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Title: The impact of internal marketing on employee motivation  
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Date: 2018 – January 

 

Aim: The purpose is to gain an understanding of how auditing companies can use 

internal marketing with the intention of motivating employees.  

 

Method: In this study, a qualitative method was performed and data were gathered 

from 10 participants from different auditing companies. 

 

Result & Conclusions: The results of the study shows that the auditing companies 

work with internal marketing by creating a feedback and supportive culture. The 

positive feedback and supportive culture creates conditions for the individual's 

commitment and to take on initiatives.  

 

It also shows that the auditing companies work with their internal marketing by creating 

trust and dedication. The trust and the dedication creates by managers understands 

themselves as well as each employee. Furthermore, the auditing companies works with 

internal marketing by clearly inform and communicate to the employees about the 

company's goals and values. It gives the employees an opportunity to create an internal 

pride and on their own control their working process based on the company’s goals and 

values. 

 

The auditing companies creates follow-up opportunities in their internal marketing and 

creates the conditions for transparency as well as provide an open culture. This creates 

the opportunity for the employees to be open and honest in their interactions with both 

colleagues as well as managers. 



 

 

The auditing companies safeguard the autonomy through informing employees in what 

direction the company is heading. This appears through various interacting activities 

between managers and employees. This creates the opportunity for the employees to 

make decisions in the right direction based on the company's goals and objectives. It 

also appears that it is important to allow employees to manage their own development 

curves. It is also important that managers encourage and support the employees to take 

the initiatives. 

 

The auditing companies safeguard the competence by managers gives feedback to the 

employees and to educate the employees. It also appears that employees are able to 

challenge their own ability with new challenges by new teaching tasks. 

The auditing companies safeguard the relatedness by creating a team and collaborative 

culture. It allows employees to build deep relationships with other individuals. 

Suggestions for future research: Future studies can be conducted throught qualitative 

and quantitative research on leaders in other companies in the audit industry on how 

they use internal marketing with the intention of motivating employees. I also suggest 

that in futher research, a similar study is made out of an employee perspective to gain a 

deeper understanding of what motivates employees in the auditing industry.   

Contribution of the thesis: I have in this study increased the understanding of how 

auditing companies can use internal marketing with the intention of motivating 

employees, which is an unexplored area. The study adds a theoretical contribution in the 

form of a new research area, the audit industry, to the previous research on internal 

marketing and motivation. The study also elucidate how auditing companies can work 

with internal marketing and how they safeguard the individual's internal driving forces 

for self motivation, ie autonomy, competence and relatedness. This study can thus 

provide a contribution to leaders in the audit industry in their work with internal 

marketing and how to safeguard the individual's internal driving forces for self 

motivation, autonomy, competence and relatedness. 

Key words: Internal marketing, autonomy, competence, relatedness, SDT, motivation  

  



 

 

SAMMANFATTNING 
Titel: Den interna marknadsföringens inverkan på medarbetarnas motivation  

 

Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Fredrik Lindh 

 

Handledare: Monika Wallmon & Maria Fregidou-Malama 

 

Datum: 2018 - Januari 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur företag kan använda intern 

marknadsföring med avsikt att motivera medarbetare. 

 

Metod: I denna studie har en kvalitativ metod utförts där information har samlats in 

genom tio intervjuer med medarbetare från tio olika revisionsbolag.  

 

Resultat & Slutsats: Resultatet i studien visar att revisionsbolagen arbetar med intern 

marknadsföring genom att skapa en feedback - och stödkultur. Den positiva feedback – 

och stödkulturen skapar förutsättningar för individens engagemang och att de ska kunna  

ta initiativ.  

 

Det framgår även att revisionsbolag i sin interna marknadsföring skapar tillit och 

engagemang genom att företag förstår sig själva samt varje individuell medarbetare. 

Vidare framgår det att chefer inom den interna marknadsföringen tydligt informerar och 

kommunicerar till medarbetarna om företagets mål samt värderingar. Det ger 

medarbetarna en möjlighet att skapa en intern stolthet och att själv styra sin 

arbetssituation utifrån företaget mål samt värderingar.  

 

Revisionsbolagen skapar uppföljningstillfällen i sin interna marknadsföring och skapar 

förutsättningar för transparens samt ger en öppen företagskultur. Det skapar möjlighet 

för medarbetarna att vara öppna och ärliga i interaktionen med både kollegor samt 

chefer. 

 



 

 

 

Revisionsbolagen jag har studerat värnar om självstyre genom att informera 

medarbetarna åt vilket håll företaget är på väg genom olika interagerande aktiviteter 

mellan chefer och medarbetare. Det medför att medarbetarna kan ta egna beslut i rätt 

riktning utifrån företaget mål och syfte. Det framgår även att det är viktigt att ge 

medarbetarna möjlighet att styra sina egna utvecklingskurvor. Det är även viktigt att 

cheferna uppmuntrar och stöttar medarbetarna att ta egna initiativ.  

 

Jag kan vidare konstatera att de värnar om kompetens genom sitt arbete med feedback 

från chefer till medarbetare och att ge medarbetarna utbildning. Det framgår även att 

medarbetarna har möjlighet att utmana sin egen förmåga med nya utmaningar genom 

nya lärorika arbetsuppgifter. 

 

Avseende samhörighet finner jag att revisionsbolagen värnar om detta genom att skapa 

en team- och kollaborativ företagskultur. Det ger medarbetarna möjligheten att bygga 

djupa relationer med andra individer.  

 

 

  



 

 

Förslag till fortsatt forskning: Framtida studier kan utföras genom att göra fler 

kvalitativa och kvantitativa studier avseende andra bolag inom revisionsbranschen om 

hur ledare använder sig av intern marknadsföring med avsikt att motivera medarbetare. 

Jag föreslår även att man i vidare forskning gör en liknande studie fast ur ett 

medarbetarperspektiv för att få djupare förståelse kring vad som motiverar medarbetare 

i revisionsbranschen.  

 

Uppsatsens bidrag: Genom denna studie har jag ökat förståelsen för hur revisionsbolag 

kan använda intern marknadsföring med avsikt att motivera medarbetare, vilket är ett 

outforskat område. Studien tillför således ett teoretiskt bidrag i form av ett nytt 

forskningsområde, inom revisionsbranschen, till den tidigare forskningen om intern 

marknadsföring och motivation. Studien ger även ett praktiskt bidrag då jag har belyst 

hur revisionsbolag arbetar med intern marknadsföring och hur de värnar om individens 

inre drivkrafter för självmotivation, dvs självstyre, kompetens och samhörighet.  

Denna studie kan således ge ett bidrag till ledare i revisionsbranschen i deras arbete med 

intern marknadsföring och hur de ska värna om individens inre drivkrafter för 

självmotivation, dvs självstyre, kompetens och samhörighet.  

 

Nyckelord: Intern marknadsföring, självstyre, kompetens, samhörighet, SDT, 

motivation  
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1. Introduktion 
 

I kapitel ett beskrivs bakgrunden till ämnesvalet som jag har valt. Därefter följer 

beskrivning av problemet och avslutningsvis beskrivs syfte, frågeställningar, 

avgränsningar till arbetet och studiens struktur.  

 

1.1  Bakgrund 

Den hårda konkurrensen för att behålla kompetent personal är intensiv på dagens 

marknad vilket ställer stora krav på organisationers interna marknadsföringsstrategier. 

Kompetent och skicklig personal anses enligt Moroko & Uncle (2008) vara den 

viktigaste konkurrensfördelen och den största framgångsfaktorn för företagen idag. 

Därför lägger chefer och HR-avdelningar ner mycket resurser inom ramen för intern 

marknadsföring, i form av tid, ansträngning och pengar i jakten på att hitta sätt att 

behålla kompetent personal (Morock & Uncle, 2008).  

Trots denna ansträngning från HR och företagschefer upplever många företag att 

personalen frivilligt säger upp sig från sin arbetsplats. Wall Street Journal påstod i en 

artikel: “Jobs hopping prevails amid a cornucopia of vacancies”. The Society of Human 

Resource Management, en professionell organisation som engagerar sig inom 

ledarskapsproblem och intern marknadsföring, påstår att frågan om hur företag 

kvarhåller personal är ett vanligt förekommande samtalsämne idag (Wysocki, 1997).  

 

Det finns många anledningar till att personal frivilligt lämnar företag. Det beror ofta på 

företagets bristande interna marknadsföring (Mitchell, Holtom & Lee, 2001). 

Den stora frågan för företagsledare är hur företag ska attrahera och bibehålla kompetent 

personal. Svaret torde vara genom en väl genomarbetad och medveten intern 

marknadsföringsstrategi.  

 

Redan i begynnelsen av 1900-talet talade pionjärer som Taylor, Gilbreth, och Gilbreth 

& Gilbreth om olika ledarstilstekniker. De påstod att utformandet av arbetsuppgifter 

hade störst betydelse inom ledarskapsteorier (Mitchell et al., 2001). Den teori som 

uppmärksammades först inom forskningen av individuella arbetsuppgifter var 

Herzbergs två faktor-teori som skiljer på två olika faktorer; motivatorer, som avser inre 
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drivkrafter från arbetsuppgiften (självuppfyllelse, igenkännande och ansvar), och 

hygienfaktorer, vilket avser de externa drivkrafterna inom arbetsuppgiften 

(arbetsförhållanden, lön och kontroll) (Rastogi & Garg, 2005).  

 

Sedan tidigt 1900-tal har flera organisationsteorier vuxit fram. De nya 

forskningsresultaten till och med idag har visat flera andra faktorer som påverkar 

medarbetarnas motivation inom organisationer. Utifrån den nya kunskapen om vad som 

motiverar medarbetare har nya ledarskapsstrategier utformats (Rastogi & Garg, 2005). 

De nya ledarskapsstrategierna utgörs dels av den interna marknadsföringen som först 

uppmärksammades av Berry, Hensel & Burke (1976) och som idag allt fler forskare 

intresserar sig för. Den interna marknadsföringsstrategin är viktig därför att det som 

kunden köper är till stor del sammankopplat med det beteende och uppförande som 

medarbetaren förmedlar tjänsten på. Det är därför avgörande att attrahera och få de mest 

kompetenta att mot kunden agera på ett attraktivt samt tillmötesgående sätt. Det gäller 

speciellt inom yrken där specialistkunskap behöver bibehållas (Ahmed & Rafiq, 2003).  

 
1.2 Problemdiskussion 

Vad är det som gör att vissa företag har stor framgång inom medarbetarintegrering och 

affärsstrategi? Denna fråga diskuteras frekvent inom dagens företagande. Enligt Moroko 

& Uncle (2008) är utmaningarna för företagen att koppla ihop de mänskliga behoven 

med företagets framgångsfaktorer som skapar lönsamhet och konkurrensfördelar. Payne 

(1991) argumenterar för att HR-personal oftast misslyckas med att nå den fulla 

potentialen när de arbetar med företagets marknadsföringsstrategi. Problemet är att HR 

fokuserar på sofistikerade system istället för att förena marknadsföringsstrategin och det 

mänskliga beteendet.  

Affärsstrategin lever oftast sitt eget liv och misslyckas med att framgångsrikt koppla 

ihop relationerna med HR-praxis (Boyd & Sutherland, 2005).  

 

I sitt resonemang menar James (2000), Mitchell (2002), Beagrie (2003) och Fram & 

McCarthy (2003) att företag måste skapa relationer mellan företagsledning och 

medarbetare i syfte att utifrån en gemensam plattform, företagets affärsstrategi, i vilken 

medarbetarna är direkt definierade som de främsta värdebärarna för företagets framgång 
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samt lönsamhet (Ryan, Connell & Deci, 1989). Denna koppling är den stora utmaningen 

för dagens organisationer och företag.  

 

Ahmed & Rafiq (2003) beskriver intern marknadsföring som en teori där interna 

medarbetare betraktas som kunder. Logiken i teorin är att om ett företag tillfredsställer 

de interna medarbetarnas behov resulterar det i att företaget lättare kan tillfredsställa de 

externa kundernas behov. Underförstått i detta resonemang är att om medarbetarnas 

behov uppfylls så förstärks de anställdas motivation, och som en konsekvens av högre 

arbetstillfredsställelse, ju högre är chansen att generera extern tillfredsställelse samt 

lojalitet.  

Ett av problemen är enligt Ahmed & Rafiq (2003) att företag har svårt att förstå varje 

enskild individs behov för att de ska bli motiverade. Deci & Ryan (2000) menar att den 

okunskap som råder gentemot medarbetarnas inre drivkrafter för självmotivation, dvs 

självstyre, kompetens och samhörighet, hämmar personlighetsutveckling och gör 

medarbetare passiva, oengagerade samt ointresserade.  

 

Belysningen av detta fenomen beskrivs i slutet av problemdiskussionen. Syftet med 

belysningen är att skapa förutsättningar för motiverade medarbetare utifrån intern 

marknadsföringsstrategi. Organisationer bör tillägna sig kunskap och beakta de tre inre 

drivkrafterna enligt Deci & Ryan (2000) för en individs självmotivation.  

 

I den traditionella organisationen arbetar verksamheter och funktioner i 

stuprörstrukturer, isolerade från varandra. Detta motverkar uppkomst av relationer och 

engagemang mellan verksamhetsområden inom organisationen. Denna struktur 

ifrågasätts alltmer av dagens företag och organisationer. Framgångsfaktorerna för 

organisationen skulle vara att strukturera, integrera och involvera verksamheternas olika 

kompetenser i en gemensam kärnverksamhets - arbetsprocess kopplad till 

organisationens varumärke samt ledord dvs affärsstrategin. Utifrån varumärkets ledord 

skapas en gemensam målbild som hela organisationen och den enskilda 

medarbetaren/individen strävar efter att uppnå samt som hen kan identifiera sig med. 

Istället för att arbeta isolerat utan kopplingar mellan kommunikation, interaktion och 

relation till andra funktioner (Ahmed & Rafiq, 2003). Avdelningarna inom 
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organisationen är således ömsesidigt beroende av varandra för en lyckad och lönsam 

slutprodukt.   

 

På samma sätt resonerar Gray & Hooley (2002) och menar att de grundläggande 

faktorerna för framgång inom en organisation huvudsakligen handlar om ”hur” företags 

interna relationer, kommunikationer och avdelningar koordineras med varandra.  

 

Vidare resonerar Ahmed & Rafiq (2003) om förtroendekapitalet som är bristfälligt i 

många organisationer vilket kan dels bero på svagt engagemang och bristfällig 

förståelse för individen från organisationens sida. Den interna marknadsföringen 

misslyckas med att signalera till medarbetarna att de är högt värdesatta (Morgan & 

Hunt, 1994; Gundlach, Achrol & Mentzer 1995).  

 

Ahmed & Rafiq (2003) menar att intern marknadsföring möjliggör för företag att skapa, 

förvalta och utveckla kompetens. Problemet är dock att många företag har svårt att 

utveckla och utnyttja kompetensen samt koppla den till strategiplaneringen. Företag gör 

allt för ofta misstaget att avsluta strategiprocessen när den strategiska planeringen är 

utformad. Företag lyckas inte med övergången från strategiplanering till strategisk 

kompetensplanering, vilket är avgörande för att en strategisk planering ska verkställas 

och realiseras (Ahmed & Rafiq, 2003)  

 

Ett område som är välstuderat är relationsmarknadsföring inom vilket begreppet 

motivation frekvent används, men detta område är inte tillräckligt utforskat i relation till 

intern marknadsföring. Det har vidare visat sig att det råder bristande forskning kring 

hur man använder intern marknadsföring med avsikt att motivera medarbetare inom 

revisionsbranschen (Ahmed & Rafiq, 2003).  

 

Därför vill jag med mitt arbete bidra till forskningen genom att belysa kopplingen 

mellan implementeringen av den interna marknadsföringsstrategin och Self 

Determination Theory (SDT). Den interna marknadsföringens huvudsakliga mål är att 

se sina medarbetare som interna kunder. De interna kunderna bör, som på samma vis 
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som företagets externa kunder, bli tillfredsställda genom att deras olika behov uppfylls 

(Berry, 1981; Ahmed & Rafiq, 2003).  

 

För att lyckas med att motivera medarbetarna genom en intern marknadsföringsstrategi 

är det viktigt att känna till vad det är som motiverar medarbetare. Därför kommer jag att 

koppla den interna marknadsföringsteorin till de tre inre drivkrafterna som Deci & Ryan 

(2000) presenterar i Self Determination Theory för att en individ ska motiverad, dvs 

självstyre, kompetens samt samhörighet. 

 
Det kan konstateras att kunskapen om betydelsen av sammanhanget mellan intern 

marknadsföring och Self Determination Theory (SDT) på företagsnivå är låg. Förmågan 

att sätta detta samband direkt i relation till företagets framgång och resultat är liten hos 

de flesta bolag. Det kan konstateras att företag och organisationer har brist på kunskap 

om de mänskliga bakomliggande faktorerna för motivation dvs individens inre 

drivkrafter för självmotivation, dvs; självstyre, kompetens och samhörighet (Ahmed & 

Rafiq, 2003). 

Jag vill belysa detta samband och koppla det direkt till den strategiska processen inom 

revisionsbolag. Detta är ett område i behov av vidare forskning (Ahmed & Rafiq, 2003). 

 
Utifrån ovan resonemang och med utgångspunkt i Self Determination Theory (SDT) 

inom intern marknadsföring vill jag undersöka revisionsbolagens förmåga att koppla 

ihop dessa parametrar i den strategiska processen.  

 

Min utgångspunkt har varit att ta fasta på de stora utmaningarna som 

revisionsbranschen har i dag. Branschen är i behov av att göra det mer attraktivt för att 

rekrytera och behålla personal (FAR, 2013).  

Förhoppningen är att min forskning kommer bidra  kan komma åt problemen genom att 

jobba med intern marknadsföring och Self Determination Theory (SDT) i sin strategiska 

process. Vilket leder till att branschen på ett positivt sätt bidrar med 

behovstillfredsställelse och motivation till de anställda enligt Ahmed & Rafiq (2003). 
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1.3 Syfte/Frågeställning 

Syftet är att få en förståelse för hur revisionsbolag kan använda intern marknadsföring 

med avsikt att motivera medarbetare.  

 

1)  Hur arbetar revisionsbolag med intern marknadsföring?  

2) Hur värnar revisionbolag om individens inre drivkrafter för självmotivation, dvs 

självstyre, kompetens och samhörighet?  

 
1.4 Avgränsningar 

Flera teorier har utvecklats inom motivation och jag har valt att endast utgå ifrån Deci & 

Ryans (2000) SDT och intern marknadsföring. Jag har även avgränsat min 

undersökning inom revisionsbranschen för att få en djupare förståelse för just den 

bransch. 

 

1.5 Studiens struktur 

Det första kapitlet beskriver bakgrunden till fallet och varför problemområdet är 

relevant. Därefter presenteras studiens syfte, frågeställning och avgränsningar för ett 

förtydligande av uppsatsen. I andra kapitlet förklaras teorin som ligger till grund för 

empirins utformande. I det tredje kapitlet beskrivs de metodval jag gjort, så som 

forskningsdesign, kvalitativ forskningsansats, datainsamling, urvalsmetod och praktiskt 

tillvägagångssätt. I det femte kapitlet sammanfogas teorin med empirin i en analys. 

Därefter presenteras slutsatsen där forskningsfrågorna besvaras, studiens bidrag 

presenteras och där kritik mot studien samt förslag till vidare forskning presenteras.  
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2. Teori 
 

Detta kapitel handlar om teorin som kommer användas för att analysera empirin som 

samlats in. Först beskrivs Self Determination Teorin (SDT) och dess tre inneboende 

komponenter, sedan begreppet motivation innefattande inre- och yttre 

motivationsfaktorer. I sista delen beskrivs intern marknadsföring (IM).  

 

2.1 Motivation 

Motivation handlar om en individs energi, målinriktning och uthållighet, dvs. alla 

aspekter som rör aktivering och avsikter. Motivation har varit ett ständigt 

återkommande fenomen inom psykologin och har betydelse inom biologiska, kognitiva 

och sociala sammanhang. Kanske mer viktigt är motivationens bidragande effekt: 

Motivation producerar. Därför berör det chefer, lärare, tränare och föräldrar som har 

rollen att få andra att producera (Deci & Ryan, 2000).  

 

Motivation betraktas oftast som en sort, fast man inom forskning har visat att individer 

motiveras av många olika faktorer. Individer kan bli motiverade då de uppskattar en 

aktivitet eller då det i individens miljö råder ett externt tvång. Individen kan motiveras 

av ett ständigt återkommande intresse eller av att hen blir mutad. Individens agerande 

kan antingen drivas av en känsla av personlighetsutveckling eller från rädslan av att bli 

bevakad (Deci & Ryan, 2000). Deci & Ryan (2000) menar vidare att i alla kulturer 

väljer individer antingen ett beteende som grundas utifrån sina egna intressen eller 

värderingar, eller att ställa sig bakom ett beteende som drivs av externa faktorer utanför 

ens “jag”. Detta beteende representerar den basala dimensionen som ger individer 

möjlighet att förstå sina egna och andras beteenden (Ryan, Connell & Deci, 1989). 

 

Jämförelser har visat att individer med autentisk motivation (intern motivation utifrån 

ens egna intressen och värderingar) är mer intresserade, upphetsade och tillitsfulla än 

vad individer vars motivation kontrolleras av externa påverkansfaktorer är. Den 

autentiskt motiverade individen visade sig ha bättre prestation, uthållighet och 

kreativitet (Sheldon, Ryan, Rawsthorne, & Ilardi, 1997), förhöjd vitalitet (Nix, Ryan, 



 

 
 

8 

Manly & Deci, 1999), bättre självkänsla (Deci & Ryan, 2000), och generellt 

välbefinnande (Ryan, Deci & Grolnick, 1995).  

 

2.1.1 Inre motivation 

Inre motivation handlar om att individen söker utmaningar och omväxling inom sina 

arbetsuppgifter. Därav breddas och utvecklas ens förmågor (Deci & Ryan, 2000). 

Forskning har enligt Harter (1978) visat att individer från tidigt stadie, barnstadiet, är 

aktiva, frågvisa, nyfikna och lekfulla trots att specifika belöningar ej erhållits.  

Inre motivation skildrar individens naturliga tendens att assimileras, behärska, 

intresseras och utforska. Dessa naturliga tendenser ligger till grund för människans 

kognitiva och social utveckling som i sin tur bidrar till individens tillfredsställelse och 

vitalitet genom livet (Csikszentmihalyi & Rathunde, 1993).  

 

Trots att alla individer drivs naturligt av inre motivationsfaktorer så krävs det vissa 

stödmekanismer som stärker och bevarar dessa. Deci & Ryan (2000) menar därför att 

deras teorier om inre motivation handlar om vilka faktorer som framkallar och bevarar, 

och i motsatts vilka faktorer som underminerar samt minskar denna naturliga tendensen 

att bli motiverad. 

Cognitive Evaluation Theroy (CET) utvecklades som stödjande teori till SDT (Deci & 

Ryan, 2000). CET specificerar vilka faktorer som påverkar den inre motivationen. CET 

omfattar sociala - och miljömässiga faktorer som stödjer respektive underminerar inre 

motivation. De sociala faktorerna är feedback, kommunikation och belöningar där dessa 

faktorer bidrar med känslan av kompetens under en aktivitet som därav förstärker den 

inre motivationen. Positiv feedback stärker den inre motivationen och negativ feedback 

minskar den inre motivationen. Vallerand och Reid (1984) visade att dessa effekter 

uppstod i och med känslan av kompetens.  

 

Ryan (1982) visade i sin undersökning att känslan av kompetens måste kombineras med 

känslan av autonomitet om den inre motivationen ska stärkas. Således menar CET att 

individer måste uppleva, förutom kompetens och effektivitet, en känsla av 

självbestämmande, för att den inre motivationen ska gynnas. 
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Enligt Deci & Ryan (2000) är även känslan av samhörighet en upphovskälla till inre 

motivation. Att känna känslan av samhörighet ger upphov till trygghet och individen får 

ett mer utforskande beteende av samhörighet. 

   

2.1.2 Yttre motivation 

Yttre motivationsfaktorer innebär enligt Deci & Ryan (2000) att det måste finnas 

separabla konsekvenser av att utföra en aktivitet som te.x påtagliga eller verbala 

belöningar för att motivation ska uppstå. Det finns fyra olika typer av yttre motivation: 

 
• Extern regulation 

Extern regulation innebär att individens beteende styrs av specifika externa faktorer. 

Individer beter sig på ett visst sätt syfte att möta specifika konsekvenser i form av 

påtagliga belöningar eller i syfte att undvika ett latent straff. Denna typ av extern 

motivation har visat sig påverka den inre motivationen negativt. Enligt SDT beskrivs 

extern regulation som kontrollerande och något som regleras utifrån externa 

påtryckningar (Deci & Ryan, 2000).  

 

• Introjektion 

Introjektion innebär att individens beteende styrs av förpliktelser som individen står 

inför för att undvika att få dåligt samvete eller för att känna stolhet (Deci & Ryan, 

2000). Deci & Ryan (2000) ger ett exempel på detta när en kvinna röstar i kommunvalet 

eftersom att hon anser att detta är hennes skyldighet att utöva som medborgare.   

 

• Identifikation 

Identifikation är en självbestämmande form och process, där individen accepterar och 

erkänner för sig själv de underliggande drivkrafterna till sitt beteende. Genom att 

individen identifierar sig med ett beteende så skapar personen ett värde i beteendet; 

individen accepterar att det är ens egna beteende. Ett exempel är vikten av regelbunden 

träning och dess påverkan på hälsan. Om fler identifierar sig med detta beteende skulle 

fler individer också träna frivilligt. Den yttre motivationen är inte något tillfälligt och 

spontant, utan ett långsiktigt motiv, som i detta fall är individens hälsa (Deci & Ryan, 

2000).  
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• Integration 

Integration innebär att en individs handling utförs genom att den anses stämma överens 

med en persons egna värderingar och behov (Deci & Ryan, 2000).  

 

2.2 SDT – Self-determination theory 

SDT är enligt Ryan & Deci (2000) en empiriskt metod som framhäver vikten av 

människors personlighetsutveckling. Personlighetsutveckling uppstår i sin tur utav att 

individens inre resurser utvecklas. Ryan & Deci (2000) menar vidare att teorin är en 

undersökning om individens naturliga utvecklingsförmåga och medfödda psykologiska 

behov som är två faktorer som ligger till grund för självmotivation och integritet. 

Forskare har kunnat identifiera tre sådan behov - kompetensbehov, samhörighet och 

autonomitet. Dessa tre behov är grundläggande för utveckling, integritet, välmående och 

social utveckling. Om dessa behov inte tillgodoses hos en individ så menar Ryan & 

Deci (2000) att det minskar människans välbefinnande.  

Ryan & Deci (2000) jämför i deras forskning om de inre- och yttre motivationsfaktorer 

som en individ drivs av. De inre motivationsfaktorerna är enligt Pelletier, Tuson, 

Fortier, Vallerand & Briere, (1995): Gemenskapens bidrag, meningsfulla relationer och 

personlig utveckling. De yttre motivationsfaktorerna en individ drivs av kan vara: 

berömmelse, rikedom och anseende  

 

Kommande tre avsnitt kommer handla om SDTs tre inre beteendemönster och 

individens inre resurser för personlighetsutveckling.  
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2.2.1 Självstyre och SDT 

Självstyre handlar om att individens bedrifter är en produkt av dess egna agerande. 

Begreppet innebär att individen agerar utifrån hens intressen och kärnvärderingar. 

Autonomitet gör att individen upplever sitt beteende som ett uttryck av ens “jag” och 

när en individ gör bedrifter skapar det värdighet, glädje och motivation hos personen 

(Ryan & Deci, 2000).  

Deci, Ryan & Baard (2004) menar att sociala sammanhang och skillnader på individer 

påverkar människans inre behov, och därför också deras motivation, prestation och 

inställning till att arbeta. En social faktor enligt Deci & Ryan (1987) som det har 

forskats kring inom SDT är autonomiskt stöd. Deci, Connell & Ryan (1989) förklara att 

autonomiskt stöd inom organisationer handlar om att chefer jobbar med att främja 

interagerandet mellan personalen. Mer specifikt handlar det enligt Deci, Eghrari, Patrick 

& Leone (1994) om att chefen ger nödvändig information till den anställde, erbjuder 

olika val av möjligheter till den anställde, ger feedback, skapar medbestämmande hos 

medarbetarna och uppmuntrar den anställde att ta egna initiativ.  

 

Flertalet studier har visat att autonomt stöd har gett upphov till självmotivation (Deci, 

Schwartz, Sheinman & Ryan, 1981; Grolnick & Ryan, 1989). Deci et al. (1989) menar 

vidare att autonomt stöd även skapar tillfredsställelse.Vidare forskning har även visat att 

autonomt stöd även bidragit till bättre arbetsutförande (Benware & Deci, 1984; 

Koestner, Ryan, Bernieri, & Holt, 1984). Deci et al. (1989) belyser att när chefer agerar 

som autonomiskt stöd skapas ett förtroende hos arbetsgruppen som i sin tur skapar 

starkare förtroende för organisationen de arbetar för. Resultaten i deras forskning visade 

även att autonomt stöd skapar högre arbetstillfredsställelse (Deci et al., 1989).  

Ett uppmärksammad studie visade enligt Deci et al. (1989) att en chef som skapar 

autonomitet hos sina anställda ger upphov till högre arbetstillfredsställelse, lägre antalet 

frånvarande medarbetare, och ökad psykiskt välbefinnande. Studierna visar förhållandet 

mellan de anställdas uppfattning av autonomt stöd och de anställdas inre 

behovstillfredsställelse.  
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2.2.2 Kompetens och SDT 

Kompetens hos individen skapar en känsla av effektivitet när hen interagerar i sociala 

miljöer och den ger upphov till att individen får möjlighet att utföra och uttrycka sin 

kapacitet (Deci et al., 1989). Behovet av kompetens driver individer till att söka 

utmaningar som stimulerar deras kapacitet och gör att individen förkovrar sig genom 

nya aktiviteter. Kompetens är således inte någon uppnådd förmåga eller kapacitet utan 

en känsla av självförtroende och effektivitet.  

 

Behovet av kompetens kan kopplas ihop med förhållandet mellan feedback och inre 

motivation. Tidigare studier har visat ett samband mellan positiv feedback och förstärkt 

inre motivation (Boggiano, Ruble & Diane, 1979; Deci et al., 1989). Vidare menar 

Boggianon et al. (1979) att man har i studier identifierat samband mellan negativ 

feedback och minskad inre motivation. Behovet av kompetens länkades ihop av Deci 

och Ryan (1980) till experimentets resultat. Effectance, dvs positiv feedback medförde 

en tillfredsställelse av behovet av kompetens, som i sin tur ledde till att den inre 

motivationen ökade. Ineffectance, dvs negativ feedback gjorde å andra sidan att behovet 

av kompetens motarbetades, som till följd minskade den inre motivationen.  

Ytterligare studier har visat att feedback inte alltid har en påverkan på motivationen. 

Positiv feedback har endast en förstärkande effekt på den inre motivationen när 

individen känner sig ansvarig för en kompeten bedrift, eller när den positiva feedbacken 

levereras på ett sätt som förvärrar människans känsla av självständighet (Deci & Ryan, 

2000).  

 

2.2.3 Samhörighet och SDT 

Samhörighet har en inverkan på individens inre motivation. Detta visades tydligt i en 

undersökning där barn arbetade med en intressant aktivitet inför en vuxen ledare som 

ignorerade deras försök att interagera. Detta tenderade att minska barnens inre 

motivation (Anderson, Manoogian & Reznick, 1976). Enligt Deci & Ryan (2000) ökar 

inneboende motivation då individen får en känsla av trygghet och samhörighet. 

samhörighet definieras inom SDT-teorin som att älska och att bry sig om andra 

människor samtidigt som man får känslan själv att bli älskad och omtyckt.  
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Samhörighet har haft betydelse inom evolutionen och har inneburit vid inträdet till 

jägarstadiet att ytterligare krav har ställts på människans samarbetsförmåga och 

samlevnadsförmåga. Krav har ställts att kunna förenas i grupp, att känna samhörighet 

och omtänksamhet. Plötsligt upptäcktes helt nya fördelaktiga sätt att samarbeta på där 

de olika gruppmedlemmarnas värderingar beaktades vid koordinering av uppdrag och 

där individer integrerades i ett skyddsnät. Gruppsammanhållningen skapade ett 

kunskapsutbyte som gynnade den enskilde individen. Dessa fördelar ger en indikation 

på hur samhörighet har haft betydelse för överlevnad, grupptillhörighet och evolution.  

Inom SDT har man upptäckt att samhörighet kan konkurrera med självständighet, dvs 

autonomitet. Samhörighet är ett viktigt behov att tillfredsställa då den ger känsla av 

tillhörighet. Människan har samtidigt ett naturligt behov att uttrycka en självständighet 

och få utlopp utifrån den. Risken finns då att en strid uppstår mellan dessa två begäran. 

Förutsättningen är därför att en harmoni ska råda mellan dessa begäran för att 

motivation ska uppstå (Deci & Ryan, 2000). 

 

2.3 Intern marknadsföring 

Intern marknadsföring (IM) handlar om att organisationens personal är företagets första 

marknad. Målet med IM är att lyckas få motiverade och kundmedvetna medarbetare i 

varje nivå (George, 1990; Admed & Rafiq, 2003; Caruana & Calleya, 1998).  

 

Grönroos (1998) skiljer på implementeringen av intern marknadsföring, och menar att 

den dels sker på ett strategiskt plan och dels på ett taktiskt plan. På ett strategiskt plan 

bör IM skapa en intern miljö som stödjer kundmedvetenhet och försäljningstänket hos 

medarbetarna. Nyckelåtgärderna på det strategiska planet är: stödjande chefsmetoder, 

personalpolitik, intern utbildning och planeringsprocedurer. På det taktiska planet bör 

IM handla om att sälja tjänster, skapa kampanjer och andra marknadsföringsåtgärder 

och andra initiativ för att främja individen. När medarbetarna också ses som kunder är 

det möjligt att prata om en inre marknad.  

 

Det interna marknadsföringsbegreppet säger att, organisationens interna marknad av 

medarbetare mest fördelaktigt kan påverkas och därigenom motiveras för kundintresse 
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och marknadsföring inriktat arbete genom ett aktivt, marknadsföringsmässigt 

angreppssätt internt, med användning av marknadsföringsmässiga åtgärder.  

Härigenom tillgodoses medarbetarnas behov av attraktiva och motiverande arbetsplatser 

lämpligast (George, 1990; Grönroos, 1998).  

Den underliggnade tanken med IM är att personalen ses som interna kunder och 

arbetsuppgifter som interna produkter. Arbetsuppgifterna måste attrahera, utveckla och 

motivera de anställda så att deras behov tillfredställs samtidigt som man adresserar 

organisationens mål (Berry, 1981). På liknande sätt definerade Kotler (2003) IM som 

”en uppgift att på ett lyckat sätt anställa, utbilda och motivera medarbetare att erbjuda 

kunden god service”  (Kotler 2003, 40). 

 

För att den interna marknadsföringen ska ge bra resultat inom företag måste högsta 

ledningen ge klara beslut och aktiv uppbackning i nedåtstigande led i hierarkin. Därför 

är den första målgruppen inom intern marknadsföring den högsta ledningen i ett 

tjänsteföretag. Denna målgrupp måste först förstå och acceptera de grundläggande 

dragen i företagets verksamhet. Därefter måste ledarna kontinuerligt informera 

medarbetarna om verksamhetens grundläggande drag, ge feedback och ledningsstöd till 

medarbetarna (Grönroos, 1998).  

 

Den interna marknadsföringen baseras på antagandet att den interna marknaden inom ett 

företag består av gruppvis fördelade individer där grupperna emellan kommunicerar 

med varandra. Den interna marknadsföringen är alltså en process som skapar  

gynnsamma förhållanden och förutsättningar för att medarbetarnas behov ska uppfyllas 

(Bekker & Van Haastrecht, 1993).  

 

Kommunikation har identifierats som ett viktigt motivationsverktyg inom den interna 

marknadsföringen. Genom att identifiera de interna kunderna och funktionerna inom 

företag som en del av den interna marknadsföringsstrategin, kan interaktionen mellan 

dessa medarbetare samt funktioner identifiera. Därför kan kommunikationen som sker i 

interagerandet beskådas för att identifiera möjligheter till förbättring (Piercy & Morgan, 

1990; Rafiq & Ahmed, 1993; Bekkers & Van Haastrecht, 1993).  

 



 

 
 

15 

Piercy & Morgan (1990) menar vidare att interna marknadsföringsprogram bör riktas 

till valda interna segment som består av olika grupper av individer. Detta baseras på att 

den interna miljön på företaget delas upp i distinkta marknadssegment med olika behov.   

 

2.4 Intern produktutveckling och strategisk intern marknadsföring 

När intern marknadsföring ska tillämpas inom företag gäller det först att utforma de 

interna produkterna på ett konkurrenskraftigt sätt. De interna produkterna utgörs av de 

arbetsuppgifter och den arbetsmiljö företaget erbjuder. Ju mer motiverande 

arbetsuppgifterna och arbetsmiljön är utformad, desto effektivare kan man förväntas dra 

till sig lämpliga medarbetare och få kund- och marknadsföringsinriktade 

arbetsprestationer i gengäld. Om det interna klimatet är brisfälligt, är arbetsuppgifterna 

inte heller motiverande, och då är det inte förvånande om medarbetarna visar ointresse 

för kunden vid den interaktiva marknadsföringen.  

 

Den interna produktutformningen av arbetsuppgifter bestäms på högsta nivå inom 

företag. Därför talar man om strategisk intern marknadsföring som innebär att företag 

tar upp riktlinjer för den interna produktutformningen. Målet med strategisk intern 

marknadsföring är att skapa en intern miljö som är inspirerande för kundintresse och för 

en marknadsförings- och försäljningsinriktad verksamhet bland medarbetarna. Fyra 

olika delområden är väsentliga vid beslut om vilken utformning den interna 

marknadsföringen ska ha, dessa fyra beskrivs nedan (Grönroos, 1998).  

 

2.4.1 Motiverande ledningsmetoder 

Motiverande ledningsmetoder kräver en decentralisering av beslutsfattandet, så att 

viktiga beslut för kunden kan fattas snabbt och nära hen. Bankchefer som inte har rätt 

att självständigt fatta beslut i större låneärenden känner sig lätt demotiverade. En icke 

motiverande chef påverkar omedelbart den mest kundinriktade underordnade negativt.  

Motiverande ledningsmetoder kräver att en chef eller arbetsledare förstår de 

underordnades situation och att hen aktivt visar intresse för medarbetarna och 

kundkontaktsarbetet samt kontinuerligt inspirerar till och stödjer goda prestationer. 

Tillrättavisningar ska även förekomma, men i konstruktiv anda som inte demotiverar 
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personalen (Grönroos, 1998).  

 

2.4.2 Motiverande personalpolitik 

Personalpolitik bör vara logisk och rätt för att vara motiverande. Personalen ska inte 

känna att det inte lönar sig att bemöda sig, att det ändå inte påverkar befordrings- och 

belöningsmöjligheter. Om klimatet i företaget är sådant, är personalpolitiken inte 

motiverande och alla interna marknadsföringsansträngningar kan bli resultatlösa.  

En motiverande personalpolitik börjar med arbetsbeskrivningar som är kundinriktade 

och beaktar det marknadsförings- och försäljningsansvar som ligger på respektive post. 

Alltför rigida arbetsbeskrivningar kan dock vara farliga för flexibiliteten hos 

kontakpersonen, men nästan ännu farligare är arbetsbeskrivningar som enbart beaktar 

personalens produktionstekniska arbetsuppgifter (Grönroos, 1998). 

 

Befordrings-, avlönings- och belöningssystem bör utformas så att de bidrar till 

kundintresse och marknadsorientering av medarbetarna. Duktiga kundkontaktpersoner 

ska kunna befordras inom sitt kompetensområde och inte flyttas uppåt i organisationen 

till andra typer av uppgifter, där deras specifika kompetens inte längre får komma till 

rätta (Grönroos, 1998).  

 

2.4.3 Motiverande utbildningspolitik  

Personalen måste ha fortlöpande utbildning - inte enbart i arbetets tekniska detaljer utan 

framförallt i uppbyggnaden av kundkontakter och i marknadsförings- och 

försäljningsaspekter. I början av en anställning bör personalen genom utbildning bli 

informerade om sin betydelse som marknadsföringsresurs för företagets 

marknadsframgång på lång sikt. Denna förmedling till den nyanställde bör ske på ett 

motiverande sätt så att personen i fråga också accepterar saken. Detta kan ge betydande 

positiva förändringar i kundintresset (Grönroos, 1998) 

 

En viktig utbildningsvariant är även en attitydpåverkande utbildning. Kontaktpersonalen 

är oftast inte alls anställd för marknadsförings- och försäljningsuppgifter och känner sig 



 

 
 

17 

främmande för sådana försäljningsuppgifter. Då gäller det först att ändra på de attityder 

som är negativa för kundintresse och marknadsföringsarbete (Grönroos, 1998).  

 

2.5 Intern marknadsföring och kompetens 

Den interna marknadsföringsstrategin handlar om att definiera vad företaget måste göra 

och av vem det ska göras. Med andra ord kan IM användas för att identifiera vilken roll 

en medarbetare ska annamma för att en strategi ska verkställas. Vilken typ av roll 

medarbetaren intar beror på företagets situation och dess förhållanden. Vilken roll som 

är lämplig för vem beror på individens individuella läggning gentemot det uppsatta 

målet vid den specifika tidpunkten. Detta belyser länken mellan den strategiska 

implementeringen och den specifika talang samt förmåga som varje individ besitter. 

Underförstått i detta resonemang är att det är viktigt att först få kännedom om 

respektive medarbetares förmågor innan deras kapacitet kan utnyttjas till företagets 

förtjänst. Inom IM faller denna bedömning mer naturligt i och med att IM ser 

utnyttjandet av individens kompetens som en alternativkostnad, både utifrån 

organiationens - såväl som utifrån den anställdes perspektiv.  

 

För att generera goda resultat utifrån medarbetarnas kompetens gäller det för företag att 

skapa en målsättning med sin spetskompetens. Problemet många företag möter är att de 

inte förstår dess kärnkompetens och därför inte heller klarar av att proaktivt utnyttja 

kompetensen. Ytterligare ett problem är att många företag inte förstår upphovskällan till 

deras kompetens och att de har svårt att vårda kompetensen. Den interna 

marknadsföringens roll är därför att bedöma kärnkompetensen, och att planera för hur 

den ska upprätthållas samt proaktiv utnyttjas.  

 

Den interna marknadsföringen bedömer gapet i kompetensen för att förverkliga 

planerna genom att länka ihop kompetensen med planerade strategier. Detta ger upphov 

till en strategisk dialog där strategisk kompetensplanering och strategiplanering 

diskuteras. Problemet är att många företag upphör med dialogen när den strategiska 

planeringen är utformad. Företag lyckas inte med övergången från strategiplanering till 
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strategisk kompetensplanering, vilket är avgörande för att en strategisk planering ska 

verkställas och realiseras (Ahmed & Rafiq, 2003).  

 

2.6 Intern marknadsföring och den nya klausulen 

Intern marknadsföring är en interagerande process mellan de anställda och 

organisationen. IM handlar om att skapa en atmosfär och en miljö där medarbetarna 

uppmuntras att skapa, koordinera och förbättra verksamheten. IM handlar därför om att 

skapa aktiviteter och interageranden inom företaget samt att anpassa verksamheten till 

medarbetarna så att arbetstillfredställelsen förstärks. Detta skapas genom att skapa en 

arbetsmiljö där kvalitetsförstärkande beteenden reflekteras i medarbetarnas utföranden. 

Förutsättningar för att skapa kvalitetsstärkande miljöer är huvudsakligen att företag 

måste förstå och hantera alla interna relationer, funktioner samt interaktioner på ett 

effektivt samt givande sätt så att de skapar långsiktiga konkurrensfördelar.  

 

På en högre nivå tyder det på att medarbetarnas uppfattning om företaget påverkas av 

deras uppfattning om andra delar av företaget. Medarbetarnas motivation att utföra det 

som företaget förväntar sig av dem drivs inte bara av vad företaget erbjuder i gengäld, 

utan även från deras uppfattning om företagets aktiviteter. Detta ger en indikation på att 

företag måste etablera goda och starka relationer till varje medarbetare på alla nivåer 

inom företaget. Förutsättningar för att etablera dessa relationer till varje medarbetare är 

att den interna marknadsföringen ska etablera, utveckla och hantera framgångsrika samt 

ömsesidiga relationer inom organisationen genom: 

• Förståelse och intimitet 

• Förtroende  

• Engagemang 

 

En god förutsättning är att skapa psykologisk trygghet inom företagsmiljön. 

Psykologisk trygghet är ett tillstånd där medarbetarna känner sig trygga med att vara 

uppriktiga i vad de tycker och tänker. Att utföra aktiviteter på nya sätt och aggera 

annorlunda innebär oftast en utmaning och rädsla för medarbetarna. Medarbetare 

aggerar transparant och med integritet när de är psykiskt trygga. Detta innebär att den 
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interna marknadsföring måste betingas med förtroende: förtroende för ledarskapet, 

förtroende för processen och systemet, och framförallt förtroende för spelets regler i 

företaget. Som ett exempel kan nämnas att förutsättningen för att medarbetare ska dela 

med sig av sin kunskap är att nya processer skapas, särskilt gällande relationen mellan 

arbetsgivaren och medarbetaren. Medarbetarna måste kunna försäkra sig om att de 

fortfarande har ett värde inom företaget efter att ha delat med sig av kunskapen. Det 

innebär att behandla medarbetarna som interna kunder inom företaget (Ahmed & Rafiq, 

2003). 

 

Den interna marknadsföring baseras på förtroende. När medarbetare litar på att 

organisationen gör som den lovat, skapar det förutsättningar för beteenden som på ett 

effektivt sätt genomsyrar hela försörjningskedjan. För att skapa förtroende och 

engagemang måste företag förstå och ha kunskap om varje enskild individ. Genom att 

systematiskt navigera interaktionerna, med aktieägarnas behov i beaktande, så kan den 

interna marknadsföringen stödja utvecklingen och tillväxten av förtroende samt 

engagemang inom organisationen. Om företag tillfredsställer medarbetarnas behov så 

signalerar den interna marknadsföringen att de värdesätter medarbetarna högt. Detta 

skapar den goda ömsesidiga cirkeln: att först när företaget visar engagemang gentemot 

sina medarbetare, så är det troligt att medarbetarna visar engagemang gentemot 

företagets utveckling och framgång (Ahmed & Rafiq, 2003). 

 

2.7 Kritik mot intern marknadsföring 

Den interna marknadsföringen undkommer inte kritik. Lings, Ian & Roger (1998) menar 

att den fokus som riktas mot interna kunder inom företag leder bort uppmärksamheten 

på företagets externa kunder och marknad. Lings et al. (1998) menar vidare att fokuset 

som läggs på de interna kunderna skapar trångsynthet hos medarbetarna då de 

distanserar sig från den intima kunskapen om de externa kunderna. 

 

Vidare kritik mot intern marknadsföring avser de operativa konsekvenserna av att 

företag betraktar medarbetarna som interna kunder. Den interna kundmodellen tar inte 

hänsyn till interna processer och eliminering av onödiga processteg. Den handlar endast 
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om kontinuerliga förbättringar och inga genombrottsförbättringar; och den interna 

kundmodellen ger upphov till dominans samt undergivenhet i relationer på företaget 

(Lings et al., 1998). 

 

Den interna kundmodellen gör även att en funktion inom företaget blir beroende av 

prestationen från andra funktioner för att den själv ska kunna leverera till nästa funktion 

inom företagets värdekedja. Detta förlänger tiden det tar att färdigställa 

slutprodukten/tjänsten till kunden då den ena funktionen måste vänta tills den andra 

funktionen är redo att ge över ansvaret i tillverkningsprocessen (Lings et al., 1998). 
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3.0     Kopplingen mellan SDT och Intern marknadsföring  
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Intern Marknadsföring och dess koppling till SDT. Figur 1, (egen utformning). 

 

Företag arbetar med intern marknadsföring för att värna om medarbetarnas inre 

drivkrafter för självmotivation, dvs självstyre, kompetens och samhörighet. Detta leder 

till att medarbetarna på revisionsbolag i större utsträckning känner sig motiverade i sin 

arbetsroll.  
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4. Metod 
 

I metodkapitlet redogörs först den vetenskapliga inriktningen samt en presentation av 

den valda forskningsdesignen. Därefter presenteras val av forskningsansats följt av en 

förklaring om motiv till val av ämne samt datainsamling. Sedan beskrivs urvalet samt 

det praktiska genomförandet. Analysmetoden, transkriberingen och etiska 

överväganden redogörs därefter. Metoddelen avslutas med en kritisk diskussionsdel 

samt en kritisk kvalitetsgranskning av studien.  

 

4.1 Vetenskaplig inriktning 

Inom vetenskaplig forskning finns det två huvudsakliga inriktningar, den 

hermeneuistiska och den positivistiska inriktningen. I mitt arbete utgår jag ifrån en 

hermenuistiskt inriktning. Den hermenuitiska inriktningen innebär enligt Sohlberg & 

Sohlberg (2013) en forskningstradition som fokuserar på tolkning och förståelse. 

Hermenuitiken söker förståelse i andra människor utifrån deras perspektiv på 

erfarenheter och tolkningar. Forskare inom hermenuitik försöker finna bakomliggande 

sociala kontexter för att få förståelse för ett ämne. Därav tycker jag mitt syfte är 

utformat i enlighet med den hermenuistiska inriktningen, eftersom jag i syftet vill skapa 

djupare förståelse.  

 

Jag är medveten om att denna fallstudie inte kan blir helt objektiv då jag utgår ifrån 

empiri och teori för att skaffa mig kunskap. Människor tolkar situationer på olika sätt 

och tolkningar får olika innerbörd. Hermenuitiken ifrågasätter möjligheten att 

överhuvudtaget finna en objektiv sanning. Hermenuitiken förespråkar att man bör inse 

att allt kan förstås på flera olika sätt istället för att tala om en sanning (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013).  

 

4.2 Forskningsdesign  

Jag har valt att utföra en fallstudie eftersom jag anser att den typen av forskningsdesign 

är mest lämpad utifrån arbetets syfte. En fallstudie ger ingående och detaljerad kunskap 

inom några fåtal specifika fall (Bryman & Bell, 2011). Bryman & Bell (2013) menar 
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vidare att forskningsdesign utgör en struktur som styr och vägleder hur man dels 

konkret använder sig av en viss metod, dels analyserar de data eller den information 

som framkommer. Yin (2003) menar att en studie utformas utifrån tre problem inom 

forskningsdesign: vilka frågor som ska studeras, vilken data som är relevant samt hur 

resultaten analyseras.  

 

Enligt Bryman & Bell (2013) är fallstudier anpassade till studier där forskaren vill 

inrikta sig på ett enda eller några få organisationer, en person eller inom ett specifikt 

område. Jag valde därför att studera medarbetarna på ett fåtal revisionsbolag. Bryman & 

Bell (2013) menar vidare att de som förespråkar en fallstudiedesign ofta väljer en 

kvalitativa forskningsmetod med semisrukturerade intervjuer, eftersom dessa uppfattas 

fungera bra då man vill göra en detaljerad granskning av ett fåtal fall.   

  

4.3 Kvalitativ forskningsansats 

Inom forskningsvärlden finns det två tillvägagångssätt för insamling och analys av data 

(Bryman & Bell, 2013; Söderblom & Ulvenblad, 2016). De två metoderna är kvalitativ 

och kvantitativ som anpassas till arbetets syfte och frågeställning. Metodvalet ska utgå 

ifrån de kriterier som finns för att besvara frågeställningen och för att kunna hålla sig till 

syftet. Den kvalitativa forskningsstrategin menar att det finns många verkligheter och 

att världen är ett subjektiv som måste tolkas. Den kvalitativa metoden fokuserar mer på 

processen snarare än resultatet, då man är intresserad av vad det är som sker eller hur 

det ser ut (Merriam, 1994).  

 

Merriam (1994) menar vidare att den kvalitativa forskningsmetoden fokuserar på att nå 

kunskap genom att granska, tolka och förstå fenomen. Då mitt syfte är att få en 

förståelse för hur revisionsbolag kan använda intern marknadsföring med avsikt att 

motivera medarbetarna, anser jag att den kvalitativa metoden uppfyller de kriterier jag 

behöver för att få förståelse för detta område.   

 

För att skapa förståelse kring allmänna inriktningar används gärna begreppen deduktiv 

och/eller induktiv teori som redogör för teori i förhållande till forskning. Deduktiv och 
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induktiv teori har båda inslag av varandra och är inte renodlade strategier. Induktivt 

angreppsätt innebär att man drar slutsatser på grundval av obeservationer (Bryman & 

Bell, 2013).  

 

Jag har valt att använda mig av ett induktivt angreppssätt. I datainsamlingen har jag 

utvecklat en intervjuguide som utgör grund för intervjuerna. Arbetet är således induktivt 

eftersom teorier inte testas (via hypoteser) utan insamlat material utgör grund för 

teoriutveckling. 

 

4.4 Motiv till val av ämne 

Valet av ämne gjordes med hänsyn till mitt intresse inom organisation och ledarskap. 

Jag har tidigare i yrkeslivet arbetat som ledare inom idrott och agerat ledare i rollen som 

utbildningsvikarie. Även i sociala – och i utbildnings sammanhang har jag annammat 

ledarskapsrollen och ofta faller jag under andras ledarskap. Rollen som ledare i olika 

sammanhang har väckt starkt intresse inom ledarskapsämnet och bidrog till det val som 

uppsatsen inriktar sig mot.  

 

4.5 Datainsamling 

Jag har till denna studie valt att genomföra semistrukturerade intervjuer för insamling 

av data som Johannessen & Tufte (2010) anser vara vanligt inom kvalitativa metoder. 

Jag anser denna intervjumetod vara mest lämplig för mitt arbete då den enligt Bryman 

& Bell (2013) låter intervjupersonen ha stor frihet att utforma svaren på frågorna på sitt 

eget sätt. Den semistrukturerade intervjun ger mig även möjlighet att utforma en 

intervjuguide inkluderande frågor som ska ställas. Frågorna behöver inte ställas i 

samma ordning som i intervjuguiden och frågor som inte inte ingår i intervjuguiden kan 

även ställas. Detta innebar att att jag lät intervjupersonen föra resonemang som jag 

ansåg relevanta och intressanta för studiens syfte.  

 

Jag har valt att innan intervjuerna utforma en intervjuguide som Bryman & Bell (2013) 

beskriver som en strukturerad lista över vilka frågeställningar som ska täckas eller 

beröras i en semistruktuerad intervju. Bryman & Bell (2013) menar vidare att frågorna 
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ska göra det möjligt för forskaren att få information om hur de intervjuade upplever sin 

värld och sitt liv samt att intervjuerna rymmer flexibilitet.  

 

Jag har följt råd från Bryman & Bell (2013) vad gäller förberedelser och utformning av 

intervjuguiden. Det jag har beaktat utifrån dessa råd är att utforma frågor som är enkla 

att svara på samt att inte använda ett allt för akademiskt språk. Jag följde även råd från 

Lofland & Lofland (1995) att vid initierandet av intervjuguiden fråga mig vad det 

egentligen är i frågorna som är förbryllande eller oklart. Min egen undran stimulerades 

av de aktiviteter jag har genomfört under datainsamlingen som i huvudsak har varit 

litteraturläsning och forksningsstudering.  

 

Min intervjuguide, enligt bilaga 1, består av tjugoen frågor som är kopplade till teorin 

och syftet, dvs SDT och intern marknadsföring. Ur teorin kunde jag utforma frågor om 

hur revisionsbolag arbetar med intern marknadsföring och hur de värnar om självstyre, 

kompetens samt samhörighet. I den första frågan utgick jag ifrån den delen i teorin som 

omfattar intern marknadsföring och för den andra frågan utgick jag ifrån den delen i 

teorin som omfattar de tre inre drivkrafterna hos individen för självmotivation: 

självstyre, kompeten och samhörighet.  

 

I utformandet av intervjuguiden har jag beaktat Trost (2014) tre kriterier för att uppfylla 

trovärdighet. Den första kriterien som Trost (2014) nämner är kongruens. Den innebär 

att man ser likheter i frågor som avser att mäta samma sak. Genom att ställa olika frågor 

om samma företeelser kan man urskilja och få olika nyanser på svaren. Dessa kriterier 

har präglat mina intevjuer i syfte att få så djup förståelse och svar som möjligt utifrån 

mina intervjufrågor. 

 

Det andra kriteriet Trost (2014) nämner är precision. Den innebär att forskaren inte ska 

tro att man förstår något förrän man är säker på att man förstått och även kontrollerat att 

man gjort det. Därför har jag varit noga med att under intervjun kontrollera så att jag 

förstått och uppfattat svaret på rätt sätt.  
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Det tredje kriteriet Trost (2014) nämner är objektivitet vilket innebär att forskarens 

åsikter inte ska ha någon betydelse vid intervjun. Detta betyder inte att forskaren ska 

vara nollställd men att man ska försöka undvika att påverka den intervjuade med sina 

egna åsikter eftersom det är den intervjuades föreställningar som man vill få fram och 

förstå. Jag har beaktat objektiviteten genom att ställa följdfrågor i form av ”hur 

menar/resonerar du då?” och ”varför?”. Dessa följdfrågor är postitiva i syfte att låta den 

intervjuade utgå ifrån sitt eget tänkande och inte bli påverkad av komplicerade 

följdfrågors utforming.  

 

4.5.1 Redogörelse för sekundärdata 

Innan en kvalitativ studies uppstart är det enligt Patel & Davidson (2011) viktigt att vara 

påläst om det som ska undersökas. Därför började jag ta del av sekundärdata som avser 

forskningsartiklar och litteratur inom området motivation och intern marknadsföring. 

Relevant teori utifrån tidigare forskning har valts med hänsyn till hur fallstudiens syfte 

ska besvaras. SDT och IM har förklarats i detalj i den teoretiska referensramen. SDTs 

tre inre drivkrafter för själv-motivation och den IM delar har legat till grund för den 

empiriska undersökningen och varit avgörande delar för att få fram fallstudiens bidrag. I 

analysen studeras empirin i förhållande till teorin. Som avslut i studien utformas en 

slutsats där jag diskuterar fallstudiens resultat. 
 
4.5.2 Urvalsmetod 

Jag har med hjälp av ett strategisk urval kunnat avgränsa min studie. Jag har valt denna 

urvalsmetod därför att den enligt Johannessen & Tufte (2010) är lämplig för kvalitativa 

undersökningar. Urvalsmetoden innebär att forskaren medvetet väljer lämpliga personer 

som ska delta i undersökningen så att de som väljs är relevanta för studiens 

forskningsmål, och att forskaren väljer individer som har insikt i de områden som ska 

studeras (Bryman & Bell, 2013; Johannessen & Tufte, 2010).  

 

Mitt urval av respondenter är strategiskt genomfört då de har den kompetens och 

kunskap som är relevant för att mina forskningsfrågor ska bli besvarade.  

Mina forskningsfrågor handlar om hur revisionsbolag arbetar med intern 

marknadsföring och hur revisionsbolag värnar om individens inre drivkrafter för 
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självmotivation, dvs självstyre, kompetens och släktskap. Därför har jag valt att 

intervjua HR-chefer och personalansvariga på tio olika revisionsbolag, som jag anser 

har blandade erfarenheter samt intresse för dessa forskningsfrågor.  

 

Jag har totalt sett genomfört tio intervjuer där samtliga intervjuer ägt rum på tio olika 

revisionsbolag. Jag har intervjuat både män och kvinnor samt beaktat åldersspridning i 

val av respondenter.  

 

Samtliga respondenter är anonyma och därför presenteras här endast den information 

om respondenterna som kan publiceras offentligt. Respondenterna är fördelade i 

åldrarna 30-55 år. De består av sex kvinnor och fyra män. Åtta av dem har 

universitetsutbildning eller annan adekvat utbildning. Samtliga respondenter innehar en 

ledarroll där de representerar mellan 15-300 stycken anställda. Alla har ansvar över 

personalfrågor och HR-frågor (Figur 2).  
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Information om respondenterna 

Namn Befattning Ålder Tid i 
branschen 

Längd  
(min) 

Transkribering 

Respondent 1 HR-chef 45 10 25.00 Ja. 4 sidor  

Respondent 2  HR-chef  30 9 21.42 Ja. 3 sidor 

Respondent 3 HR-chef 46 7 24.46 Ja. 3 sidor 

Respondent 4 HR-chef 37 8 17.20 Ja. 2,5 sidor 

Respondent 5  HR-chef 50 20 26.29 Ja. 3,5 sidor 

Respondent 6 Personal-
ansvarig 

33 5 19:08 Ja. 2,5 sidor 

Respondent 7 Personal-
ansvarig 

30 6 29.47 Ja. 3 sidor 
 

Respondent 8 HR-chef  55  25 25.03 Ja. 2 sidor 

Respondent 9 Personal-
ansvarig 

35 10 18.04 Ja 1 sida 

Respondent 10 HR-chef  55 17 17.32 Ja 1 sida 
Figur 2. (Egen utformning) 

 

Figur 2 ger väsentlig information om respondenterna. Respondenterna är fördelade i 

åldrarna 30-55 år, har en fördelad erfarenhetstid inom branschen på 5-25 år och alla 

har ansvar över personalfrågor samt HR-frågor.  

 

4.5.3 Praktiskt genomförande 

Intervjuerna genomfördes på platser som uppfyller de krav som Trost (2014) ställer på 

miljön där intervjun genomförs. Trost (2014) nämner att den intervjuade personen ska 

känna sig bekväm i den miljö som intervjun sker i samt att miljön ska vara ostörd. De 

intervjuade fick välja om de ville ha intervjun på sina kontor eller på offentlig plats, då 

jag ville att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Jag bad även de intervjuade att 

stänga av mobiltelefonen då de kan anses som en störande faktor. Jag antecknade och 

uppmärksammade den intervjuade personens kroppsspråk samt ställde följdfrågor i de 

situationer där jag ansåg det behövas.  
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Jag började med att introducera mitt syfte samt frågeställning så att den intervjuade fick 

en överblick på vilken kunskap jag sökte. Då min intervjuguide består av teoretiska 

begrepp förklarade jag även dessa kortfattat innan jag ställde frågan som kopplades till 

detta begrepp. Detta skapade förståelse  hos den intervjuade personen och frågan kunde 

besvaras korrekt. Därefter informerade jag om att deras namn och företag kommer vara 

anonyma i min fallstudie. Efter att den intervjuade personen tagit del av denna 

information så frågade jag om hen samtyckte till att spela in intervjun. Avslutnings 

kontrollerade jag svaren genom att få dessa bekräftade ännu en gång genom att läsa upp 

dem för den intervjuade personen. Hen fick då möjlighet att göra invändningar om hen 

ansåg att något behövdes justeras eller kompletteras.   

 

4.6 Analysmetod 

Jag har genomfört en teoristyrd tematisk analys för att möjliggöra analyserandet av den 

data som samlats in genom intervjuerna. Teoristyrd tematisk analys innebär enligt 

Bryman & Bell (2013) att teman har bestämts i förväg innan intervjumaterialet 

analyseras, vilket kan beskrivas som att teman är hämtade ur teorin. Syftet med denna 

metod är att ha förutbestämda teman för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. 

Bryman & Bell (2013) menar vidare att i analysmetoden kan det ingå en s.k. 

kodningsmetod som är ett sätt att etikettera, åtskilja, sammanställa och organisera data. 

 

Analysen tog sin början med att jag transkriberade intervjuerna med syfte för att skapa 

mig en uppfattning om den data som insamlats. Därefter kodade jag data genom att 

skapa kluster av likheter utifrån information som sedan kunde relateras till de fyra  

förutbestämda teman för att besvara mina forskningsfrågor dvs; 

o Intern marknadsföring  

o Självstyre 

o Kompetens 

o Samhörighet.  
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4.6.1 Transkribering 

Jag har valt att spela in och transkribera mina intervjuer då det ger fördelen att all 

information under intervjun kommer med i datainsamlingen (Bryman & Bell, 2013). 

För att få med mig all information i analysen, är det avgörande att ha med en fullständig 

redogörelse av de utbyten som ingått i intervjun. Andra anledningar till att välja 

transkriberingsmetoden är att inte bli distraherad av att anteckna, ha möjlighet att följa 

upp intressanta synpunkter och kunna sondera där så behövs i det som den intervjuade 

personen säger.  

 

Bryman & Bell (2013) menar vidare att den intervjuade personen kan uppfatta 

transkribering negativt då hens ord kommer sparas till eftervärlden. Jag tog hänsyn till 

detta och frågade respondenterna om de samtyckte till inspelning av intervjuerna.  

 

4.7 Etiska överväganden 

Bryman & Bell (2013) belyser de etiska frågorna som är relevanta för utformandet av en 

intervjuguide. Det handlar främst om hur man ska behandla de individer som ska 

intervjuas och vilka aktiviteter man ska engagera sig i tillsammans med de intervjuade 

personerna. Patel & Davidson (2011) nämner fyra etiska krav som bör uppfyllas i ett 

arbete.  

Det första kravet, informationskravet, innebär att forskaren ska informera berörda 

personer om den aktuella undersökningens syfte. De ska också ha information om vilka 

moment som ingår i undersökningen. Jag uppfyller kravet eftersom jag initierade 

intervjuerna med att redogöra vilket syftet var i arbetet och vilka moment som skulle 

ingå i intervjun.  

 

Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att personen som ska intervjuas ska vara 

medveten om att deras deltagande är frivilligt. Kravet uppfylls i min undersökning då 

jag innan intervjuerna informerade om att deltagandet var frivilligt.  
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Det tredje kravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, innebär att de personer som 

bli intervjuade ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Jag uppfyllde detta 

krav genom att erbjuda de interjuvade personerna anonymitet.  

 

Nyttjandekravet är det sista kravet vilket innebär att de uppgifter som samlas in om en 

enskild person endast får användas för forksningsändamål. Kravet uppfylls i min 

undersökning då jag endast kommer att använda den enskilda personens uppgifter i 

fallstudieändamål.  

 

4.8 Metoddiskussion 

I min studie har jag valt att tillämpa en kvalitativ metod. Jag ansåg den vara lämpligast i 

min studie då mina ambitioner är att deltagarna ska kunna berätta om sina upplevelser. 

Bryman & Bell (2013) menar att den kvalitativa metoden ger möjlighet till 

respondenterna att berätta om sina upplevelser då den lägger tonvikten på hur individer 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet.  

 

När jag beslutade mig för att använda en kvalitativ metod var jag väl medveten om 

kritiken som riktats mot kvalitativ forskning. Bryman & Bell (2013) nämner fyra 

områden som kritiseras inom kvalitativ forskning. Dessa är: subjektiv, replikation, 

generalisering och transparens.  

 

Kritiken mot subjektivitet handlar om att kvalitativa resultat påverkas av forskarens 

egna åsikter och uppfattningar om vad som är viktigt samt den nära relation som 

forskaren ofta får med undersökningspersonerna. Jag har en egen uppfattning om vad 

ledarskap innebär, och därför är det extra viktigt att jag beaktar objektiveten i mitt 

arbete för att inte påverka innehållet i arbetet. Jag är medveten om att det inte går att bli 

helt objektiv i detta arbete, men jag har utgått ifrån empiri och teori så mycket som 

möjligt.  

 

Bryman & Bell (2013) menar att kritiken mot replikation handlar om att kvalitativa 

undersökningar är svåra att replikera. Anledningen är att kvalitativa undersökningar 
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oftast baseras på forskarens egna tankar och uppfinningsrikedom. Därför har jag 

utformat en tydlig metod som beskriver i detalj hur jag har genomfört fallstudien, därav 

blir det lättare att genomföra en liknande studie i eftervärlden. En exakt likadan studie 

kommer inte kunna genomföras då undersökningspersonerna inte kommer kunna svara 

exakt samma sak en andra gång.  

 

Den tredje kritiken Bryman & Bell (2013) nämner är problemet med att generalisera 

resultatet i en kvalitativ studie. Detta beror på att kvalitativa forskare oftast genomför 

undersökningen med ett fåtal undersökningspersoner eller inom ett fåtal organisationer. 

Jag har i min undersökning använt mig av tio olika revisionsbolag och därför kan mitt 

resultat vara svårt att generalisera. Informationen jag tar hjälp av för att uppnå mitt 

resultat kan istället generaliseras till teorier inom området intern marknadsföring och 

motivation.  

 

Den fjärde kritiken Bryman & Bell (2013) nämner är att kvalitativa undersökningar har 

bristande transparens, det vill säga bristande information om hur en undersökning 

planerades och genomfördes. Jag har i mitt arbete försökt så gott jag kan att informera 

hur alla delmoment har genomförts. Jag har lagt extra tyngd på att informera hur 

undersökningspersonerna valts ut då Bryman & Bell (2013) menar att det är ett 

förekommande misstag att kvalitativa forskare inte informera om hur 

undersökningspersonerna valt ut.  

 

Jag har i informationsinsamlingen valt att genomföra ett fåtal intervjuer därför att Kvale 

(1997) menar att ett fåtal undersökningspersoner ger bättre kvalitet på uppsatsen. Om 

jag använder ett fåtal undersökningspersoner kan jag lägga mer tid på deras åsikter och 

funderingar. Kvale (1997) menar vidare att om forskaren använder sig av många 

undersökningspersoner blir uppsatsen mer tidskrävande och analysen blir sämre.   

 

4.9 Kvalitetsgranskning  

I detta avsnitt redogörs uppsatsens kvalite utifrån Bryman & Bells (2013) 

kvalitetskriterier för kvalitativ forskning. De grundläggande kriterierina för bedömning 
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av kvalitativa studier är nämligen trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består av fyra 

delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

 

4.9.1 Trovärdighet 

Tillförlitlighet 

Innebörden av tillförlitlighet är att det kvalitativa resulatet ska kontrolleras av forskaren 

så att de överensstämmer med undersökningspersonernas erfarenheter och uppfattningar 

Bryman & Bell (2013). Därför har jag efter intervjuerna gjort en så kallad 

respondentvalidering som innbär att jag redogjorde svaren i mina anteckningar för 

undersökningspersonen. Jag kunde då få svaren bekräftade ännu en gång, och om 

undersökningspersonen hade några invändningar eller kommentarer justerade jag svaren 

utefter dessa. Detta gav en starkare tillförlitlighet i min studie. 

 

Överförbarhet 

Överförbarheten handlar om hur djup en uppsats är. Bryman & Bell (2013) menar att 

kvalitativa uppsatser bör innefatta en ”tät redogörelse” som ger läsaren en fyllig och tät 

inblick på en kultur samt miljö, och utifrån denna information kan läsaren bedöma hur 

pass överförbart resultatet är till en annan miljö. Överförbarhet handlar alltså om hur lätt 

en studie kan överföras till en annan kontext eller situation (Bryman & Bell, 2013).   

 

Syftet med uppsatsen är att förstå hur intern marknadsföring kan skapa motiverade 

medarbetare. Därför har jag valt att intervjua personal på ett fåtal revisionsbolag i 

Stockholm och få en inblick i hur de arbetar med intern marknadsföring för att motivera 

medarbetare. Det finns många andra företag på marknaden som har liknande interna 

marknadsföringsstrategier för att motivera personal, men de utvalda organisationernas 

interna marknadsföring kommer aldrig vara fullständigt överförbart till ett annat företag. 

Jag har beaktat överförbarheten genom att beskriva i detalj kulturen samt miljön hos de 

undersökta företagen.  

 

I min teori har jag utgått ifrån många olika källor för att skapa variation i forskningen. 

Tebelius och Patel (1987) menar att detta är en fördel då det påvisar att tolkningarna och 
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informationen överresnstämmer med verkligheten. Tebelius & Patel (1987) menar 

vidare att med en variation i forskningen skapas en starkare överförbarhet, då tolkningar 

och information kommer ifrån olika håll som redogör hur de kan tillämpas i flera 

situationer.  

 

Pålitlighet 

Pålitligthet innebär att uppsatsens resultat blir detsamma om den genomförs ännu en 

gång. Det handlar om att fullständigt redogöra för hur forskningsprocessen genomfördes 

(Bryman & Bell, 2013). Jag anser att jag har redogjort tydligt för hur 

forskningsprocessen genomförts med problemformulering, analysmetod och 

urvalsmetod etc.  

Bryman & Bell (2013) menar vidare att uppsatsen bör granskas innan man själv 

förklarar uppgiften färdig, därför har jag låtit vänner och handledare under 

handledningstillfällen granska arbetet samt bedöma dess kvalitet. Jag har under dessa 

tillfällen varit väl medveten om de problem en granskning förknippas med. Brymna & 

Bell (2013) nämner att det är krävande för studenter att läsa igenom all den mängd data 

som kvalitativa intervjuer genererar och att detta kan påverka pålitiligheten i studier.  

 

Konfirmering 

Bryman & Bell (2013) menar att konfirmering handlar om att forskaren, utifrån hens 

insikt att en uppsats inte kan bli fullständigt objektiv, försöker säkerställer att hen har 

agerat i god tro under arbetsprocessen. Det handlar om att forskaren inte ska låta sina 

egna värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka arbetets slutsats och dess 

utförande. Bryman & Bell (2013) menar vidare att det även handlar om i vilken 

utsträckning forskaren kan styrka sitt resultat.  

 

Jag har i den mån jag kunnat uteslutit mina egna värderingar och varit så objektiv som 

möjligt. Detta visades tydligt i mina intervjuer där jag utformade frågorna så att den 

intervjuade kunde svara öppet utifrån sina egna uppfattningar och erfarenheter. Jag var 

medveten om att det är svårt att uppfylla fullständig objektivitet i kvalitativa studier då 

Bryman & Bell (2013) menar att forskaren undermedvetet låter sin värderingar påverka 
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slutresultatet. Med detta i åtanke har jag eftersträvat att styra mitt medvetande i 

möjligast mån för att skapa en så objektiv studie som möjligt.  

 

4.9.2 Äkthet 

Äkthet används enligt Bryman & Bell (2013) för att mäta kvalitèn på uppsatsen. Den rör 

frågor som har forskningspolitiska konsekvenser. Äkthet består av fem olika 

underkriterier som uppsatsen ska uppnå.  

 

Det första kriteriet är att studien ska ge en rättvisande bild av de personer som studeras. 

Därför har jag valt att intervjua en person i taget för att all fokus ska läggas på den 

personen. Jag valde även intervjupersoner som var lämpliga för ämnet, det vill säga HR-

personal som arbetar med personalfrågor och personer som representerar en grupp i en 

organiation. Efter mina intervjuer fick jag svaren bekräftade ännu en gång genom att jag 

läste upp svaren för undersökningspersonen. Då kunde hen bekräfta att svaren stämde 

eller ej, och justera det som saknades eller hade misstolkats.  

 

Bryman & Bell (2013) nämner att kriteriet som kallas ontologisk autencitet ska 

uppfyllas i kvalitativa undersökningar. Med ontologisk autencitet menas att det resultat 

som forskaren får ska ska ge en bättre förståelse av den sociala miljö och situation som 

hen har forskat inom. Jag anser mig ha uppfyllt detta kriterie då jag fått en bättre 

förståelse om ämnet jag har studerat.  

 

Forskaren i kvalitativa studier ska även uppnå pedagogisk autencitet. Men det menas 

enligt Bryman & Bell (2013) att de som deltagit i undersökningen ska få en bättre 

förståelse av hur andra personer i miljön upplever saker och ting. Jag anser mig uppfylla 

detta krav då jag berättade för respondenterna om vad tidigare intervjupersoner hade 

sagt om den studerade frågan. 

 

Katalytisk autencitet är ett annat kriterium för kvalitativa forskare som innebär att 

deltagarna i undersökningen ska få förståelse för hur de kan förändra sin situation. Jag 

anser att min stuide har katalytisk autencitet, då studien kan ge ledare en förstålse för 
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hur inter marknadsföring kan få medarbetare att bli motiverade och få dem att stanna 

kvar i organisationen. Studien kommer att kunna användas av ledare för att få kunskap 

om vilka de inre drivkrafterna är hos en medarbetare för självmotivation.  

 

Det sista kriteriet är den taktiska autenciteten som innebär att undersökningsdeltagarna 

ska få bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs för att ändra situationen eller 

miljön. Jag anser att mitt arbete uppfyller taktisk autencitet då undersökningspersonerna 

får förståelse för olika metoder inom intern marknadsföring som är till hjälp för att 

skapa motivation och engagemang bland medarbetare. Förhoppningsvis tar ledarna till 

sig kunskapen och implementerar intern marknadsföring i företagsstrategin som 

förhoppningsvis leder till mer lönsamma och konkurrenskraftiga företag.  
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5. Empiri 
 

I empirikapitlet kommer jag att presentera primärdata i form av intervjuinformation. 

Primärdatan kommer att presenteras utifrån den information som erhållits genom 

intervjuer med personal i olika chefsbefattningar på tio olika revisionsbolag i 

Stockholm. Primärdata är tematiskt teoristyrd, dvs är organiserad och strukturerad 

utifrån förutbestämda teman huvudsakligen hämtad ur teorin som är kopplade till mina 

forskningsfrågor. Informationen som genereras i detta kapitel kommer tillsammans med 

den teoretiska referensramen att ligga till grund för analysen där mitt syfte ska 

uppfyllas. 

  

5.1 Intern marknadsföring 

Respondenter fick svara på frågan om hur de arbetar med intern marknadsföring. 

Respondenterna menade att deras interna marknadsföring går ut på att utveckla 

attraktiva, motiverande och utvecklande arbetsuppgifter för att medarbetarna 

tillsammans ska arbeta mot företagets vision och syfte. De menade vidare att de arbetar 

med intern marknadsföring genom att utbilda personal och få personalen att vara 

medveten om företagets kultur samt värderingar.  

 

Vidare menade en respondent att de arbetar med intern marknadsföring genom att se 

sina medarbetare som interna kunder och att detta är viktigt för att skapa en attraktiv 

samt motiverande arbetsplats. Respondenten menade även att deras interna 

marknadsföringen handlar om att motiverar personalen i syfte att de ska arbetar mot 

företagets vision samt mål. Med detta menade hen att de arbetar med intern 

marknadföring genom att skapa förutsättningar så att hela bolaget arbetar åt ett 

gemensamt håll. Det innebär att motivera och engagera medarbetarna utifrån dessa 

förutsättningar. Det är därför viktigt att medarbetarna identifierar sig med företagets 

målbild, kultur och värderingar med stolthet samt vilja. Därför är det viktigt att ledarna 

löpande informerar medarbetarna om verksamhetens grundläggande positiva 

värderingar, mål och drag. Informerandet ger underlag till medarbetarna att skapa en 

intern stolthet.  
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Detta styrker Grönroos (1998) genom att påstå att chefer ska löpande informera 

medarbetarna om verksamhetens grundläggande positiva värderingar och mål. 

Informerandet ger underlag till medarbetarna att skapa en intern stolthet. 

 

Resonemangen fortgick och respondenterna verifierade att de arbetar med intern 

marknadsföring genom att skapa delaktiga och engagerade medarbetare i syfte att 

motivera och behålla personal. Vidare anses det viktigt att ge feedback och att 

medarbetarnas positiva prestationer ska lyftas fram. Det kan vara allt från sociala 

trevliga egenskaper till att lyfta fram det medarbetarna gör bra, till exempel ett bra jobb 

eller att de kommer med bra initiativ.  

 

Respondenterna menade att de arbetar mycket med uppföljningssystem där de träffas 

och följer upp ”to do listor” som ska utföras av olika personer. Dessa tillfällen ger 

möjlighet för medarbetarna att ge varandra belöningar i form av positiv feedback och 

under dessa träffar arbetar de med rak kommunikation.  

 

Vidare påpekade en respondent att deras interna marknadsföring handlar om att ledaren 

kommunicerar/marknadsför sig internt i företaget i syfte att vara delaktig, tillgänglig 

och medverkande till organisationens målbild.  

 

Fortsättningsvis menade en respondent att de arbetar med den intern marknadsföringen 

genom att skapa förutsättningar för transparens. Transparens innebär enligt 

respondenten att medarbetarna kan dela med sig av vad man arbetar med, berätta vart 

man själv är påväg, vad man kan uppnå i sitt arbete och att samarbeta samt att se 

varandra. 

 

En respondenterna uppgav även att de arbetar med intern marknadsföring genom att 

skapa medbestämmande hos medarbetarna och en decentralisering av beslutsfattandet i 

företaget.  

 

En respondent påpekade vikten av att skapa tillit och engagemang i företaget. Cheferna 

åstadkommer detta genom att skapa en förståelse om sig själva samt för varandra.   
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Vidare uppger respondenterna att de arbetar med intern marknadsföring genom att 

informera och kommunicera inom företaget. Med det menat ska de säkerställa att alla 

medarbetare har samma målbild och förståelse för de olika aktiviteterna i företaget. 

 

5.2 Självstyre  

Respondenterna fick svara på frågan hur de värnar om medarbetarnas självstyre på 

arbetet. En respondent menade att medarbetarna styr över sin egen tid i den mån 

medarbetarna arbetar direkt mot kund. Om medarbetaren har en idè om hur hen kan 

effektivisera sitt arbete så kan medarbetaren lyfta denna idèn till gruppchefen. De har 

kontinuerliga veckomöten och avstämningar där de för en öppen dialog om vilka som 

arbetar med respektive projekt och om vad den enskilde individen vill göra.  

 

En annan respondent menade att alla individer har ungefär lika stora hjärnor, alltså att 

en chef inte har större hjärna än en medarbetare, vilket gör att det är dumt att inte 

utnyttja den specifika smarthet som finns hos varje individ. Hen ansåg att istället för att 

försöka styra från en hjärna till tio hjärnor, så är det bättre att utnyttja alla tio hjärnor. 

Detta förutsätter att chefen måste ge uttryck för detta ledarskap. Hen menar att de 

utnyttjar varje enskild medarbetares intelligens genom att de arbeta i projekt. Hen menar 

att de utnyttjar varje enskild medarbetares intelligens genom att de arbetar i projekt. 

Medarbetaren få då möjlighet att inneha ansvarsområden och att medarbetarna har till 

viss del möjlighet att rotera inom arbetsområden samt arbetsuppgifter. Rotationen 

bygger upp medarbetarens komplexitet vad gäller kompetens då hen succesivt lär sig 

nya moment som i sin tur ger nytta till företaget. Inom den ramen att företaget ser till att 

leverera högkvalitativa tjänster så ser företaget till att medarbetarna får en frihet och en 

utvecklingsmöjlighet.  

Respondenten menade vidare att detta är en överlevnadsfaktor då ingen vill arbeta med 

en ordergivande och trångsynt chef.  

 

Respondenterna belyser att feedback samt kommunikation är en viktig faktor för att 

främja medarbetarens självstyre. Om medarbetaren underpresterar så menar en 
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respondent att individens självstyre stryps i och med att hen inte riktigt är den 

medarbetare hen förväntat sig själv att vara. Därför är det vikigt att chefen supporterar 

och ger medarbetaren feedback så att hen hamnar på rätt spår. Genom att chefen ger 

feedback och coachar medarbetaren så öppnar man upp för personlighetsutveckling. 

Feedback sker genom att chefer gör regelbundna ”check ins” med medarbetarna där de 

regelbundet stämmer av hur man utvecklas och hur det går gällande deras enskilda 

uppsatta mål. 

 

Alla respondenter menade att de värnar om individens självstyre genom att de ständigt 

arbetar med att försöka involvera, informera och föra en kontinuerlig dialog med 

medarbetarna. Genom att inkludera och kommunicera företagets målbild samt riktning 

kan medarbetarna själva navigera i rätt riktning i sina individuella arbetsuppgifter. 

 

Vidare berättar en annan respondent att hens företag värnar om individens självstyre 

genom att uppmuntra medarbetarna att komma med egna initiativ och förslag. Hen 

menar fortsättningsvis att de jobbar mycket med uppföljningsytem som gör att 

medarbetarna känner ett stöd från ledaren. Respondenten menade även att de skapar 

medbestämmande hos medarbetarna som förstärker individens självständighet.  

 

Samma respondent menar att medarbetarna har en stark påverkan själva på företaget och 

att de har korta beslutsvägar så att viktiga beslut för kunden kan fattas snabbt och nära 

medarbetaren. Det är också viktigt att medarbetaren kan påverka vilken karriär den ska 

göra och hur man vill styra sin utvecklingskurva inom företaget.  

 

5.3 Kompetens 

När respondenterna fick svara på frågan om hur de värnar om medarbetarnas kompetens 

så svarade majoriteten att de genomgår utbildning, ”on the job training” och ständig 

feedback till medarbetarna där de diskuterar feedbacken utifrån ett 

utvecklingsperspektiv. Utvecklingspersektivet gör att feedbacken alltid resulterar i 

förslag på nya aktiviteter.  
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Företagskulturen som råder på en av respondenternas företag bygger på att man hela 

tiden tar nästa steg och tar på sig svårare samt större uppgifter/roller. Respondenterna 

menade vidare att de värnar om medarbetarnas kompetens genom att de arbetar med 

intressanta och utmanande projekt, revisioner, och att kompetensen skapas genom 

interagerande mellan kollegor, speciellt mellan de mindre erfarna och de mer erfarna 

kollergorna. De menar även att det är viktigt att medarbetarna löpande får arbete med 

nya projekt i kombination med formella utbildningar och att det finns en brant 

kompetensutvecklingskurva. 

 

Feedback är enligt respondenterna helt avgörande för att värna om medarbetarnas 

kompetens, det är också helt avgörande för att skapa arbetsmotivation hos 

medarbetarna. De menade även att värnandet av medarbetarnas kompetens sker genom 

att chefer alltid finns till hands och genom att ha veckovisa uppföljningar på 

individnivå. Vidare redogjorde en respondent för att deras koncept för att värna om 

medarbetarnas kompetens är att ha ett öppet klimat där alla får yttra sig om vad de vill 

göra och att de själv styr vilken utbildningen de vill gå. 

 

Majoriteten av respondenterna berättade att de har ledarskapsutbildning, 

beteendeutbildning och social utbildning med syfte att medarbetarna ska förstå 

företagets kultur, att de ska känna engagemang i bolaget och bli inspirerade och 

motiverade att leda på ett företagsmässigt sätt utifrån företagets grundvärderingar och 

kultur.  

 

Respondenterna belyser att syftet med utbildningarna är att skapa engagemang, skapa 

starka team och en social företagskultur. Bolaget skapar då förutsättningar för 

medarbetaren att växa inom sin roll, trivas och utvecklas så att det finns anledningar att 

stanna kvar på företaget. Vidare är syftet med utbildningarna att öka ansvarstagandet 

hos medarbetarna, att öka kunskapsinnehavet och att medarbetarna får utbyta 

erfarenheter med varandra. Flera respondenter menar att företagets vision och mål ska 

genomsyra all verksamhet i företaget för att skapa en stark sammanhållning mellan 

medarbetarna.  
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5.4 Samhörighet  

Respondenterna fick svara på frågan om hur deras företag arbetar för att värna om 

samhörighet. Svaren visade sig bli relativt lika varandra och den huvudsakliga åtgärden 

för att skapa samhörighet var att företagen låter medarbetarna arbeta i team vars 

sammansättning varierar över tid. Vidare vill man ge medarbetarna möjlighet att träffas 

och utvärdera kundbesök. Vidare menade respondenterna att de skapar värnar om 

samhörighet genom att anordna konferenser med gemensamma aktiviteter.   

 

Teamarbete ger möjlighet för medarbetarna att bygga djupare relationer och den 

varierande teamsammansättning skapar nya möjligheter att kontinuerligt lära känna nya 

personer. Vidare menade en respondent att själva skapandet av företagets värdeord är en 

viktig process för att uppnå samhörighet. Som exempel kan då medarbetarna själva 

ställa sig frågan vad engagemanget i sig har för betydelse för samhörigheten och hur de 

tillsammans kan påverka sina upplevelser av samhörighet.  

 

När respondenterna vidare fick utveckla svar på frågan gällande hur de värnar om 

samhörighet inom företaget lade en respondent till kommentaren att möten mellan 

medarbetarna är viktigt. Det är viktig därför att det skapar ett gemensamt 

medarbetaransvar.  

En respondent menade att den viktigaste anledningen till att skapa samhörighet är att få 

personalen att arbeta bra tillsammans.  

Även aktiviteter utanför arbetet är viktigt i syfte att skapa gemenskap, t. ex  att fira ett 

avklarat projekt etc. 

 

En av respondenterna menade vidare att de värnar om samhörighet genom att lyssna på 

varandra, involvera medarbetarna i hur strategin ska föras framåt och informera så att 

alla känner sig ombord. Att ge varje medarbetare tillräckligt med information skapar 

möjligheten att utnyttja varje individs intelligens. Tillräckligt med information ger 

medarbetarna möjlighet att arbeta framåtriktat så att de kan ge förslag både till sig själva 

och till kollegor 
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Andra respondenter menade att de värnar om samhörighet genom att ledningen visar 

medarbetaren uppskattning på olika vis. De menade att medarbetarnas motivation då 

ökar om de känner sig trygga och omtyckta. Trygghet och omtyckthet skapar mod att ta 

initiativ, som i sin tur skapar ett stort engagemang hos medarbetaren och mod att yttra 

sina åsikter. Det är viktiga ingridienser i ”professional services”.  

Den trygghet och samhörighet som finns hos en av respondenternas företag är en 

biprodukt av att de handleder medarbetarna, har bra chefer som bryr sig om dem och 

frågar sina medarbetare om hur de mår samt hur det går för dem.  
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6. Analys 
 

I följande avsnitt kommer resultatet av empirin att analyseras utifrån mitt teoretiska 

ramverk.  

 

6.1 Tematisk analys 

Analysen presenteras utifrån de fyra tidigare teman som kan härledas först och främst 

till mitt teoretiska ramverk samt modell 1. Samma teman återkommer samt i empirin; 

• Intern marknadsföring 

• Självstyre 

• Kompetens  

• Samhörighet 

 

6.2 Intern marknadsföring  

Utifrån det empiriska materialet kan jag konstatera att revisionsbolagen arbetar med 

intern marknadsföring på ett sätt som överrenstämmer med vad forskarna anser som en 

berättigad intern marknadsföringsstrategi.  

 

Enligt George (1990), Admed & Rafiq (2003) och Caruana & Calleya (1998) handlar 

intern marknadsföring inom organisationer att se sina medarbetare som interna kunder 

och hos dem skapa motivation samt kundmedvetenhet. Vidare menar Kotler (2003) att 

intern marknadsföring handlar om att utbilda och motivera medarbetare att erbjuda 

kunden god service. 

 

Respondenterna svarade alla att de arbetar med intern marknadsföring för att motivera 

och engagera medarbetare. Respondenterna menade att deras medarbetare ses som 

interna kunder och att detta är viktigt för att skapa en attraktiv och motiverande 

arbetsplats. Detta resonemang stöds av Georges (1990) och Grönroos (1998) för hur de 

ser på medarbetarna som interna kunder, och hur det där igenom är möjligt att påverka 

samt motivera de för kundintresse/marknadsföringsinriktat arbete. Detta kan då ske 
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internt genom ett aktivt, marknadsföringsmässigt angreppsätt, med användning av 

marknadsföringsmässiga metoder. 

 

Respondenterna menade vidare i enlighet med Berry (1981) att de arbetar med intern 

marknadsföring genom att utveckla attraktiva, motiverande och utvecklande 

arbetsuppgifter för att medarbetarna tillsammans ska bli motiverade och därmed arbeta 

mot företagets vision samt mål. För att få medarbetarna att arbete mot företagets vision 

och syfte är det därför viktigt enligt respondenterna att skapa en intern stolhet hos varje 

medarbetare på företaget. Denna interna stolhet skapas utifrån den kultur och de 

värderingar som företaget står för. Detta styrker Grönroos (1998) genom att påstå att 

chefer löpande ska informera medarbetarna om verksamhetens grundläggande positiva 

värderingar och mål. Denna löpande information ger underlag till medarbetarna att 

skapa en intern stolthet.  

 

Grönroos (1998) menar att intern marknadsföring ger bra resultat inom företag om 

chefer, för utom att löpande informera medarbetarna om värderingar och mål, också ger 

klara beslut och ger aktiv uppbackning i nedåtstigande led i organisationen. Chefer 

måste ge feedback och ledningsstöd till medarbetarna. Respondenterna påstår i enlighet 

med Grönroos (1998) om att företaget lyfter fram medarbetarnas positiva prestationer 

och sidor samt ger medarbetarna feedback/stöd. Det kan vara allt från medarbetarnas 

sociala trevliga egenskaper till att lyfta fram det medarbetarna gör bra, tillexempel ett 

bra jobb eller att de kommer med ett initiativ.  

 

Att skapa uppföljningssystem är viktigt enligt respondentern. Ett sätt är att skapa 

uppföljningstillfällen där medarbetarna får träffas och ge varandra feedback samt 

information. Grönroos (1998) menar att uppföljningssystem är ett bra sätt för att följa 

upp olika moment. Vid tillfällen får medarbetarna chansen att ge varandra belöningar i 

form av både konstruktiv kritik och positiv feedback (Grönroos, 1998) 

 

Att skapa transparens i företaget genom IM är viktigt enligt respondenterna. 

Resonemanget stärks av Ahmed & Rafiq (2003) i deras diskussion om transparens. 

Transparensen definierades av respondenterna som att dela med sig av vad man arbetar 
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med, att berätta vart man är påväg, vad man kan uppnå i sitt arbete och vikten av att 

samarbeta samt att se varandra. Ahmed & Rafiq (2003) påstår i likhet med 

respondenterna att transparens handlar om att medarbetarna inklusive chefer ska vara 

öppna och ärliga i sitt uttalande av åsikter samt tankar. Den interna 

marknadsföringsprocessen är beroende av uppriktighet inom ledarskapet och främst i 

spelets regler inom organisationen.  

 

För att medarbetare ska dela med sig av kunskap behöver organisationen betrakta 

medarbetarna som interna partners och kunder. Ahmed & Rafiq (2003) menar att IM 

baseras på tillit. När medarbetare litar på chefer och varandra så motiveras 

medarbetarna till att agera i syfte att skapa hög kvalitet på slutresultatet och genom hela 

arbetsprocessen. För att skapa tillit och engagemang så måste organisationer skapa 

kunskap och förståelse om sig själv och för varje individuell medarbetare. Först när 

organisationen förstår varje individuell medarbetare kan organisationen förvänta sig att 

medarbetarna ger positiva gensvar och arbetar  för att bygga ett framgångsrikare 

företag. Respondenterna menade i enlighet med Ahmed & Rafiq (2003) att de arbetar 

med intern marknadsföring i företaget genom att skapa tillit och engagemang. 

Respondenterna menade vidare att de skapar tillit och engagemang genom att 

organisationens chefer har både kunskap och förståelse om sig själva samt för varandra.  

 

En respondent berättade att de arbetar med intern marknadsföring genom att skapa 

medbestämmande hos medarbetarna och decentralisering av beslutsfattandet i företaget. 

Hen berättade att detta skapar mer motiverade medarbetare. Grönroos (1998) menar i 

enlighet med denna respondents respons, att decentralisering av beslutsfattande är 

viktigt för att medarbetaren ska kunna fatta beslut nära hen själv. Detta skapar 

motivation hos medarbetaren och är en viktig komponent i företagets interna 

marknadsföringsstrategi.  

 

Vidare uppger en respondent att de arbetar med intern marknadsföring genom att 

informera och kommunicera inom företaget. Som (Piercy & Morgan, 1990; Rafiq & 

Ahmed, 1993; Bekkers & Van Haastrecht, 1993) menar är kommunikation ett viktigt 

redskap inom den interna marknadsföringen.  
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6.3 Självstyre 

Respondenterna diskuterade flitigt om hur de värnar om medarbetarnas självstyre dvs 

individens möjlighet att påverka sin egen situation på arbetsplatsen. Det visade sig att 

alla responderande chefer bedömde att individens möjlighet att påverka sin egen 

situation på arbetsplatsen är en viktig komponent för att skapa en motiverande och 

proaktiv arbetsmiljö. Av den anledningen är det extra viktigt att ge medarbetare 

möjlighet att uttrycka sin kompetens genom att påverka sin egen situation som i sin tur 

skapar engagemang.  

Det framgick i empirin att revisionsbolagen ger medarbetarna mölighet att rotera inom 

arbetsuppgifter. 

 

Deci, Eghrari, Patrick & Leone (1994) menar att chefer måste ge autonomiskt stöd till 

medarbetarna, vilket innebär att chefer ger nödvändig information, erbjuder olika val av 

möjligheter, ger medarbetarna feedback, skapar medbestämmande hos medarbetaren 

och uppmuntrar den anställde att ta egna intiativ. Respondenterna visade tydligt att ett 

kontinuerligt inspirerande och stödjande arbetssätt prioriterades högt. För att ge 

medarbetarna möjlighet att påverka sin arbetssituation belyser respondenterna att det är 

viktigt att chefer informerar medarbetarna åt vilket håll företaget är på väg. Det medför 

att medarbetaren kan ta egna beslut i rätt riktning utifrån företagets mål och syfte. Det 

framgick även att cheferna ger feedback till medarbetarna. Feedbacken ger möjlighet för 

medarbetarna arbeta mer självständigt.  

 

Respondenterna menade vidare angående autonomiskt stöd och självstyre att de arbetar 

med att skapa en gemensam syn på vad som ska göras istället för att chefen ger order 

om vad som ska göras. Detta sker genom att hålla möten på ett interagerande sätt där 

medarbetarna tillsammans med chefer diskuterar agendan. Detta resonemang stämmer 

väl överrens med hur Deci, Connell & Ryan (1989) anser chefer ska aggera för att ge 

autonomiskt stöd, alltså att chefer främjar interagerandet mellan personalen genom olika 

aktiviteter som tillexempel möten.  
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En respondent menar att ytterligare en faktor som påverkar medarbetarnas motivation 

och engagemang är möjligheten att själva få styra sin utveckling gällande inriktning 

samt i vilken omfattning de vill utvecklas.  

 

Vidare framgick det att respondenterna värnar om självstyre hos medarbetarna genom 

att de låter medarbetarna styra sin egen arbetstid och att de får ta beslut på arbetsplatsen. 

Denna möjlighet menar Deci & Ryan (1989) är en upphovskälla till motivation hos 

medarbetarna.  

Det framgick även att cheferna ger medarbetarna möjlighet att rotera i arbetsuppgifter 

och detta styrker Deci, Eghrari, Patrick & Leone (1994) är viktigt för att värna om 

individens självstyre.  

 

6.4 Kompetens  

Utifrån det empiriska materialet kan jag konstatera att revisionsbolag värnar om 

kompetens genom att ge utbildning och genom att ge varandra feedback. Enligt Deci & 

Ryan (2000) är kompetens hos individen viktigt då den ger upphov till känslan av 

effektivitet när hen interagerar i sociala miljöer. Den ger individen möjlighet att utföra 

och att uttrycka sin kapacitet. Kompetensbehovet driver individer till att söka 

utmaningar som stimulerar deras kapacitet och den gör att individen förkovrar sig 

genom nya aktiviter.  

 

Det som Deci & Ryan (2000) menar gällande kompetens avspeglas i hur 

respondenternas företag värnar om kompetens. En respondent menar att de värnar om 

medarbetarnas kompetens genom att kontinuerligt inspirera dem till att ta på sig nya 

utmaningar i form av svårare och mer omfattande arbetsuppgifter. När individer får en 

omväxling i arbetsuppgifter och möjligheten att ta på sig nya utmaningar så menar Deci 

& Ryan (2000) att individen utvecklar sina förmågor. Det är viktigt att chefer ger 

medarbetarna möjligheten till nya utmaningar då individen enligt Deci & Ryan (2000) 

har en naturlig tendens att vilja utforska och behärska nya ting. Denna naturliga 

tendensen ligger till grund för människans kognitiva och sociala utveckling som i sin tur 
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bidrar till individens tillfredställelse och vitalitet genom livet (Csikszentmihalyi & 

Rathunde, 1993) 

 

Deci & Ryan (1980) menar att det finns ett samband mellan kompetens och förhållandet 

mellan feedbak och inre motivation. Positiv feedback menar Deci & Ryan (1980) ökar 

individens inre motivation. Därför värnar revisionsbolagen om kompetens i en 

feedbackkultur som generar inre motivation hos medarbetarna.   

 

6.5 Samhörighet  

Samhörighet eller känslan av samhörighet har enligt Anderson, Monoogian & Reznick 

(1976) visat sig påverka individens inre motivation. Andra forskare så som Pelletier, 

Tuson, Fortier, Vallerand & Briere (1995) har även visat att inre motivationsfaktorer så 

som gemenskap och meningsfulla relationer har stor betydelse för individens inre 

motivation. I samma anda anser respondenterna att det är viktigt att skapa en känsla av 

samhörighet och trygghet inom företagen. För att skapa samhörighet inom 

organisationer menade respondenterna att det är viktigt att skapa en team- och  

kolaborativ företagskultur. Teamarbete menar respondenterna ger möjlighet för 

medarbetarna att bygga djupa relationer. Respondenterna menade vidare att de låter 

medarbetarna variera team så att de löpande får lära känna nya personer.  

 
6.6 Sammanfattning av analys  

Det framgår att revisionsbolagen i sin interna marknadsföring skapar tillit och 

engagemang genom att företaget förstår sig själva och varje individuell medarbetare. 

Vidare framgår det att revisionsbolagen tydligt informerar och kommunicerar till 

medarbetarna om företagets mål och värderingar. Det ger medarbetarna en möjlighet att 

skapa en intern stolthet och att själv styra sin arbetssituation utifrån företaget mål samt 

värderingar.  

 
Sammanfattningsvis finner jag att största delen av respondenterna i revisionsbolagen 

arbetar aktivt med intern marknadsföring genom en feedbackkultur/stödkultur.  
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Den positiva feedback- och stödkulturen som respondenterna redovisar antas förstärka 

engagemanget hos individen samt stärker dess initiativförmåga.  

 

De uppföljningstillfällen som respondenterna refererar till skapar transparens och ger en 

öppen företagskultur. Det skapar möjlighet för medarbetarna att vara öppna och ärliga i 

interaktionen med både kollegor samt chefer. Vidare framgår att revisionsbolagen 

lägger stor vikt vid att ge tydlig information till medarbetarna och att bolagen har en 

tillåtande attityd till att medarbetarna ställer frågor. Detta leder i sin tur till ett rakt och 

tillåtande kommunikations- samt samtalsklimat. 

Dessa aktiviteter inom revisonsbolagens interna marknadsföring gör att individens 

självstyre värnas. Det ger individen möjlighet att skapa intern stolthet och att själv styra 

sin arbetssituation utifrån företagets mål samt värderingar.  

Det går således att påverka den egna arbetssituationen när en decentralisering av 

beslutsfattandet råder och är enligt respondenterna en viktig del inom den interna 

marknadsföringsstrategi. Det ger medarbetaren möjlighet att snabbt fatta beslut nära hen 

själv.   

 

Utifrån intervjuerna kan jag konstatera att revisionsbolagen värnar om självstyre, 

kompetens och samhörighet. Avseende självstyre finner jag att revisionsbolagen tydligt 

informerar medarbetarna åt vilket håll företaget är på väg genom olika interagerande 

aktiviteter mellan chefer och medarbetare. Det medför att medarbetarna kan ta egna 

beslut i rätt riktning utifrån företaget mål och syfte. Det framgår även att det anses 

viktigt att ge medarbetarn feedback och möjlighet att styra sin egen utvecklingskurva. 

Generellt uppmuntrar och stöttar cheferna medarbetarna att ta egna initiativ.  

 

Gällande kompetens framgår det att revisionsbolagen arbetar med feedback till varandra 

och att ge medarbetarna utbildning. Det framgår även att medarbetarna får möjlighet att 

ta på sig nya utmaningar i form av nya lärorika arbetsuppgifter.  

 

Avseende samhörighet finner jag att revisionsbolagen skapar en team- och kolaborativ 

företagskultur. Det ger medarbetarna möjligeten att bygga djupa relationer med andra 

individer.  
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Det som anses viktigast utifrån modellen och respondenterna är att skapa en feedback –

samt stödkultur. Det framgår i modellen att endast en feedback – och stödkulturen i 

revisionsbolagens interna marknadsföring kan skapa förutsättningar för att självstyre 

samt kompetens ska uppfyllas för den enskilde medarbetaren.  
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              Intern marknadsföring 
o Feedback och stöd (Grönroos, 

1981) 
o Tillit och transparens (Ahmed & 

Rafiq, 2003) 
o Kommunicering och informering 

(Piercy & Morgan, 1990) 
o Medbestämmande (Grönroos 

1998) 
o Utbildning (Kotler,2003) 
o Samarbete (Ahmed & Rafiq, 

2003) 
 

 
 

 

Arbetsmotivation hos medarbetarna inom 
revisionsbolag 

       Kompetens 
o Utbildning (Deci, 

Eghrari, Patrick & 
Leone (1994) 

o Feedback 
(Boggiano, Ruble & 
Diane, 1979; Deci, 
Connell & Ryan 
(1989) 
 
 

     Samhörighet 
o Samarbete 

(Pelletier, 
Tuson, Fortier, 
Vallerand & 
Briere (1995) 

       Självstyre 
o Kommunicering 

och informering 
(Deci, Eghrari, 
Patrick & Leone 
(1994) 

o Feedback och stöd 
(Deci, Eghrari, 
Patrick & Leone 
(1994) 

o Medbestämmande 
(Deci, Eghrari, 
Patrick & Leone 
(1994) 
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Sammanfattning av analys. Figur 3. (Egen utformning) 

Sammanfattning av analys visar det som jag anser har varit framträdande. Modellen 

följer analysavsnittets indelning och innefattar teman ”Intern marknadsföring”, 

”Självstyre”, ”kompetens” och ”samhörighet”.  

De referenser som är infogade i den översta cirkeln tydliggör för vilken forskare som i 

teoriavsnittet nämner respektive aktivitet i den interna marknadsföring. De referenser 

som nämns i rutorna nedanför förtydligar vilka forskare utifrån teorin som nämner att 

respektive faktor bidrar till uppfyllelse av de inre drivkrafterna för självmotivation.  
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7. Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som jag har kommit fram till i min studie och 

därmed besvaras mina forskningsfrågor. Vidare förklaras studiens teoretiska såväl som 

praktiska bidrag följt av en kritisk reflektion över studien. Avslutningsvis presenteras 

förslag till framtida forskning.  

 
7.1 Besvarande av studiens syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att få en förståelse för hur revisionsbolag kan använda intern marknadsföring 

med avsikt att motivera medarbetare.  

 
7.1.1 Hur arbetar företag inom revisionsbranschen med intern marknadsföring? 

Utifrån min analys kan jag konstatera att de flesta revisionsbolag jag har studerat arbetar 

med intern marknadsföring genom att skapa en feedback –och stödkultur.  

Den positiva feedback –och stödkulturen som respondenterna redovisar skapar 

förutsättningar för individens engagemang och att ta initiativ.  

 

Det framgår att revisionsbolagen i sin interna marknadsföring skapar tillit och 

engagemang genom att företaget förstår sig själva och varje individuell medarbetare. 

Vidare framgår det att revisionsbolagen tydligt informerar och kommunicerar till 

medarbetarna om företagets mål samt värderingar. Det ger medarbetarna en möjlighet 

att skapa en intern stolthet och att själv styra sin arbetssituation utifrån företaget mål 

samt värderingar.  

 

Revisionsbolagen skapar uppföljningstillfällen i sin interna marknadsföring och skapar 

förutsättningar för transparens samt ger en öppen företagskultur. Det skapar möjlighet 

för medarbetarna att vara öppna och ärliga i interaktionen med både kollegor samt 

chefer. 
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Vidare framgår det att revisionsbolagen lägger stor vikt vid att ge tydlig information till 

medarbetarna och att bolagens attityd till medarbetarna är tillåtande. Detta leder till ett 

rakt och tillåtande kommunikations- samt samtalsklimat.  

 

Decentralisering av beslutsfattandet är även viktigt enligt respondenterna inom den 

interna marknadsföringsstrategin. Det ger medarbetaren möjlighet att fatta beslut snabbt 

och nära hen. 

 

7.1.2 Hur värnar revisionsbolag om individens inre drivkrafter för 

självmotivation, dvs självstyre, kompetens och samhörighet?  

Utifrån min analys kan jag konstatera att de revisionsbolag jag har studerat värnar om 

självstyre genom att informera medarbetarna åt vilket håll företaget är på väg genom 

olika interagerande aktiviteter mellan chefer och medarbetare. Det medför att 

medarbetarna kan ta egna beslut i rätt riktning utifrån företaget mål och syfte. Det 

framgår även att det är viktigt att ge medarbetarna möjlighet att styra sina egna 

utvecklingskurvor. Det är även viktigt att cheferna uppmuntrar och stöttar medarbetarna 

att ta egna initiativ.  

 

Jag kan vidare konstatera att de värnar om kompetens genom sitt arbete med feedback 

från chefer till medarbetare och att ge medarbetarna utbildning. Det framgår även att 

medarbetarna har möjlighet att utmana sin egen förmåga med nya utmaningar genom 

nya lärorika arbetsuppgifter. 

 

Avseende samhörighet finner jag att revisionsbolagen värnar om detta genom att skapa 

en team- och kollaborativ företagskultur. Det ger medarbetarna möjligheten att bygga 

djupa relationer med andra individer.  
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7.2 Studiens bidrag 

7.2.1 Studiens teoretiska bidrag 

I problemdiskussionen belyser jag att tidigare forskning inte har riktat in sig på 

relationen mellan intern marknadsföring och motivation i SDT (Ahmed & Rafiq, 2003), 

samt att tidigare forskning inte har studerat hur intern marknadsföring kan användas 

med avsikt att motivera medarbetare inom revisionsbranschen. Den interna 

marknadsföringen har en betydande roll för medarbetarnas inre drivkrafter gällande 

självmotivation, dvs självstyre, kompetens och samhörighet, ska bli uppfyllda. 

Följaktligen har jag genom detta arbete kunnat fylla detta gap genom att öka förståelsen 

för hur revisionsbolag arbetar i syfte att värna om individens inre drivkrafter för 

självmotivation, dvs självstyre, kompetens och samhörighet. Detta arbete tillför därför 

ett teoretiskt bidrag i form av ett nytt område, nämligen revisionsbranschen, till den 

befintliga forskningen om intern marknadsföring och motivation.  

 

7.2.2 Studiens praktiska bidrag  

Studien bidrar med ökad förståelse för hur revisionsbolag kan använda intern 

marknadsföring med avsikt att motivera medarbetare. Det framkom även olika strategier 

i syfte att värna om individens inre drivkrafter för självmotivation, dvs självstyre, 

kompetens och släktskap. Denna studie kan således ge ett bidrag till ledare inom 

revisionsbranschen i deras arbete med intern marknadsföring och hur de kan arbeta i 

syfte att värna om individens inre drivkrafter för självmotivation, dvs självstyre, 

kompetens samt släktskap. 

 
7.3 Kritisk reflektion över studien 

I min problemdiskussion nämnde jag problematiken som råder i företag enligt Morocko 

& Uncle (2008) och Payne (1991). Alltså att utmaningarna för dagens företag är att 

koppla ihop de mänskliga behoven med företagets framgångsfaktorer som skapar 

lönsamhet och framgång samt att HR-personal oftast misslyckas med att nå den fulla 

potentialen när de arbetar med företagets marknadsföringsstrategi. Utifrån min analys 

från de intervjuer jag har gjort med revisionsbolagen finner jag samma problematik. 

Ingen av respondenterna nämner detta samband vilket visar att det sannolikt råder en 
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kunskapslucka inom organisationen. Mina vidare reflektioner är att revisionsbolagens 

insikter om individens inre drivkrafter för självmotivation utifrån SDT är liten. 

Teorin utifrån Ahmed & Rafiq (2003) i problemdiskussionen bekräftas till stor del av 

svaren från revisionsbolagens sätt att arbeta. Det kommer inga svar om 

strategiprocessen och de mänskliga behoven i sambandet, självstyre, kompetens och 

samhörighet. Den avgörande övergången från strategisk planering till strategisk 

kompetensplanering fick inga kommentarer av respondenterna. Det borde vara HR-s 

ansvar att värna om SDT-teorierna och jobba med dessa i den strategiska 

marknadsföringen. Dock uteblir dessa svar från respondenterna. 

 

Ytterligare en kritisk aspekt i studien är att jag enbart har studerat revisionsbolag och 

hur de arbetar med intern marknadsföring och hur de värnar om individens inre 

drivkrafter för självmotivation, dvs självstyre, kompetens samt samhörighet. Därav blir 

studien begränsad och resultatet blir svårt att direkt överföra till andra företag i andra 

branscher.  

 

En annan svaghet i studien är att jag har haft en hermenuistisk inrikning som innebär att 

resultatet kan tolkas på olika sätt utefter individ. Jag har försökt förhålla mig så objektiv 

som möjlig under intervjuernas gång men det är svårt att helt säkerhetsställa att mina 

egna värderingar och teoretiska inställning inte påverkat studiens slutsats och utförande.   

 

Ytterligare en begränsning med studien är att den studeras utifrån ett ledarperspektiv, 

dvs hur ledningen arbetar med intern marknadsföring och hur de värnar om individens 

inre drivkrafter för självmotivation. Ledningen har inte vetskap om varje enskild 

individs inre drivkrafter för självmotivation. Därav når inte alltid företagets interna 

marknadsföringsstrategi fram till varje enskild individ. Modellen i studien är en 

förenkling av verkligheten och kan inte innefatta allt som påverkar enskilda individer.  
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7.4 Förslag till vidare forskning 

Syftet med denna studie var att skapa förståelse för hur revisionsbolag kan använda 

intern marknadsföring med avsikt att motivera medarbetare. Det finns forskning kring 

hur intern marknadsföring skapar motiverade och engagerade medarbetare. Den  

uppfattningen har jag inte fått att det finns mycket forskning kring hur revisionsbolag 

använder intern marknadsföring med avsikt att motivera medarbetare.  

 

Jag föreslår vidare forskning kring ämnet genom att göra fler kvalitativa och 

kvantitativa studier på ledare i andra bolag inom revisionsbranschen. Om det visar sig 

att resultaten är de samma i framtida studier så kan en generalisering vara möjlig. 

 

Studien är skriven ur ett ledarperspektiv och belyser hur ledare på revisionsbolag arbetar 

med intern marknadsföring med avsikt att motivera medarbetare. Det ledaren gör inom 

den interna marknadsföringen i syfte att motivera medarbetare kanske inte svarar upp 

mot medarbetarens inre behov för självmotivation. Jag föreslår därför att man i vidare 

forskning gör en liknande studie men ur ett medarbetarperspektiv. Med ett 

medarbetarperspektiv ger studien en uppfattning om hur medarbetare ser på självstyre, 

kompetens och sanhörighet för att bli motiverade.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

Bakgrund 

Ålder 

Hur lång erfarenhet har du inom branschen? 

Vad har du för befattning? 

 

Intern marknadsföring 

Hur definierar ni intern marknadsföring?  

Vad har ni för mål med intern marknadsföring?  

Självstyre i SDT 

Hur ger ni möjlighet för medarbetarna att ta egna beslut på arbetsplatsen? (Disponera tid 

frivilligt, utforma egna arbetsuppgifter) 

Hur bestäms det vad ni skall göra under en arbetsdag, är det medarbetaren själv som 

självständigt bestämmer? 

Hur arbetar ni på er arbetsplats för att tillgodose personalen autonomi? 

Hur arbetar ni för att medarbetarna ska kunna påverka omgivningen på arbetsplatsen?  

Vad gör företaget för att medarbetarna ska få yttra sina åsikter och tankar? 

Hur definierar du medbestämmande utifrån medarbetarens perspektiv?  

Hur stor är medarbetarnas handlingsmöjligheter inom företaget? 

(självständighet,självstyre)  

 

Kompetens i SDT 

Hur ser du på vikten med att ha kompetenta medarbetare? 

Hur arbetar ni för att främja medarbetarnas kompetens? 

Hur ger ni positiv feedback till medarbetarna? (Positiv feedback har nämligen visat sig 

öka den inre motivationen och tillfredställelsen av behovet av kompetens) 

Vad består utbildningen av? (teknisk utbildning, social utbildning)? 

Vad är syftet med utbildningen? (Känna engagemang? Att skapa förutsättningar för att 

medarbetarna ska stanna, för att skapa en kultur?) 

Kan medarbetarna bestämma själva sina utbildningsbehov? 
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Samhörighet i SDT 

Hur arbetar ni med att skapa samhörighet inom organisationen? 

Hur arbetar ni för att medarbetarna ska känna sig omtyckta och trygga?  

Hur interagerar du dig med dina medarbetare för att de ska känna sig trygga och 

omtyckta? 

Motiverande ledningsmetoder 

Hur definierar du medbestämmande utifrån medarbetarens perspektiv?  

Hur stor är medarbetarnas handlingsmöjligheter inom företaget? (självständighet, 

självstyre)  

 


