed glömmer bort att se varandra som en viktig del av helhetsprocessen. Detta kan 

bidra till en frustration hos båda parter under arbetsprocessens gång, samt ett minskat 

förtroende för varandra. Som nämnts tidigare jobbar de två avdelningarna i två olika miljöer, 

därmed är det naturligt att man har ett behov av att först och främst se till att tillfredställelsen 

och arbetsprocessen fungerar felfritt på den egna avdelningen. Grönroos modell visar på hur 

interna servicerelationer och interna kunder följer varandra genom hela serviceprocessen. 

Modellen klargör bilden av att stab och extern kund ligger fysiskt långt ifrån varandra i 

kedjan. 

 

 
CB:s innesäljare och Electrolux Service ligger närmast slutkunden i kedjan och 

undersökningen har klargjort detta tidigare i analys av organisationsteorier, men det tål att 

upprepas då det stärker teorin om att de som är närmast kunden är de som kunden ser. Övriga 

CB utesäljare    CB  innesäljare Electrolux Service Extern kund 

Resultat Extern service 

Internt Externt 

Feedback Feedback Feedback 

Insats ResultatInsats Resultat

Serviceprocess 

Figur 6  Modifierad figur - Interna servicefunktioner och interna kunder   Grönroos (2002)  sid 341 
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avdelningar bör därför fungera som stöd för dessa avdelningar. För att detta ska vara möjligt 

är det viktigt att få hela kedjan inom serviceprocessen att fungera, där tror vi att feedback 

kommer in i bilden så som modellen visar. Hur säkerställer man inom avdelningarna att 

feedback når samtliga parter? Som det ser ut i empirin idag så talar endast dessa två 

avdelningar med varandra över telefonen, de träffas praktiskt taget aldrig eller väldigt sällan. 

Som det verkar på våra respondenter så ger de en bra bild utåt mot kunden idag, trots att det 

finns en hel del motsättningar mellan avdelningarna. Hur länge håller fasaden ut mot de 

externa kunderna?  

 

Grönroos tar upp svårigheten med att förstå vikten av de interna relationerna, oftast tror man 

att det innebär de dagliga kontakterna man har med sina interna kunder. Oftast handlar det om 

människor man talar med dagligen och man tycker att man känner människorna man talar 

med. Det var precis så våra respondenter tolkade vår första fråga i intervjun som lydde; �Hur 

skulle du beskriva relationen mellan avdelningarna�? Samtliga respondenter uppfattade att 

frågan innebar de personliga dagliga kontakterna man har med respektive avdelning. Frågan 

blev en helt annan när vi istället frågade om de arbetsrelaterade och sociala relationerna. Det 

uppstod en diskussion som man kan sammanfatta i att avdelningarna är missnöjda med 

feedbacken ifrån varandra, man efterlyser uppföljning och man tycker att man ses alldeles för 

sällan. Det måste vara svårt att hålla en enda enad front ut emot den externa kunden när man 

har olika målsättningar som en av respondenterna menar att de har, och Grönroos menar att 

det är viktigt att hålla enad front ut mot kunden. Han menar att om man inte är överens mellan 

avdelningarna (här förutsätter vi att avdelningarna har olika mål) så blir det lätt så att kunden 

upplever en sämre servicekvalitet då kunden kan hamna mellan stolarna och kanske får olika 

svar och lösningar eller ickelösningar på problem beroende på vem som faktiskt svarar på 

kundens samtal. Det finns egentligen sex olika vägar för kunden att ta när det gäller att få 

hjälp med sina problem. Dessa är: 

• Electrolux Service (stationen har en lokal kundtjänst) 

• Electrolux Stationschef eller IFBansvarige som träffat kunden ute på fältet 

• Electrolux Service lokala kundtjänst på huvudkontoret (dock inte en trolig kontakt för 

kunden i IFBsammanhang då de mest har hand om service och reklamationsärenden) 

• CB:s innesäljare 

• CB:s utesäljare 

• CB:s stab (dock ej en trolig kontakt om inte kunden har en kontakt sedan tidigare här) 
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Samtliga av dessa kanaler in i organisationen skulle i praktiken kunna komma med olika svar 

på samma fråga från kunden. Därför kan man se att det är viktigt att hela kedjan bör fungera 

och att feedback behövs för att undvika att problem uppstår. 

5.3 Sammanfattning av analys 

Större företag delas ofta in i mindre delar, så kallade avdelningar eller divisioner. Dessa 

mindre avdelningar skapar de interna relationerna inom en större organisation. Betydelsen av 

internt samarbete är stort, speciellt då avdelningarna delar någon sorts beroende till varandra. 

De två avdelningar undersökningen tar del av har detta beroende och enligt 

resursberoendeteorin så kan man se att dessa avdelningar innehar kritiska resurser för 

varandra. Samtidigt skulle man kunna säga att resurserna kanske inte måste vara kritiska då de 

faktiskt är utbytbara, men detta strider mot affärsidén. I Gummessons teori om beroendet 

mellan olika avdelningar kan man tyda att det är viktigt att alla i beroendeställning är 

tillfredsställda. Ovissheter och brister i kommunikationen kan leda till sämre tillfredsställelse 

och därmed försämra de interna relationerna. Undersökningen visar att de personliga interna 

relationerna är goda, dock finns det brister i de arbetsrelaterade och de sociala relationerna. 

Intern marknadsföring och stöd till de interna kunder som står närmast kunderna i hierarkin är 

närmast ett måste enligt Grönroos, och av undersökningens resultat att döma så finns det 

brister i detta stöd. Avdelningarna ser sig som en enhet som jobbar i två olika miljöer och 

detta gör att man glömmer bort betydelsen samt beroendet man har till varandra. CB och 

Electrolux Service måste hålla en enad front utåt mot kunden för att uppfattas som en enda 

enhet. Uppstår det problem hos slutkunden som behöver lösas, skall kunden inte behöva 

bollas mellan de två avdelningarna.  

Någon social delaktighet mellan avdelningarna har inte identifierats. Det kan ifrågasättas, 

varför det är på det viset? Avdelningarna har gemensamma kunder samt arbetar för en 

gemensam organisation. I och med det bör det gynna relationen samt samarbetsrutinerna 

under själva arbetsprocessen ifall man lärde känna de man arbetar med på ett högre personligt 

plan, än via enbart telefonsamtal som det sker i nuläget. För att stärka den interna relationen 

är det viktigt att CB och Electrolux Service har stor förståelse för varandras arbete och rutiner, 

och detta skulle en fungerande social relation kunna bidra till. 

 

Därmed bör det ligga i det stora företagets intresse att relationerna skall fungera väl och 

utvecklas, vilket kan vara svårt om man sällan eller aldrig träffar de man arbetar med.    
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För att upprätthålla ett förtroende och goda förbindelser mellan avdelningarna så menar 

Garbarino & Johnson att man bör ha fasta rutiner och gemensamma arbetssätt. Om dessa 

faktorer tenderar att saknas så uppstår lätt ett missförtroende, då ingen riktigt har kontroll över 

vem som ska göra vad. I vårt fall så kan vi se tydliga brister i den arbetsrelaterade relationen i 

form av avtal som inte följs och rutiner som inte riktigt fungerar som de ska. Detta kan skapa 

osäkerhet och missförstånd i onödan. 
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6. Slutsatser  
Denna undersökning har lett till slutsatsen att personalens uppfattning om de interna 

relationerna är att de tycker att det fungerar tillfredsställande. Vid närmare undersökning så 

framkom det att man menade de personliga relationerna. Enligt ett flertal teorier så kan det 

vara svårt att påvisa de relationer som man jobbar med dagligdags, �det är ju som det alltid 

varit�, och man håller en professionell distans till sina kollegor. En fördjupning av 

undersökningen gjordes och personalen fick aktivt diskutera de sociala och arbetsrelaterade 

interna relationerna. Här fick vi belägg för vårt ifrågasättande i vår problembakgrund, det 

saknas kontaktytor i verkligheten såsom i vår bild vi har av organisationen via 

organisationsschemat. De två förgreningarna i organisationsschemat arbetar långt ifrån 

varandra och de träffas verkligen sällan eller aldrig. Så dessa avdelningar möts varken 

teoretiskt eller praktiskt. Det verkar som att ingen inom dessa två avdelningar vet vem som 

skulle vara ansvarig för att aktiviteter och evenemang ägde rum. Alltså ingen som kan 

medverka till att skapa kontaktytor mellan avdelningarna. CB har sina chefer med sina 

intressen och Electrolux Service har sina chefer med sina intressen, och deras plats i 

organisationen saknar även dom kontaktytor. För att man ska kunna representera företaget på 

ett betryggande sätt krävs det att man har en god insyn i företagets affärsidé och målsättning. 

Därmed krävs det ansträngningar från båda sidor där man bör eftersträva att se sig som en 

enhet som jobbar mot ett gemensamt mål och inte som två separata avdelningar som jobbar 

för sin egen vinst och mål. En del förslag till förbättringar presenteras i diskussionen. Intern 

marknadsföring sker genom ett nyhetsbrev som skickas ut en gång i veckan, detta brev 

innehåller nyheter inom hela organisationen både gällande ändring av personal och nya 

produkter. Detta nyhetsbrev är ett steg i rätt riktning för att få personalen att samarbeta. 

 

6.1 Diskussion 

Då Electrolux Hemprodukter AB är ett säljande företag som har den externa kunden i fokus så 

bör man i företaget vara intresserade av dessa interna relationer, då det är denna del av 

organisationen som kunden ser. Möten som innefattar personal från olika rang i hierarkin där 

allas mening betyder något bör kunna vara ett realistiskt mål. En uppföljning efter större 

utförda order, där både produkt och tjänst ingått, efterlystes av respondenterna och skulle 

kanske vara en bra början för att undvika fel eller för att förbättra processen. Ett tredje 

alternativ för att detta skulle kunna fungera organisatoriskt bättre vore att ha en funktion, en 
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person eller eventuellt flera, som skulle ansvara för koordination samt kvalitetssäkra mellan 

dessa två enheter och den externa kunden. Vi tror att den externa kunden skulle få en bättre 

kvalitetskänsla om de hade en enda kontaktperson för hela konceptet och inte en för köpet och 

en för installationen.  

 

Respondenterna har uttryckt att det är svårt att nå varandra och att få tag på rätt person, detta 

borde betyda att den externa kunden upplever samma sak.  

Vår studie har visat, som nämnts tidigare, att dessa två avdelningar har ett ömsesidigt 

beroende av varandra och att relationen mellan de är delvis god, dock ej helt tillfredsställande. 

Framförallt kan man se att samarbetsrutinerna skulle kunna förbättras. Det förekommer 

skuldbeläggning avdelningarna emellan i form av exempelvis vem som ska följa upp vad och 

när detta ska ske. Detta medför en negativ inverkan på relationen. Till följd därav bör man 

arbeta tillsammans för att finna lösningar för de problem och brister som identifierats, istället 

för att skuldbelägga varandra. 

 

I dagsläget finns det även brister inom kommunikationen mellan avdelningarna. Det kan vara 

svårt att få tag på rätt person vid rätt tillfälle, eftersom kommunikationen främst består utav 

telefon, fax och en liten del av e-post. Eventuellt kan det behöva satsas på ny teknologi som 

underlättar kommunikationen, exempelvis någon form av en gemensam databas som gör det 

lättare att samarbeta och kommunicera.   

Vid samtal med divisionschefen på CB visade det sig att det sker marknadsföring i form av 

evenemang och aktiviteter med externa kunder för att stärka relationen och samarbetet utåt. 

Men även den interna marknadsföringen mot personalen behöver förbättras, där de inblandade 

i arbetsprocessen, det vill säga personalen från respektive avdelning bör träffas och hitta på 

aktiviteter och olika evenemang. Detta för att stärka förbindelsen och få dem att lära känna 

varandra bättre på ett personligt plan, vilket kan resultera i ett starkare förtroende för varandra 

och ett bättre framtida samarbete dem emellan. Men säg om CB helt plötsligt skulle bryta 

emot detta och istället skriva avtal med externa installatörer. Det skulle antagligen bli 

kostsamt att knyta till sig nya installatörer och lära upp och skriva avtal och få den helhet i 

tjänstekonceptet som faktiskt existerar idag. Det handlar alltså mycket om, som Grönroos 

skrivit mycket om, att hålla en enad front utåt mot kunden. Det är de delar av företaget som 

kunden faktiskt kan se, som man ska lägga sitt krut på. 
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I detta fall så innebär detta att det bör satsas på CB:s innesäljare som är de som ordnar 

beställningen och faktiskt ser till att kunden får sina produkter och i möjligaste mån att 

kunden får rätt produkter utifrån sin beställning. Sedan tar Electrolux Service över och är den 

delen av organisationen som träffar kunden rent fysiskt i sanningens ögonblick. Enligt 

Grönroos är detta sanningens ögonblick det viktigaste ögonblicket i hela tjänsteprocessen.  

 

Det kanske finns en ekonomisk fråga i det hela, och det är för att ta ett exempel, den 

arbetsplatsbesiktning som skall ingå i konceptet IFB.  Resultatet av detta blir således att om 

arbetsplatsbesiktning ej utförs och det uppstår problem vid installationen som kunde ha 

förhindrats vid en sådan besiktning (exempelvis vetskap om asfaltering utanför hus, målning 

inne i trapphus och vetskapen om hissfunktionen vid installationstillfället) så får Electrolux 

Service stå för dessa kostnader och problemlösning, då de ej fullföljt sitt avtal. Detta borde 

kanske bli ännu mera kostsamt. En lösning skulle kunna vara att CB betalade en specifik 

summa för denna arbetsplatsbesiktning, det ligger ju faktiskt i bådas intresse att den blir gjord. 

Vems felet än är så är det uppenbart att det orsakar problem för kunden och det kan aldrig 

vara bra! Det är denna del som kunden ser i sanningens ögonblick och det borde ligga i 

mångas intresse att detta fungerar.  

Observationen visade på att avdelningarna möts sällan eller aldrig vilket vi tolkade som ett 

problem med de sociala relationerna. Problemet med att avdelningarna varken möts teoretiskt 

eller praktiskt kan avhjälpas relativt enkelt med hjälp av gemensamma aktiviteter och 

evenemang. 
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6.2 Avslutande diskussion 

Denna undersökning har kartlagt hur arbetet mellan två avdelningar inom en stor organisation 

fungerar och fortgår dagligen. Under undersökningens gång har det framkommit att 

organisationerna som undersökts både helt och delvis lever upp till de olika teorier som tagits 

fram för ändamålet. Dock så har inte undersökningen riktigt täckning för alla de olika 

områden som detta ämne berör. Ämnet berör till stor del sociala, psykologiska och andra 

relevanta områden. Dock har denna undersökning gjorts ur ett service- 

management/marknadsföringsperspektiv då det är detta område som vi studerar. Litteraturen 

är vald till stor del utefter den kurslitteratur som vi funnit intressant och passande för 

undersökningen. Teorierna som valts ut har stor relevans för undersökningen, men något som 

är väldigt viktigt att påpeka är att organisationer är dynamiska och att en organisation aldrig 

fungerar likadant som en annan organisation. Företagets storlek och vilka människor som 

arbetar inom en organisation är avgörande för hur man löser problem och framförallt hur man 

arbetar. De flesta av teorierna i detta arbete kan man dock generalisera som till exempel teorin 

om resursberoende som handlar om organisationers kritiska resurser, detta gäller för de flesta 

organisationer, de flesta organisationer har ett beroende av sin omgivning.  

Ett flertal teorier handlar om vilket stöd det övriga företagets avdelningar bör ge till de 

avdelningar som möter kunden i tjänsteögonblicket, om detta stöd uteblir så kommer kunden i 

förlängningen uppleva försämrad tjänstekvalitet. Detta tror vi kan generaliseras till flera 

företag, dock så kunde vi se en avsaknad av detta stöd i vår undersökning. Avdelningarna 

verkar i dag fungera bra gentemot kunden, dock har vi inte undersökt detta. Personalen verkar 

försöka arbeta på bästa möjliga sätt för kunden trots detta avsaknad av stöd. Hur länge kan 

detta fungera? är en av frågorna vi ställde oss. En annan viktig aspekt som vi ej kunnat finna 

tidigare forskning på var aspekten om att två avdelningar med gemensam slutkund och som 

använder sig av varandras tjänster kunde ha olika målsättning med sitt arbete. Detta tycker vi 

tyder på en stor brist internt inom ett företag, och vi tror att avsaknaden av kontaktytor mellan 

avdelningarna bara stärker tron om att detta faktiskt är ett problem. Det borde vara 

grundläggande med ett gemensamt mål och ett socialt engagemang mellan avdelningarna, det 

kan nog till och med vara en förutsättning för att arbetet ska flyta bättre än vad det gör idag. 

 

Electrolux Hemprodukter AB kommer att ta del av denna uppsats och förhoppningsvis vidta 

åtgärder som främjar de interna relationerna inom företaget. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara högst intressant att undersöka vidare hur de externa kunderna påverkas av de 

interna relationerna. Vilken betydelse dessa interna relationer har i kvalitetsupplevelsen, eller 

i serviceprocessen. Det vore intressant att undersöka hur övriga närstående avdelningar, som 

till exempel utesäljarna, påverkar de interna relationerna som vår undersökning handlar om. 

Vidare vore det intressant att undersöka huruvida staben kanske ligger aningen för långt ifrån 

den externa kunden i serviceögonblicket och hur de fattar de strategiska besluten. Den 

ekonomiska delen är även den intressant då man kan undra hur mycket pengar det får kosta att 

satsa på de interna relationerna och den interna marknadsföringen.  
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Bilaga 1 
Intervju med divisionschef Karl-Gustav Barck   (11 oktober 2007) 

 

- Hur fungerar marknadsföringen idag inom B2B? 

Byggförsäljning som vi bedriver idag, det är en relationsförsäljning. Det betyder att vi jobbar 

inte traditionellt så mycket med annonsering och den typen av marknadsföring.  

Det är mer att vi bygger upp personliga kontakter. Det betyder att vi har väldigt mycket 

kundkontakter löpande.  

Vi gör byggsbesök, bjuder in kunder hit. Vi gör aktiviteter t.ex. går på ishockey eller gör 

något på kvällstid. Man skapar den här nära relationen, det är en viktig form för oss att jobba 

med kunder.  

Vi har också andra media och verktyg. Vi har en egen hemsida (www.centralabygg.com) där 

vi också marknadsför oss. Vi har en egen tidning CB nytt som är producerad tre gånger per år 

som vi ger ut till alla våra byggkunder. Sedan har vi också i fackpress ibland annonser där vi 

går ut och annonserar, där vi pratar kanske miljö eller mer övergripande att vi finns till som 

leverantör på en bygg.... marknad.  

Det svårare för oss, vi går inte ut och prisannonserar oss. Men vi kan visa upp en produkt i 

annons och tala om att vi har vitvaror. På så sätt så har vi en rätt så bred bild ändå av vår 

totala marknadsföring. Men den absolut djupaste av alla är relationen, personliga kontakter 

mellan våra säljare och alla vi som jobbar inom centrala bygg och mot kund. 

Nu är det säkert tre/fyra dagar varje vecka under den här perioden och träffar kunder.  

 

-Gör du det som chef eller är det säljarna som står mycket för det också? 

Ja säljarna det är deras liv, de är ute fyra dagar i veckan. Utav de 5 arbetsdagarna så är de i 

princip ute 4 dagar i veckan och träffar kunder. Jag är där temporärt nu för att det är mycket 

avtalsförhandlingar inför kommande år. Det är så att varje år så har vi antigen att det blir nya 

avtal eller att vi reviderar gällande avtal med prisändringar. Electrolux har tre stycken 

lanseringskonferenser som vi har kört nu ett antal år. Efter varje sån lanseringskonferens 

träffar vi de större kunderna och går igenom produktnyheter och annat. Vi hade 

lanseringskonferensen i september så jag håller på och betar av den typen av informationen, 

går igenom vilka mer produkter har vi. 
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- Finns det några klara strategier idag? Hur säkerhetsställer man att de som har 

exklusivavtal  fortsätter? 

När vi presenterar vårt företag och förslag så bygger vi på att vi säger att vi har... Vi är bland 

de största tillverkarna av vitvaror på hela världsmarknaden och om man tittar på Sverige så är 

vi marknadsdominerande. Vi har det bredaste produktsortimentet av alla tillverkare. Vi kan 

alltså erbjuda ifrån de lägst specade produkterna i princip med Electrohelius upp till de mest 

exklusiva med AEG. Vi har uppemot 1200 olika modeller totalt sätt att erbjuda våra kunder. 

De flesta kunderna köper naturligtvis inte den bredden men vi allting att ge kunden. Det är 

vårt tyngsta argument kanske. Våra varumärken då och sortiment. Sen har vi naturligtvis i 

kraft att vi har organisation, vi har ett 25 tal personer i Sverige som bara jobbar med 

centralabygg kunder. Vi har 9 distriktsäljare, en central ledning på 5 personer totalt. Vi har ett 

säljkontor i Stockholm på 10 personer och ett säljkontor i Huskvarna på 3 personer och alla de 

jobbar nästan bara mot centralabygg kunder. Så vi är starka resursmässigt, har ett otroligt brett 

och bra produktprogram. Vi är vana och kan marknaden väldigt bra, vi kan de villkor som 

gäller på den här marknaden. Vi är förhoppningsvis väldigt flexibla när det gäller att ställa 

upp och hjälpa, klarar vi inte att leverera en produkt så tar vi en annan tills vidare. Det är 

framförallt våra källkontor som har utvecklat den förmågan att hela tiden serva och se till att 

kunden blir nöjd.  

Sedan har vi vårt installationskoncept IFB som också är stark. Där vi tar totala ansvaret ifrån 

beställningen till att det sitter på plats installerat och funktionskontrollerat. Det uppskattas 

väldigt mycket utav byggsidan.  

 

- Hur priskänsliga är kunderna?   

Väldigt priskänsliga men de förstår samtidigt att vi inte alltid är billigast, men vi har också 

låga priser ibland.  

 

- Kan man konkurrera med relationer gentemot priser?   

Skulle vi få tycka så tycker vi att vi är värda mera, våra produkter och vårt upplägg är värt 

mer kanske än vissa andra leverantörer. Men många gånger så ställer kunden oss mot väggen 

och säger att det kostar så mycket på BOSCH osv så varför ska ni ha det här.. Klart att den 

diskussionen kan vara svår ibland men generellt så tar vi bättre betalt än våra konkurrenter på 

marknaden och vi har lyckats. Vi är ändå marknadsdominerande inom vårt segment, vi är 

störst så att säga. Mycket ligger i grunden till det som hände på 60/70-talet med 

miljonprogrammet man gjorde inom allmännyttan. Man ökade bostadsbyggandet under de 
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åren kraftigt och där var vi otroligt dominerande. Jag skulle tippa upp emot 80-90 procent av 

alla producerade allmännyttiga bostadsbolag från den tiden 60/70 tal sitter väl Electrolux 

produkter i. Då är det klart att när man byter det sen så blir det väl lätt att det bliv våra 

produkter en gång till. Man är van med våra produkter osv.. Så det är tungt för oss att vi har 

den historien bakåt.  

 

- Vad händer när nyckelpersoner eller uppbyggda relationer försvinner?  

Man lämnar över på ett bra sätt, tyvärr är det inte alltid möjligt beroende på att folk kan bli 

sjuka eller folk slutar hastigt så vi inte hinner med eller till att vi tillsätter nya tjänster. Den där 

känsligheten som tidigare varit väldigt beroende, backa tillbaka 10-15 år, då tror jag att man 

vann väldigt starka relationer mellan våra kunder och oss. Det har avtagit därför att det har 

kommit in det här med etik och moral nu att man får inte ha för tighta relationer mellan kund 

och leverantör. Det har gjort att några företag, Skanska är bästa exemplet. De byter 

inköpspersonal kontinuerligt. Och jag kan säga att under bara de 3-4 åren har jag mött 5 olika 

inköpare i Sverige. Man hinner aldrig få den riktigt djupa relationen med inköpssidan.  

 

- Vad menar ni med etik och moral?  

Att man skapar en alltför nära relation. Det finns lagar kring det här, vad man får och inte får 

göra. Den debatten har blommat ut på senare år. Det fanns inte för kanske 10-15 år sen.  

Utan då var det säkert lite grann i byggbranschen att man bjöd nån på en resa och fick en affär 

istället. Men så går det inte till alls nu, det är rätt så strikt. Men däremot att man har en bra 

relation att man är trevlig mot varann, kan umgås osv, det är fortfarande tillåtet.  

 

Vi har ju sen många år, jag tror det är 20 år tillbaka har vi en egen golftävling på centralabygg 

som är otroligt uppskattat. Vi bjuder in etthundratal kunder varje gång, först i Stockholm sen i 

Göteborg och så har vi ett finalspel i Hok. Det är också en del av vår marknadsföring.  

 

- Hur bygger man upp nya relationer som matchar de gamla?   

Vi är olika som personer, vi har haft många, nästan legender på Electrolux tidigare som har 

skapat sina personliga relationer. Roland Vedman som är ett bra exempel. Det går inte att 

ersätta Roland Vedman, vi vill inte det heller så att säga. Utan det är ju nya egenskaper, nya 

personligheter som kommer fram. Lena Larsson också ett väldigt bra exempel på det.  

En del tycker att det var mycket bättre förr men totalt sätt så tror jag är man sig själv, för alla 

som jobbar inom centralabygg inklusive cellkontor och alla runtomkring har den där viljan att 
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göra ett bra jobb och är ofta utåtriktade sociala människor. Har man den inställningen också 

så kommer man rätt så långt. Nybilden av säljare den här som bara pratar och inte lyssnar, den 

är farlig och dit vill vi inte. Utan vi ska ha stora öron och lyssna på kunden  

 

- Hur mycket betyder avtal för relationerna egentligen? Hur säkerställer man att 

kunden fortsätter att skriva avtal?  

Jag tror att relationen är viktig att man trivs med varan så där men jag tror inte att det är det 

som avgör en affär kanske. Annars är det naturligtvis utbud, sortiment, ett tillräcklig bra pris 

och en trygghet. Det finns andra som kommer in på en marknad och som dyker upp. Atlas var 

ett sånt företag som dök upp för några år sen som sen kuschade. Jämförelse då med 

Electrolux, vi finns alltid kvav. Det är ingen risk med Electrolux att göra affärer. Händer det 

nånting eller går sönder så finns vi där, vi går in och ordnar det. Men mindre företag kanske 

inte har den möjligheten.  

 

- Hur stor betydelse har tjänsten IFB?   

På byggsidan har den väldigt stor betydelse att vi har det konceptet. Säg att vi i nuläget skulle 

säga att backa ur det tror jag att vi skulle straffa oss väldigt mycket. Hade vi aldrig haft det 

från början så hade det kanske inte varit lika viktigt, utan det är det att man vänjer kunden vid 

ett visst upplägg och en viss servicegrad. Så idag är det inte aktuellt att tänka något annat än 

att vi ska fortsätta.  

 

- Är det några utav konkurrenterna som har liknande koncept?   

Ja de har till och med tagit namnet IFB som vi har. BSA har gjort det. Vi har inte skyddat den 

så det är klart att alla kan kalla sitt IFB om de vill. (13min56 sek)..... är vår stora konkurrent i 

Sverige på byggsidan. De har kopierat oss till en väldigt stor del och med en viss framgång. 

De har vuxit sen att de inte har samma utbud på produktsidan, det vet vi. De har kanske inte 

samma resurser totalt sätt som Electrolux har i Sverige. Så totalt sätt är de lite svagare men de  

det kompromissar det genom att skjuta lite hårdare med pris då istället. Sen försöker de 

kopiera våra koncept som IFB. Även vår organisation har en egen byggavdelning med säljare 

ute osv.. De har byggt upp den på senare år. 
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- Vilka åtgärder har man då något brister i tjänstekedjan?  

Vi har väldigt professionella tjänsteföretag/installationsföretag. Ofta så löser man det 

tillsammans med installationsföretaget. I värsta fall om det inte fungerar då får man byta 

installatör. För vi har haft det problemet ibland att det kan ha skurit sig mellan installatör och 

vår kund. Vi hade lite problem i Malmö för nåt år sen. Då fick vi byta det mot en annan 

installatör så att det börjar fungera igen.  

Men annars är det så att vi har kontinuerlig kontakt med våra stora installationsföretag. 

Florence i Stockholm är ett strålande exempel där vi träffar de, pratar med de osv. 

De har samma grundinställning som vi har, att det ska vara ett fungerande professionellt jobb. 

Det är det hela deras verksamhet handlar om. Sen om det är en produktfråga så att säga om 

produkten inte är tillräckligt anpassade eller vad det kan vara, då får man byta ut det. Det är vi 

och vår installatör som löser det. Sedan har vi också det med transporter som en del av 

tjänsten.  

 

- När man inte kan leverera i tid, vilka åtgärder har man?     

Leveransproblem har varit ett bekymmer för Electrolux. Framförallt under fjolåret. Vi har 

gjort allt för att klara våra relationer med kunder. Vi har lånat ut säkert hundratals produkter 

under fjolåret. Vi tar vad som finns, sen när den rätta kommer så byter vi. Det kostar och det 

är mödosamt. Men vi har ingen val. Om vi ska behålla kunden kan man inte bara säga, sorry 

vi har strejk i Nürnberg. Det räcker inte, för då finns det nån annan som har produkten. Så vi 

måste fixa leveransen. Då får man göra så här att ta nåt närliggande att låna ut tillsvidare. Så 

löste vi väldigt mycket av de problemen vi hade i fjol. Det gör vi väl fortfarande men vi har 

inte så stora problem längre. Men sen ligger vi på våra leveransplanerare som beställer hem 

produkter och jagar de kontinuerligt när vi säger att vi brister. Vi kör med expressfrakt, vi 

grejar allt som går för att få fram produkten. Det här är nog alla som inom försäljning jobbar 

med. Det kanske största problemet är att vi inte alltid räcker fram till att få de produkter vi vill 

ha.  
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Bilaga 2  
 
Intervjuer 
 
Innesäljare Centrala Bygg:  

Respondent 1  Datum: 07-11-16 

Respondent 2  Datum: 07-11-21 

Respondent 3  Datum: 07-11-26  

 

Electrolux Service:  

Respondent 4  Datum: 07-11-22 

 

Hur skulle du beskriva relationen mellan CB och Electrolux Service?      

 

Respondent 1: God men det skiljer sig lite mellan olika stationer. 

Respondent 2: Kontakten mellan oss fungerar i regel bra, vi kommer oftast bra överens. 

Däremot så uppfyller inte Service sina skyldigheter gällande besiktning av byggen, 

orderbekräftelse med mera. Relationen mellan säljkontoret och olika stationer skiljer sig dock. 

Vissa stationer är bättre än andra på dessa saker. Stationerna har också olika kapacitet. Ibland 

får Service väldigt kort tid på sig att lägga om planeringen då installationer flyttas. 

Respondent 3: På lokal nivå , ute på respektive distrikt, är relationen bra men på central nivå 

där har vi nästa ingen kontakt.    

Respondent 4: Relationen är god men brister finns.   

 

Hur skulle det kunna förbättras? 

 

Respondent 1: Det är alltid lättare att samarbeta med någon man har träffat och därför skulle 

vi behöva lära känna de inblandade på stationerna. Vissa har man pratat med i flera år utan att 

man ens vet hur de ser ut� Man får en större förståelse för varandra om det är en person man 

pratar med och inte bara en röst i telefonen. 

Respondent 2: Att Service uppfyller sina skyldigheter med orderbekräftelse med mera så att 

exempelvis inte en bokning av IFB missas. Det kunde också krävas mer av våra kunder. 

Längre framförhållning och att ändringar av installationsdagar ska ske tidigare. Det skulle 

även kunna vara bättre kommunikation inom säljkontoret då någon station används av flera 

innesäljare så att man inte bokar samma station på samma dag. 
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Respondent 3: Vi kommer att starta upp en kvalitetsgrupp som skall ha möte 1 gång i 

månaden initialt där allehanda frågor skall diskuteras och på så sätt förbättra relationen. 

Respondent 4: Alla skulle kunna hjälpas åt, att kolla , dubbelkolla samt informera och följa 

upp och förebygga eventuella problem. Otroligt viktigt att säljarna informerar platscheferna 

om vad som gäller vid IFB.   

 

 

Finns det några brister eller svårigheter vid kommunikation med Electrolux Service och 

i så fall vilka?  

 

Respondent 1: Väldigt få stationer bekräftar att de tagit emot ett ordererkännande samt bokat 

in den. Oftast hör vi bara något ifall de inte kan den tiden men man vågar ju inte utgå ifrån att 

bara för att man inte hör något så är det OK. Då måste man ringa/maila bara för att få en 

bekräftelse. Onödigt arbete. 

Respondent 2: Det är sällan man får svar på mejl man skickar till Service. Oftast får man 

ringa och få saker bekräftade. Fördelen med kommunikation via mejl utnyttjas inte. Mindre 

stationer har ibland bara en kontaktperson vilken kan vara svår att nå.  

Respondent 3: Brist på flexibilitet , många stationer har sina telefoner kopplade till call 

center vilket försvårar kommunikationen. Bekräftelse på förfrågningar som man gjort kommer 

ej. 

Respondent 4: Säljarna på CB vet ej när vi redan är uppbokade och kollar ej om det går de 

dagar som begärts av bygget tex. En del ringer först. CB säljarna borde kunna komma åt våra 

planeringstavlor och se när det går att lägga in nya order. Ofta kommuniceras det med olika 

personer i vår kundtjänst som alla uppfattar saker annorlunda. Det finns ibland ingen 

uppföljning på att order verkligen kommer fram till servicestationen då allting faxas. 

Vi har kanske olika målsättningar??? 

 

Hur löser man eventuella problem som uppstår under arbetsprocessen? 

 

Respondent 1: Det beror helt på vilket problemet är. Mindre problem kan vi oftast lösa 

omgående med hjälp av Service och arb.platsen . Större problem måste ibland DC kopplas in 

på då det kan röra sig om lite mer kostsamma beslut. 

Respondent 2: Man ringer till varandra och försöker lösa uppkomna problem. Alternativt att 

gå via centrala Service. 
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Respondent 3: Telefonen är ett jätte viktigt arbetsinstrument i detta fall. Ringa och jaga på 

berörda personer. 

Respondent 4: Oftast får Service fixa detta då CB:s säljare släppt allt för flera månader sedan 

men det kanske är naturligt då service är på plats.  

 

Hur ofta träffar ni Electrolux service och deras installatörer respektive CB:s fältsäljare? 

 

Respondent 1: Alldeles för sällan. Vissa har jag aldrig träffat. 

Respondent 2: Jag har träffat en installatör sen jag började för 3,5 månad sen. Det var på eget 

initiativ då ett bygge ligger bredvid som vi spontanbesökte. 

Respondent 3: Väldigt sällan. Vi träffar dom om vi åker på DC (distriktschef) resa och i 

samband med denna tittar på hur arbetet går till på våra objekt. 

Respondent 4: De kommer när de vill nåt... 

 

Samarbetar ni med fältsäljarna och hittar ni på evenemang tillsammans med de för de 

externa kunderna?   

 

Respondent 1: Nej! 

Respondent 2: Inte vad jag vet. 

Respondent 3: Nej 

Respondent 4: Nja, bara när problem uppstått och hos vissa fastighetsbolag tex när de 

behöver få kunskap om hur man lagar något eller om de har klagomål. 

 

 


