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ABSTRACT 
 
Titel: Intern Marknadsföring i ett IT-konsultföretag – en fallstudie på Know IT 
Gävleborg 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Biljana Velevska 

 
Handledare: Akmal Hyder 
 
Datum: 2010 – juni  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur intern marknadsföringen används och hur det 
påverkar företagets anställda, i ett IT-konsult företag.  
 
Metod: Formen fallstudie har använts och studien innehåller en kvalitativ undersökning 
med personliga intervjuer vilka gjorts på både ledning och personalnivå. Intervjuerna tog 
plats på företaget som studerades och fokuserar på; motivation, belöning, utveckling, 
beslutsfattande, intern kommunikation, ansvar och miljö. Vid intervjutillfällena har det även 
använts mätskalor. Analysarbetet genomfördes genom att sammanställa empirin och koppla 
ihop den med teorin. Därefter drogs slutsatsen som visar hur den interna marknadsföringen 
påverkar IT-konsulterna i företaget. Det lämnas även rekommendationer till företaget Know 
IT Gävleborg. 
  
Resultat & slutsats: Resultaten som funnits är att företaget Know IT Gävleborg AB 
övergripande lyckats väl med den interna marknadsföringen men att det finns brister 
inom vissa områden. VD på företaget gör en hel del åtgärder för att medarbetarna ska må 
bra men det skulle kunna göras vissa förbättringar på några områden. Medarbetarna ges 
en hel del frihet inom sin yrkesroll men även en hel del krav medföljer den friheten. Detta 
leder till att medarbetarna är aktiva inom det område som intresserar och motiverar dem. 
Ledningen som implementerar de interna marknadsföringsaktiviteterna bör vara mer 
aktiv i att hitta de brister som finns och försöka åtgärda dem. Dessa brister beror till viss 
del på att VD lägger en något för stor del av tiden på konsultarbete i jämförelse med vad 
han skulle behöva för att underhålla den interna marknadsföringen. 

 
Förslag till fortsatt forskning: Studien har begränsats till att undersöka den interna 
marknadsföringen för IT-konsulter som arbetar in-house på Know IT Gävleborg AB. 
Fortsatt forskning skulle kunna göras genom att utöka studien till att undersöka den 
interna marknadsföringens påverkan på alla medarbetarna. Det skulle dessutom vara 
intressant att jämföra den med andra IT-konsultföretag inom samma bransch och samma 
region. 
 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit till att ge en inblick i hur den interna 
marknadsföringen fungerar i ett litet IT-konsultföretag. Eftersom det varit svårt att finna 
tidigare utförda studier inom samma område kan denna studie bidraga med underlag för 
teorier och framtida jämförande forskning inom området. Resultatet kan vara intressant 
för studenter, ledare som är ansvariga för intern marknadsföring inom tjänsteföretag och 
medarbetare i IT-konsult företag. 
 
Nyckelord: Intern marknadsföring, Motivation, Fallstudie, IT-konsultföretag, Know IT 
Gävleborg AB. 
 



 
ABSTRACT  
  
Title: Intern Marknadsföring i ett IT-konsultföretag – en fallstudie på Know IT 
Gävleborg. Internal Marketing in an IT-consulting firm – a case study on Know IT 
Gävleborg . 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Biljana Velevska  
 
Supervisor: Akmal Hyder 
 
Date: 2010– June 
 
Aim: The aim of this thesis is to study internal marketing with the help of a case study 
conducted on an IT consulting-firm. The study is to find out how the internal marketing is 
implemented in the case firm and how it affects the personnel. 
 
Method: A case study has been conducted with qualitative interviews on both 
management and personnel level. The interviews focus on; motivation, reward, 
development, decision making, internal communication, responsibility and environment. 
Measuring scales have also been used. The analysis was conducted by relating the 
empirical findings with the theory. Thereafter the conclusion was drawn which shows 
how the internal marketing is used and how it affects the IT-consultants in the company.  

 
Result & Conclusions: The study shows that the company Know IT Gävleborg AB to a 
large extent has succeeded with the internal marketing but there are however some 
inadequacy a couple of areas. The manager does make a whole lot of arrangements for 
the personnel to feel good but there are some areas that can be improved. The personnel 
have a great deal of freedom in their professional role but there are also many demands. 
This leads to the personnel being active within the area that is of interest to them. The 
manager who is responsible of implementing the internal marketing activities should be 
more active in finding the shortages that exist and fix them. These shortages exist to some 
extend because of the time the manager puts on consulting-work instead of using that 
time on the internal marketing. 

 
Suggestions for future research: This study has been limited to studying the internal 
marketing on IT-consultants working in-house on Know IT Gävleborg. Future research 
could be conducted by researching the internal marketing and its influence on the whole 
company and also comparing the findings with other consulting companies within the 
same area of business and region. 

 
Contribution of the thesis: The study has contributed by offering an insight on how the 
internal marketing is conducted in a small IT-consulting firm. Because of the fact that 
there has been difficult to find studies within this area, this study can contribute to 
material for theories and future comparative research within the same area. The results of 
the study could be of interest for students, managers responsible for implementing the 
internal marketing in service-firms and personnel in IT consulting-firms. 
 
Key words: Internal marketing, Motivation, Case study, IT-consulting firm, Know IT 
Gävleborg AB. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till ämnesvalet i studien och belyser 

problemdiskussion. Här beskrivs även studiens syfte och dess avgränsningar. 

 
Detta är en studie med fokus på intern marknadsföring. Studien fördjupar sig på Know IT 

Gävleborg AB, hädanefter Know IT Gävleborg, som är ett konsultföretag inom IT-branschen. 

Know IT Gävleborg AB är ett av de marknadsledande IT-konsultföretagen inom 

Gävleområdet.  

 

1.1 Bakgrund 

Servicekultur är samlingsnamnet för en rad olika termer som ett företag använder i sin vision 

och mål för att genom bra service driva företaget till framgång. 

 

Servicekulturen i ett tjänsteproducerande företag måste vara väl fungerande för att kunden ska 

uppfatta god service och därmed känna kundnöjdhet. Den interna marknadsföringen är en del 

av servicekulturen och kan fungera väldigt olika inom olika branscher men även skilja sig åt 

mellan företag i samma bransch. Det kan finnas många skillnader men även många likheter 

hos företag som presterar olika. Om personalen mår bra och trivs på sin arbetsplats, presterar 

de bättre, vilket innebär ökad konkurrenskraft (Wilson, A., 2008). Ett sätt för företag att få sin 

personal att prestera bra är genom sin interna marknadsföring. 

 

Den interna marknadsföringens huvuduppgift är att motivera medarbetarna så att deras 

interaktiva marknadsföring (se Figur 1). The services marketing triangle) mot kunden blir 

effektiv (Grönroos. 1998). Det finns många olika faktorer som påverkar hur ett företag 

presterar och marknadsföringen är en del av det. Traditionell marknadsföring som ofta 

fokuserar på priset, platsen som företaget finns på, varan/tjänsten som erbjuds och reklamen 

utåt, även kallad 4P-modellen, är inte ett självklart val när det gäller tjänsteproducerande 

företag (Grönroos, 1998).  

 

Målet för den interna marknadsföringen handlar om sådant som gör att rätt personal hamnar 

på företaget, att personalen stannar kvar inom företaget, att personalen trivs och därigenom 

presterar bra i den interaktiva marknadsföringen. Detta kan ske genom rätt motivation av de 
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anställda (Grönroos, C., 1998). Enligt Normann (2000) är personalledningen i ett företag 

avgörande för företagets framgång medan kvalité på tjänst ett resultat av vad personalen 

presterar. Detta visar den interna marknadsföringens betydelse i just tjänsteföretag som är 

verksamma inom IT-branschen.  

 

I en studie av Björkbom, F & Hedlund, H (2003), kom författarna fram till att ett 

tjänsteföretag inom IT-branschen dagligen använder sig av intern marknadsföring som en 

ständigt pågående process. Detta gjordes för att medarbetarna ansågs vara företagets 

viktigaste resurs. IT-företagets mål av användandet av intern marknadsföring var att få nöjda 

och kreativa medarbetare som gör ett bra jobb. Författarna fann att IT-företag arbetar utefter 

de teorier som finns inom intern marknadsföring. De marknadsföringsaktiviteter som 

användes inkluderade bland annat utbildning, delaktighet i beslut och information . Björkbom 

& Hedlund fann även att det fanns vissa brister i företaget, som exempelvis uppföljning av 

marknadsföringsaktiviteterna.  Det ska bli intressant att se om denna studie av  IT-

konsultföretaget Know IT Gävleborg får liknande utfall. Denna studie syftar inte att jämföras 

med Björkbom & Hedlund men däremot är det intressant att se om det kan dras paralleller 

vilket ytterligare skulle stärka teorier kring den interna marknadsföringen inom tjänsteföretag.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Den interna marknadsföringen sätter sin prägel på hur medarbetare mår och presterar vilket är 

mycket viktigt för ett företags framgång. Den interna marknadsföringen ses som ett verktyg 

för företag till att motivera medarbetarna och stärka medarbetarnas relation till företaget. 

Vilka interna marknadsföringsaktiviteter som används och hur de implementeras i ett företag 

är grundstenen i personalens prestation och därmed IT-konsultföretagens framgång. 

Motivation, Belöning, Utveckling, Beslutsfattande, Intern Kommunikation, Ansvar och Miljö 

är sju områden som på olika sätt är viktiga för den interna marknadsföringen i tjänsteföretag 

(se kapitel 3.2). Dessa sju områden är utgångspunkt samt fokus vid intervjuerna och beskrivs 

närmare i teoridelen. 

 

1.2.1 Problemformulering 

Hur påverkar den interna marknadsföringen de anställdas prestation i IT-konsultföretag? 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera intern marknadsföringen med hjälp av en fallstudie gjord 

på ett IT-konsultföretag. Studien ska ta reda på hur den interna marknadsföringen 

implementeras i fallföretaget och hur den påverkar företagets anställda. 

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsar sig till att undersöka och analysera den interna marknadsföringen som 

bedrivs av ledningen i Know IT Gävleborg samt dess påverkan på medarbetarna. Detta sker 

genom en empirisk undersökning där en kombination av utvalda teorier och kvalitativa 

intervjuer används.   

 

Know IT Gävleborg är ett konsultföretag inom IT-branschen, lokaliserat i Gävle, Sverige. 

Företaget ingår i en större internationell koncern men arbetar som ett fristående kontor och det 

är enbart detta lokala kontor som ingår i studien. Intervjuer sker med ledning och ett urval av 

några medarbetare som arbetar in-house.  
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2 Metod 

Under detta kapitel finns en ingående framställning av studiens tillvägagångssätt genom 

datainsamlingsmetoderna som valts. Därefter följer diskussion kring studiens källkritik. 

2.1 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin som valts för denna uppsats är fallstudie. Genom att använda formen 

fallstudie är det möjligt att få ett större djup än andra metoder (Patel & Davidson. 2003).  

Fallstudie är en studie av kvalitativ karaktär där man ingående studerar ett litet antal fall och 

är bra att användas då man vill studera skeenden där människor interagerar med varandra 

(Christensen, 2001). Både primär – och sekundärdata används vid undersökningar där 

fallstudier tillämpas och man söker efter att kunna genomföra analytiska generaliseringar, för 

att på detta sätt kunna ta fram och visa på sammanhängande mönster i fallet som undersöks 

(ibid.). Enligt Grönroos (1981) finns det inom tjänstesektorn ett stort behov av konstruktiva 

undersökningar där fallmetodens intensiva undersökning kan vara bra att tillämpa. Enligt 

Ejvegård, R. (2003) är några av fallstudiens fördelar att problemformuleringen kan skjutas 

upp till längre fram i studien. Syftet med en fallstudie i dess inledningsfas är alltså inte att 

förklara något utan mer att försöka förstå (ibid.). 

 

Fallstudie passar väl in på den typ av undersökning som används i denna studie, eftersom 

fallstudie enligt Christensen (2001) lämpar sig att användas då man söker att få en förståelse 

för exempelvis, vad som händer, hur och varför? Detta kan göras genom att intervjua de som 

är en del av den processen som undersöks (ibid.), i detta fall VD:n på Know IT Gävleborg och 

de fyra IT konsulter som intervjuades. 

 

Negativt om fallstudier kan vara att det inte är objektivt, det är enbart ett fall som återges här i 

denna uppsats och enligt Christensen (2001) kan den arbetshypotes som tas fram genom detta 

sätt komma att förändras i framtiden. En av fallstudiens största svaghet är dess brist på 

struktur som gör att den som använder sig av formen fallstudie lätt kan dra ogenomtänkta 

slutsatser som inte backas upp av datamaterialet (ibid.). Även Ejvegård, R. (2003) påpekar att 

enbart ett fall representeras av fallstudie och betonar vikten av försiktighet, på grund av detta, 

med de slutsatser som dras.  
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2.2 Kvalitativ metod 

Detta är en studie av kvalitativ karaktär där kvalitativ data använts. Kvalitativ data är data 

som innehåller text och bilder och används för att tolka och försöka förstå något genom 

analys, i motsatts till kvantitativ data som utgörs av siffror och kan användas vid statistiska 

tillvägagångssätt (Christensen, 2001). Då man gör en kvalitativ studie med intervjuer bör 

nyckelfrågorna enligt Kvale (1997) vara vad, hur och varför. Den som gör intervjun bör också 

ha förberett sig väl innan intervjun sätts igång och spelas in, genom att ha ett klart syfte med 

intervjun, valt ut rätt intervjuteknik för just den situationen och redan ha tänkt igenom hur 

intervjun ska analyseras (ibid.). 

 

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte 

prata med dem?” Steinar Kvale  

 

Studien innehåller en kvalitativ undersökning med personliga intervjuer som görs på både 

lednings och personalnivå. Det som återges här är alltså en ögonblicksbild av i fallföretaget. 

Ett flertal möten har skett med VD varav första gången var 8 december 2008 och sista gången 

innan studiens avslut skedde 26 Maj 2010. Ledningen representeras av Hans Reinikainen som 

är VD på Know IT Gävleborg och personalen representeras av fyra IT konsulter, som arbetar 

in-house på Know IT Gävleborg. Intervjuerna med medarbetarna skedde under år 2009 och 

2010. Tidsperioden för intervjuerna har inte påverkat utfallet av undersökningen eftersom det 

inte skett några förändringar inom denna tid, som påverkat medarbetarna. IT-konsulterna som 

valts ut för att intervjuas, har valts ut i samråd med VD:n Hans Reinikainen och valdes helt 

enkelt för att de arbetade in-house och hade tid för att medverka i undersökningen. Det skedde 

ett medvetet försök att få en spridning i antal anställningsår bland de intervjuade IT 

konsulterna på företaget för att ge en rättvis bild.  

 

Varje intervjutillfälle tog cirka en timme och tog plats på Know IT Gävleborg i Gävle. Som 

hjälpmedel vid intervjuerna har en intervjuguide använts (se bilaga), som fokuserar på sju 

olika områden som är viktiga inom intern marknadsföring. Dessa sju områden är; motivation, 

belöning, utveckling, beslutsfattande, intern kommunikation, ansvar och miljö. Längre fram i 

studien under rubriken 3.2 Sju centrala begrepp inom intern marknadsföring, finns en mer 

utförlig beskrivning presenterad av de sju områdena. Intervjuerna spelades in för att användas 

vid transkriberingen och analysarbetet.  
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Vid intervjutillfällena har det även använts mätskalor inom de sju olika områdena som 

tidigare nämnts. Mätskalorna är konstruerade enligt en 10 cm lång vertikal linje, och är 

baserad på en intervallskala (se Bilaga 3 och Bilaga 4). Syftet med mätskalorna är att få fram 

medelvärden och för att kunna mäta de intervjuades uppfattning och åsikt om områdena 

motivation, belöning, utveckling, beslutsfattande, kommunikation, ansvar och miljö, på 

företaget Know IT Gävleborg. Dessa värden är intressanta att jämföra med ledningens värde 

och resultatet av mätvärdena har använts i analysen. Det har skett ett medvetet val att utesluta 

de tecken och siffror som markerar avståndsskillnad på mätskalorna, på grund av att de 

intervjuade ska markera ett värde på skalan efter deras egen känsla och inte ett siffervärde 

som de uppskattar. Detta är viktigt eftersom studien fokuserar på de intervjuades känsla och 

uppfattning av hur de sju områdena som tidigare nämnts upplevs sig på deras arbetsplats. 

 

Medarbetarnas intervjuer är konfidentiella på det sätt att det inte anges vem som sagt vad. 

Detta är på grund av att medarbetarna inte ska känna osäkerhet kring eventuella följder som 

skulle kunna uppstå på grund av det som sagts vid intervjutillfällena. VD:n Hans Reinikainen 

vet alltså vilka IT konsulter som intervjuats men inte vad som sagt av vem. Ledningens 

intervju är officiell på grund av att det enbart finns en chef, VD:n, och att hans strategiska 

metoder för intern marknadsföring är publika.  

 

Genom att intervjua både Know IT Gävleborg: s VD, som är den som implementerar de 

interna marknadsföringsaktiviteterna, och de anställda IT konsulterna som mottager det, går 

det att få en mer sanningsenlig bild av den interna marknadsföringens effekt än om enbart en 

part intervjuats.  

 

2.3 Primär- och sekundärdata 

Primärdata är enligt Christensen (2001), de data som samlats in av författaren själv genom 

olika tekniker. Sådana data samlas oftast in på grund av att sekundärdata som redan finns 

tillgänglig helt enkelt inte är tillräcklig för det problem som undersöks (ibid.). Primärdata i 

denna undersökning består av intervjuerna som genomförts med VD: n och medarbetare på 

Know IT Gävleborg. Primärdata är mycket viktig eftersom denna studie är en fallstudie och 

vid en sådan studerar författaren själv ett litet antal fall som sedan analyseras (ibid.). 
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Sekundärdata i denna studie är den teoretiska delen som bearbetats för att få en djupare 

förståelse kring de berörda delarna. Sekundärdata består av de källor som redan finns och har 

använts tidigare i andra sammanhang och med ett annats syfte (Christensen, 2001). Både 

intern sekundärdata, som är information som finns i företaget i form av exempelvis 

årsredovisningar, och extern sekundärdata som är information utanför företaget (ibid.) har 

använts i denna studie. Exempel på sekundärdata som använts i studien är böcker, artiklar, 

webbsidor, och företagets ekonomiska redovisningar. Sekundärdatan har använts genom att 

bidraga med underlag för intressant undersökningsområde, att kunna utforma intervjuerna 

genom intervjuguide och mätskalor och få en förståelse kring det område som undersökts.  

 

Efter att primär och sekundärdata samlats in skedde analysarbetet. Analysarbetet genomfördes 

genom att sammanställa empirin och analysera den genom att koppla ihop den med teorin. 

Efter att analysen genomförts skedde en slutsatsdragning för att visa hur den interna 

marknadsföringen påverkar IT-konsulterna i företaget. Det lämnas även rekommendationer 

till företaget Know IT Gävleborg. Rekommendationerna avser de förändringar som företaget 

bör göra för att förbättra den interna marknadsföringen.  

 

2.4 Reliabilitet 

Enligt Christensen (2001) innebär reliabilitet hur pass lika resultat som skulle uppnås om 

denna studie skulle upprepas. Det är nästan omöjligt att få ett identiskt resultat om man skulle 

upprepa en kvalitativ studie som denna eftersom den är baserad på specifik interaktion mellan 

författaren och de intervjuade både tids och rummässigt (ibid.).  

 

Enligt Thurén (2007) är reliabilitet samma sak som tillförlitlighet och går ut på att 

undersökningen är korrekt gjord. Thurén (2007) menar att om undersökningen upprepas med 

samma metod och kommer fram till samma resultat så har undersökningen hög reliabilitet.  

 

För att höja tillförlitligheten i studien har valet av respondenter varit till största slumpmässigt. 

Den enda påverkan som gjorts är att valet att försöka skapa en spridning i anställningsår hos 

IT konsulterna, vilket även det höjer reliabiliteten i studien. Intervjuerna varade cirka en 

timme och vid intervjutillfället användes en intervjuguide (se Bilaga 1 och Bilaga 2) och även 

mätskalor (se Bilaga 3 och Bilaga 4). Dessutom spelades intervjun in på band och har endast 

använts för att transkribera den viktigaste delen av intervjuerna. Bandet med intervjuerna har 

inte blivit avlyssnat av någon annan än författaren till studien och inte heller använts till något 
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annat syfte än denna studie. Detta har respondenterna blivit informerade om. Vid 

intervjutillfället gjordes det yttersta för att skapa en förtrolig och avslappnad miljö, eftersom 

respondenterna skulle kunna öppna upp sig och prata fritt. Det gjordes klart för 

respondenterna att allt som sades vid intervjutillfället var konfidentiellt på det sätt att ingen 

förutom de närvarande fick veta vad som sagt av vem. Detta skapar en hög reliabilitet. 

 

För att skapa en ytterligare hög tillförlitlighet och trovärdighet i denna studie, har olika 

Internet sidor som informationskälla försökt hållits minimala, på grund av att det kan vara 

svårt att veta om informationen är sann, vad det bakomliggande syftet med informationen är 

och vem upphovsmannen egentligen är. De flesta källor har hämtats från olika teoretiska 

tryckta källor och granskade vetenskapliga artiklar.  

2.5 Validitet 

Validitet handlar om hur pass trovärdig undersökningen och dess resultat är. I en kvalitativ 

studie är trovärdigheten bunden till insamlings- och analysarbetet och även till hur 

undersökningsprocessen är redovisad (Christensen, L. et al, 2001). Validitet är begreppet som 

används för at se om en intervjuundersökning undersöker det som var meningen att 

undersökas (Kvale, 1997).  

 

För att uppnå validitet i studien och nå bäst resultat har triangulering använts, vilket innebär 

att olika sorters data används (Christensen, 2001). I denna studie har triangulering tillämpats 

genom att både primärdata och sekundärdata använts vid informationsinsamlingstillfällena. 

Dessa har sedan använts för att kunna analyser och dra slutsatser. 

 

Primärdata som använts är i form av intervjuerna med VD:n och konsulterna på Know IT 

Gävleborg. Intervjufrågorna som skapats för studien och använts som intervjuguide (se Bilaga 

1 och Bilaga 2), är kopplade till problemområdet och strävar efter att uppfylla studiens syfte. 

Vid intervjutillfällena skapades en avslappnad atmosfär där respondenterna kunde prata fritt. 

Detta gjordes bland annat genom att tala om att det som sades var konfidentiellt på det sätt att 

det inte skulle anges vem som sa vad. 

 

Som tidigare nämns har olika tillförlitliga källor såsom tryckt litteratur och vetenskapliga 

artiklar även använts som sekundärdata. Primär- och sekundärdata som använts har bidragit 

med att skapa en bra överblick och djupare förståelse kring ämnet som undersöks. 
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3 Teoretisk referensram 

Under följande teoridel presenteras de teorier som ansets vara viktigast och har använts som 

grund för denna studie. De teorier som valts ut berör problemområdet och förklarar 

innebörden av ämnet. Detta kapitel presenterar området intern marknadsföring och de 

begrepp inom intern marknadsföring som är intressanta för denna studie. Dessa begrepp är 

tjänst, service, organisation. Därefter följer en presentation av de sju områdena som valts ut 

att fokuseras på vid empirin. 

3.1 Intern Marknadsföring 

Servicesektorn har blivit en av de mest dominerande sektorerna och för att kunna erbjuda 

servicekvalitet krävs det en servicekultur där alla framgångsfaktorer kombineras i 

organisationernas strategiska mål. Den interna marknadsföringen är en del av servicekulturen 

och mycket viktig för att företag ska kunna utveckla en god atmosfär där utmärkt service är en 

självklarhet. Enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) handlar en stor del av den interna 

marknadsföringen om att sälja företagets affärsidé internt. Den interna marknadsföringen bör 

då utgå från företagets affärsidé, och övergripande mål (ibid.). Målet med den interna 

marknadsföringen är enligt Kotler (2003) att företaget ska behandla medarbetarna som en 

kundgrupp, genom att ge en övertygande affärsidé som ger medarbetarna en bra känsla.  

Ledningens uppgift i ett tjänsteföretag är bland annat att se till så att medarbetarna känner till 

de tjänsteerbjudanden som företaget har och att dem tror på dessa tjänsters kvalitet och värde 

(Echeverri & Edvardsson, 2002). Uppskattning för bra service är viktigt och det måste ges 

både internt och externt (Grönroos, C. 2002). Enligt Normann (2000) kan en ett företag inom 

servicebranschen inte förvänta sig att medarbetarna ska behandla kunderna på ett annorlunda 

sätt än de själva blir behandlade av företagsledningen. Arnerup & Edvardsson (1998) menar 

att motivation är en central uppgift för den interna marknadsföringen och erbjuder följande 

definition av intern marknadsföring.  

 

”Intern marknadsföring är alla aktiviteter som kan genomföras för att skapa 

de villkor som motiverar medarbetarna till att göra en engagerad och 

effektiv insats såväl internt som vid kundkontakter” 

 

Enligt Gummesson (2004) går det att se på intern marknadsföring som en marknad där 

företaget ska se sina medarbetare som en sorts kunder som ska informeras och påverkas på ett 
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effektivt sätt.  Det är speciellt viktigt att personalen är välinformerad, välutbildad och har bra 

kundbemötande eftersom en konsult inom tjänstebranschen arbetar som en 

deltidsmarknadsförare (ibid.). Konsulten representerar företaget och är oftast det ansikte utåt 

som kunden ser genom att denne hanterar marknadsföring, produktion och leverans gentemot 

kund (ibid.). Foreman (2000) menar att det är till fördel för både arbetsgivare och 

medarbetare, om båda parter förstår innebörden av att sträva mot samma mål. För att detta 

förhållande ska fungera är det viktigt att medarbetare förstår att de kommer att bedömas för 

kvaliteten på arbetet som utförs och att det lönar sig att prestera väl (ibid.). Anselmo (2005) 

menar att arbete är en av de viktigaste sakerna i en människas liv och att jobbtillfredställelse 

dess mest relevanta variabel att ta i beräkning. Där de största nivåerna av jobbtillfredställelse 

går att hitta, existerar det glädje på arbetsplatsen menar Anselmo (2005). Berry (1981) skrev 

redan på 80-talet om vikten av att behandla sina anställda som företagskunder eftersom de 

precis som företagskunderna har önskan att tillfredställa sina behov. Genom att tillfredställa 

de interna kunderna genom intern marknadsföring, alltså de anställda, skapar företaget 

automatiskt interaktiv marknadsföring mot de externa kunderna (se Figur 1 The services 

marketing triangle).  Längre fram i del 3.1.3 beskrivs vikten av tjänstekvalitet och även The 

service marketing triangle, som visar vikten av intern marknadsföring för att uppnå bra extern 

marknadsföring. Ahmed et al (2003) menar att för att skapa en konkurrenskraftig verksamhet 

behövs det tas till vara på verksamhetens kollektiva kunskapsbas och fostra en ”lärande 

organisation”. För att göra detta krävs bra intern marknadsföring och istället för att bara 

investera i redan existerande system (ibid.). Ledningen i en verksamhet är ansvarig för 

implementering och funktionalitet av den interna marknadsföringen och bör alltså använda 

den för att effektivisera verksamheten (ibid.). Ahmed et al (2003) menar även att ledningen i 

verksamheter först bör skapa sig en djupare förståelse för intern marknadsföring för att sedan 

kunna använda den kunskapen till att förstärka effektiviteten och funktionaliteten i 

verksamheten.   

 

3.1.1 Definition av tjänst 

En tjänst kan man inte ta på, se eller känna utan det är en handling, process och ett utförande 

och enligt Wilson et al. (2008) kan tjänster delas in i fyra kategorier:  

 

1. Service industrier och företag: omfattar industrier och företag vars kärnverksamhet 

består av tjänster. Exempel på detta är hotellbranschen, flygindustrin och 

bankverksamhet. 
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2. Tjänst som produkt: omfattar många ogripbara produkterbjudanden som kunder 

värderar och betalar för på marknaden. Dessa tjänster säljs av rena tjänsteföretag, 

produkttillverkande företag och teknologi företag. Exempel på detta är IBM som 

erbjuder IT-konsulttjänster.  

3. Kundtjänst: kan ske på plats eller via telefon och är oftast en kostnadsfri tilläggstjänst 

till företags kärnverksamhet.  

4. Härledd tjänst: innebär att alla produkter och fysiska gods värderas för den tjänst som 

de utför. Exempelvis så värderas en rakhyvel för dess barberingstjänst och en dator 

för dess informations och datamanipulationstjänst.  

 

Arnerup & Edvardsson (1992) erbjuder en liknande definition av begreppet tjänst; 

 

”Tjänster är i grunden annorlunda än varor. Som exempel kan nämnas att 

tjänster är abstrakta, att produktion, leverans och konsumtion ofta äger rum 

samtidigt och att kunden ofta är delaktig i produktionsprocessen som 

medproducent.” 

 

 Enligt Grönroos (1981) finns det ingen exakt definition av begreppet tjänst som blivit allmänt 

accepterad utan att man måste göra en klar avgränsning mellan olika funktioner för tjänster i 

företag.  

 

3.1.2 Tjänstekvalité 

Enligt Arnerup & Edvardsson (1992) bör kundens bedömningsgrunder och värde vara 

utgångspunkt för företagets egen bedömning av den tjänstekvalitet man tillhandahåller. 

Kostnaderna för att förbättra kvaliteten brukar vara den vanligaste invändningen (ibid.). Som 

tidigare nämnts i Bakgrund, är personalledningen i ett företag avgörande för företagets 

framgång och tjänstekvalitén är ett resultat av vad personalen presterar (Normann, R. 2000). 

Företagsledningen i ett tjänsteföretag bör enligt Arnerup & Edvardsson (1992) bevaka vad 

som sker runt omkring och på så sätt utveckla och marknadsföra tjänsterna som erbjuds av 

företaget med rätt kvalitet. Detta är viktigt eftersom det är grunden i tjänstemarknadsföringen 

och tjänsteföretagets största konkurrensmedel. Det bör tilläggas att det inte är kvaliteten i sig 

som är målet utan den effektivitet och lönsamhet som bra tjänstekvalitet för med sig. 
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Många kunder inom servicebranschen förvärvas genom personliga och yrkesmässiga 

relationer (Gummesson, 2004). Many-to-Many marketing är ett nätverk av relationer som 

interagerar med andra nätverk av relationer. Genom att bemöta kunden med hög 

tjänstekvalitet och servicebemötande skapas god word-of-mouth, viket förhoppningsvis leder 

till skapandet av nya nätverk och kunder (ibid.). Enligt Arnerup & Edvardsson (1992) är det 

alltså företagets interna kvalitet som är förutsättning för att uppnå extern kvalitet. Den interna 

kvaliteten uppnås genom att ha nöjda medarbetare (ibid.). Se Figur 1 The Service Profit Chain 

som visar detta samband. Figuren som visas är en omarbetning av två olika illustrationer. Den 

ena illustrationen är från år 1992 och därför kändes lite förlegad att användas i sitt 

ursprungliga format. Den andra illustrationen som användes år från år 2006 men användes 

inte i sitt ursprungliga format på grund av att den visar vissa samband som inte ä relevanta för 

denna studie och alltså inte behöver illustreras. På grund av dessa faktorer gjordes en ny 

illustration av The Service Profit Chain som jag anser vara relevant till teorin. 

 

Figur 1 The Service Profit Chain

 
Genom att ha nöjda kunder som är lojala skapar företag en bas för konkurrenskraft och 

lönsamhet (ibid.).  Zeithaml et al (2006) beskriver The Service Profit genom att säga att 

figuren visar det logiska sambandet mellan medarbetarnas tillfredställelse och lojalitet till 

företaget och kundernas lojalitet och tillfredställelse. Alltså, kunders uppfattning av 

tjänstekvalitet påverkas av medarbetarnas kundorienterade beteenden (ibid.).  I ett 

tjänsteproducerande företag kan alltså ledningen inte förvänta sig att medarbetarna ska 

behandla kunderna på ett annorlunda sätt än de själva blir behandlade (Normann, 2000).  
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Källa: Modifiering av Zeithaml et al, (2006), Services Marketing – Integrating Customer Focus Across the 
Firm. sid. 357. 
Arnerup et al, (1992) Marknadsföring av tjänster. Sid. 25. 
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3.1.3 Servicekultur och Organisationskultur 

Enligt Zeithaml et al, (2006) kan ett företag skapa en fördel i konkurrensförhållanden genom 

att vårda en servicekultur som attraherar de bästa medarbetarna och på detta sätt bli det 

självklara valet för medarbetare och även det självklara valet för kunder. I tjänsteföretag är det 

väldigt viktigt med bra uttalad servicekultur där den interna marknadsföringen uppskattas 

(Gummesson. E, 2004). Servicekulturen i ett tjänsteföretag är det som formar hela företaget 

och personal utan servicekänsla hör inte hemma där (ibid.). 

 

Eisenberg & Riley (2001; Heide et al, 2005) konstaterar att kultur är ett viktigt område inom 

organisationsteorin och kommunikation grundläggande för den kulturen. En definition på 

organisationskultur (Bang, 1999; Heide et al., 2005) lyder så här:  

 

”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar 

och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när 

medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden.”  

 

Enligt Normann (2000) har alla organisationer en kultur och exempel på yrken där 

organisationskulturen i tjänsteföretag är väldigt viktig är konsultverksamhet. Eftersom 

personalens beteende färgas av de normer och värderingar som utgör organisationskulturen är 

det viktigt för företagen att ha en uttalad organisationskultur som följs (Wilson. A., 2008). En 

annan viktig faktor som gör organisationskulturen viktig, är det faktum att en passande 

organisationskultur kan sänka onödiga byråkratiska kostnader (Jones 2007).  

 

3.1.4 Organisationsstrukturens inverkan på intern marknadsföring 

Organisationsstrukturen hänvisar till de delar i en organisation som är mer fasta och har att 

göra med hur organisationer styrs och samordnas och hur arbetsfördelning och 

ansvarsfördelning görs (Heide et al. 2005). Strukturer är dels resultatet av interagerande och 

kommunikation och dels en förutsättning för det (ibid.). Organisationsstrukturen är viktig 

inom området intern marknadsföring eftersom organisationsstrukturen påverkar hur den 

interna marknadsföringen utformas och förmedlas till medarbetarna. Organisationsstrukturen 

är även viktig för att införandet och tillämpandet av korrekt form av struktur precis som rätt 

form av organisationskultur, kan reducera onödiga byråkratiska kostnader (Jones 2007).  

Enligt Wolvén (2000) så passar olika organisationsstrukturer personer olika och därför kan 
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man förvänta sig att medarbetare själva söker sig till arbetsplatser som har en 

organisationsstruktur som passar dem. Wolvén  (2000) konstaterar även att det finns en 

begränsning i detta resonemang genom att många personer sällan har möjligheten att välja 

arbete på detta sätt. 

 

Organisationsstrukturen använder motivationsfaktorer i syfte att reglera hur medarbetarna 

koordinerar sina aktiviteter och handlingar för att nå organisationens mål (Jones, 2007).     

Det finns en del organisationsstrukturer att välja på beroende på vad det är för organisation. 

Decentraliserade och platta organisationsstrukturer med få nivåer, förespråkas i litteraturen av 

bland andra Grönroos (1990). Genom sådana strukturer skapas bra servicekultur med god 

intern marknadsföring och det skapas även relationer och nätverk som genererar fler kunder 

(ibid.).  

 

I organisationer med vertikal hierarkisk struktur är inte friheten för bland annat beslutsfattning 

lika stor och detta är vanligare vid produkttillverkande företag och fabriker. I ett 

tjänsteproducerande företag där god service är A och O fungerar det inte att ha en sådan 

organisationsstruktur (Jones 2007). 

 

Ett företag med mindre än 50 anställda definieras enligt EU som småföretag (Europaordlista 

2010). Små och medelstora företag spelar en central roll i den Europeiska ekonomin och de 

utgör enligt EU över 90 % av alla företag i Europa. 

 

3.1.5 The Services Marketing Triangle 

The Services Marketing Triangle (se Figur 2) är ett ramverk som visar hur medarbetarna är 

sammankopplade med företaget och kunden för att utveckla, främja och leverera tjänster 

(Zeithaml et al (2006). 

 



 

 20

Figur 1 The Services Marketing Triangle 

FÖRETAG 

Extern Intern 
Marknadsföring Marknadsföring 

MEDARBETARE KUNDER Interaktiv 
Marknadsföring 

Källa: Modifiering av Wilson, Alan., et al, (2008), Services Marketing- Integrating 
Customer Focus Across the Firm. sid. 19.  

 
 

Som det går att utläsa av figuren så sker det tre olika sorters marknadsföring; Extern, 

Interaktiv och Intern (ibid.). Alla tre delar måste genomföras framgångsrikt för att en tjänst 

ska vara lyckad (ibid.). Det är som tidigare nämnt den interna marknadsföringen som sker 

mellan företag och medarbetare som det är fokus på i denna studie. Enligt Gummesson (2002) 

betyder intern marknadsföring att företagsledningens marknadsföring gentemot kunden och 

medarbetarna måste stämma överens, vilket kan ske genom att använda externt utarbetad 

marknadsföring mot medarbetarna internt. Den interna marknadsföringen som sker mellan 

företag och medarbetare är en viktig del, där ledningen i företaget genom olika aktiviteter så 

som; utbildning, motivation, belöning och tillhandahållande av de ”verktyg” som behövs, ser 

till att tjänsten som lovats till kunden levereras (ibid.).  

 

3.2 Motivation 

Motivation är den centrala uppgiften för intern marknadsföring som företag bör försöka 

påverka internt på samma sätt som till den externa marknaden (Arnerup-Cooper & 

Edvardsson, 1998).  För att kunna motivera sina medarbetare måste företag påverka attityder 

och värderingar (ibid.). Motivationsfaktorer innebär hur incitament skapas för medarbetare för 
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att på olika sätt öka deras arbetsinsats (Hertzberg 1966; Wolvén 2000). Detta kan ske genom 

exempelvis, arbetsrotation, ökat inflytande, delaktighet, positivt arbetsklimat och coachning. 

Enligt Hertzberg (1959) innebär motivation en långtidsverkande positiv effekt. I intern 

marknadsföring är motivation den centrala uppgiften då medarbetarna ska motiveras för att 

deras insats i den interaktiva marknadsföringen (se Figur 1. The services marketing triangle) 

ska bli effektiv (Grönroos, 1998). Enligt Normann (2000) är produktivitet och servicekvalitet 

beroende av motivation.  

 

3.3 Belöning 

Området belöning handlar om verksamhetens ersättning till medarbetare för utförda 

prestationer och i vilken form den ges (Zeithaml et al. 2006). Detta kan innefatta exempelvis 

bonus, gratifikation, penninggåva eller andra förmåner. Enligt Kotler (2003) bör företag 

betala bra löner till sina medarbetare eftersom företag som betalar lite till sina medarbetare får 

lite tillbaka. Vidare menar även Kotler att ett smart företag bör anstränga sig för att behålla 

talangfulla medarbetare genom att ge bra löner eftersom det kostar mycket pengar att ersätta 

medarbetarna. Arneup-Cooper & Edvardsson (1998) menar att om ledningen i ett företag är 

delaktig i verksamheten genom att informera, engagera och belöna sina medarbetare, skapas 

det glädje för medarbetarna. Belöning är en del som kan skapas genom rätt motivation och det 

kan vara känslan av att lyckas eller att bli uppskattad (Hertzberg 1966; Wolvén 2000). Enligt 

Zeithaml et al. (2006) måste företag belöna och befordra sina medarbetare som är de starkaste 

serviceaktörerna för att få dem att stanna inom företaget. Enligt Arneup-Cooper & 

Edvardsson (1998) är feedback på arbetsinsatsen i företaget en sorts belöning som måste ges 

till medarbetarna. Dessutom anser Arnerup-Cooper & Edvardsson att den interna 

marknadsföringen bör inkludera verktyg för att mäta hur väl företaget når upp till 

tjänstestandarder och meddela resultatet av mätningen till medarbetarna med saklig, 

konstruktiv och rättvis kritik.   

 

3.4 Utveckling 

Utveckling hos medarbetare i en verksamhet kan ske genom exempelvis utbildning, 

kompetensutveckling, utvecklingssamtal eller arbetsberikning på andra sätt. Intern utbildning 

utgörs enligt Echeverri & Edvardsson (2002) av seminarier och kurser och är något 

återkommande i ett företags interna marknadsföring. Satsningar på utveckling hos 

medarbetare är ett viktigt konkurrensmedel genom att välutbildade medarbetare skapas 
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(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Medarbetarna kan sedan leverera högkvalitativa 

tjänster till kunden och därmed skapa en bra image och locka fler externa så väl som interna 

kunder (ibid.) Enligt Grönroos (1998) är det så pass viktigt att utveckla medarbetare i 

tjänsteföretag att många serviceföretag bildar egna skolor. Enligt Hertzberg (1966; Wolvén 

2000) är att få utvecklas en inre belöning som sker genom motivation. De medarbetare som 

anställs ska ges en bra utbildning för att kunna ge kunderna bra service, på detta sätt blir 

företaget mer effektivt och tjänar mer (Kotler, 2003). 

 

3.5 Beslutsfattande 

Delaktighet i beslutsfattande är viktigt för att medarbetare ska känna sig uppmuntrade till att 

göra ett bra jobb. De får då möjlighet och driv till att öka kunskaper och få kontroll över det 

arbete som de utför (Foussianis et al. 2007). Eftersom det är ett tufft klimat för företag på 

marknaden idag krävs det att medarbetarna känner att de har makt, kontroll och bidrar till ett 

mer konkurrenskraftigt företag (ibid.). Enligt Echeverri & Edvardsson (2002) måste 

medarbetare i ett tjänsteföretag ha en positiv miljö omkring sig för att kunna vara positiva mot 

kunden. Detta kan skapas av personalledningen genom att ge medarbetarna stora befogenheter 

och bemyndigande att agera efter eget förstånd. Medarbetarna ska alltså kunna känna att de 

har ledningens förtroende (Ibid.). Gardell (1977; Wolvén 2000) fann i en studie att 

självbestämmande tillsammans med hög kompetens, ökar arbetsglädjen, vilka i sin tur 

påverkar det psykiska välbefinnandet. 

 

3.6 Intern kommunikation 

Inter kommunikation är hur man kommunicerar internt inom en verksamhet. Det finns många 

olika sorters intern kommunikation med olika syften, vilka bland annat kan vara användandet 

av e-post eller sammanträden (Heide et al. 2005). Det är viktigt att kommunicera och 

informera medarbetare om exempelvis mål och konsekvenser med extern marknadsföring 

som företaget planerar att dra igång (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).  Genom att 

medarbetare är informerade om detta kan de lättare svara på kunders frågor och lösa problem 

(ibid.). Enligt Richmond & McCroskey (2001; Heide et al. 2005) finns det sex funktioner för 

kommunikation i en organisation:  

1. Informativ kommunikation: Handlar om att medarbetarna ska ha tillräckligt med 

information för att kunna göra sitt jobb och informationen kan komma från alla håll i 

organisationen. 
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2. Regulativ kommunikation: Handlar om den kommunikationen som sker beträffande 

regler, policy, normer och värderingar i en organisation. 

3. Integrationsfunktion: Handlar om uppgiftskoordinering, arbetsfördelning och 

målstyrning av medarbetare.   

4. Ledningsfunktion: Handlar om den kommunikation som ledningen har med 

medarbetarna för att skapa och bibehålla bra relationer och andra aktiviteter som krävs 

för att utsatta mål ska uppnås. 

5. Övertalande funktion: Denna funktion är ett resultat av ledningsfunktionen och 

handlar om chefers påverkan på medarbetare för att de ska utföra något speciellt.  

6. Socialiseringsfunktion: Handlar om medarbetarnas kommunikationsnätverk och 

huruvida dem blir en del av den samt lära sig de informella normerna i organisationen. 

 

Enligt Echeverri & Edvardsson (2002) måste medarbetare känna entusiasm för sin arbetsplats 

och det som säljs för att kunna skapa entusiastiska kunder. Ett sätt för företag att göra detta på 

är att kommunicera med sina medarbetare och informera om företagets historia, nuvarande 

verksamhet, mål och vision.  

 

Alla företag har säkerligen interna problem. Ett sätt att identifiera och hantera dem är att ägna 

mer tid åt den interna kommunikationen (Echeverri & Edvardsson, 2002).  Ett företag som har 

problem med den interna kommunikationen uppvisar ofta brister på följande punkter (ibid.): 

 

• brist på information 

• oklar information 

• information i fel tid 

• information till fel personer 

• information förmedlad på fel sätt 

• inget intresse för informationssökning från medarbetarna 

 

3.7 Ansvar 

Enligt Hertzberg är ansvar en motivationsfaktor med positiv och långverkande psykologisk 

effekt och ger hög arbetstillfredsställelse. Tillsammans med andra motivationsfaktorer kan 

ansvarstagande leda till att medarbetarna får en positiv påverkan, självuppfyllelse och känslan 

av personlig tillväxt (Hertzberg 1959; Foussianis et al. 2007) Begreppet ansvar är starkt 
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hopflätat med beslutsfattande.  För att ett företag ska klara av de krav som kunden ställer, 

krävs det ett bra samarbete samt respekt mellan ledning och medarbetare (Echeverri & 

Edvardsson (2002). Att ge medarbetarna större ansvar är ett sätt att göra detta (ibid.). 

 

3.8 Miljö 

Enligt Ylinenpää et al. (2006) finns det tre orsaker till varför företag bör ha koll på 

arbetsmiljön.  

 

1. Den har en klart avgörande påverkan på välbefinnande, hälsa och prestation hos 

medarbetare. 

2. I små företag finns behov av arbetsmiljöförbättringar. 

3. Det finns myndighetskrav som är tvingande på arbetsmiljöledning. 

 

Med begreppet miljö inom intern marknadsföring i denna studie, syftas det på två olika 

områden, dels en fysisk och en psykisk miljö. Den fysiska miljön handlar om bland annat 

möbler, färger och datorer (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Att ha en fysisk miljö som 

känns trevlig och väl fungerande är viktigt för att medarbetarna ska kunna göra sitt bästa i 

kontakten med kunden (ibid.). Enligt Ylinenpää et al.( 2006) är det lärande i arbetet som 

gäller för små företag för både ledning och medarbetare, vilket innebär att utbildning i 

arbetsmiljö genom kurser är ovanligt. Utbildning och information om arbetsmiljö kan 

företagen få av bland andra Arbetsmiljöverket, Prevent och Företagshälsovården (ibid.). 

 

Grov generalisering som gjorts är att psykosociala arbetsförhållanden är bättre om det finns 

bra gruppgemenskap, kontakt med ledning, direktinflytande och engagemang (Hasle et al. 

2004; Ylinenpää et al. 2006). Arbetet att förbättra de psykiska förhållandena på arbetsplatser 

har inte varit lika omfattande som de fysiska förhållandena och är då oftast gjort för att öka 

produktiviteten i företagen (Wolvén, 2000). Den psykiska miljön är viktig för att medarbetare 

ska känna sig motiverade och känna arbetstillfredsställelse (Hertzberg 1966; Wolvén 2000). 

Detta innebär att arbetsuppgifterna bör bland annat anpassas efter medarbetarnas intressen och 

ambitioner samt finnas möjligheter för medarbetarna att ta eget ansvar i arbetsuppgifterna. 

Arbetstillfredsställelse kan påverka och öka det psykiska välbefinnandet (Gardell 1977; 

Wolvén 2000).  
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4 Empiri 

I detta kapitel ges en överblickande presentation av företaget Know IT Gävleborg, med den 

mest relevanta och intressanta informationen. Därefter presenteras en transkription av 

intervjuerna och sedan följer mätresultaten. 

4.1  

Företaget som undersökts i denna uppsats är Know IT Gävleborg. Know IT Gävleborg är ett 

konsultföretag som är lokaliserat i centrala Gävle, på adress Nygatan 31, 803 11. Företaget 

erbjuder kvalificerade IT-konsulttjänster till företag i regionen. Områden som företaget 

inriktat sig inom är bland annat; Projektledning, testledning, systemarkitektur, systemdesign 

och business intelligence. 

 

Know IT Gävleborg startades år 2002 av sju konsulter och fick då finansiell uppbackning från 

företaget Candeo som i sin tur är ett dotterföretag till moderföretaget Know IT. Företaget fick 

då namnet Know IT Candeo Gävle AB men heter numera Know IT Gävleborg AB och går 

direkt under moderföretaget Know IT. Det finns även ett kontor i Sandviken sedan 2009. Som 

tidigare nämnt innefattas enbart Know IT Gävleborg och dess Gävlekontor i denna uppsats 

och går under namnet Know IT Gävleborg. 

 

Företaget har för närvarande 26 anställda och de har i genomsnitt 15 års erfarenhet i 

branschen. Know IT Gävleborg med sina 26 anställda är ett litet företag enligt EU:s definition 

av småföretag (Europa ordlista, 2010).  Denna storlek på företaget gör att Hans Reinikainen 

som är VD på företaget Know IT Gävleborg är den som ansvarar för implementering av 

marknadsföringsaktiviteter internt eftersom det inte finns någon marknadsavdelning. I 

december 2009 låg omsättningen för Know IT Gävleborg på ca 33000 tkr. Nedan finns några 

nyckeltal som kan vara av intresse. Det går bland annat att utläsa att företaget haft en vinst 

varje år sedan start år 2003. Vinstmarginalen har som lägst varit 6,3 %.  
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Tabell 1 

     

År Anställda per 31/12 Nettoomsättning tkr Vinst tkr  Vinstmarginal 

2003 8 7923 609 7,7 %  

2004 9 12 178 750 6,3 % 

2005 11 13 484 1517 11,31 % 

2006 11 14 000 2468 17,7 % 

2007 13 19 944 3674 18,47% 

2008 17 27 600 4275 15,53 % 

2009 23 33045 3043 9,1 % 
 

Källa: Bokslutsrapport, Know IT Gävleborg 

 

Några av Know IT Gävleborgs tidigare kunder inkluderar Lantmäteriet, Sandvik Coromant, 

Gavlegårdarna och Mittmedia. Grunden för Know IT Gävleborg: s verksamhet och basen för 

dess vision och affärsidé kan beskrivas med orden: entreprenörskap, samarbete och 

utveckling. Detta företag sysslar främst med systemutveckling och IT-konsultverksamhet 

inom mjukvara. Företaget använder sig av en platt decentraliserad struktur. 

 

År 2008 och 2009 utsågs Know IT Gävleborg till en av de 50 bästa företagen i Gästrikland, av 

utmärkelsen FRAMFÖR (Hans Reinikainen, Know IT Gävleborg). FRAMFÖR står för 

framgångsrika företag i Gästrikland. Utvärderingen av företagen görs genom ett samarbete 

mellan Aktiv Revision, Svenskt Näringsliv, Mellansvenska Handelskammaren, Högskolan i 

Gävle, Länsstyrelsen och de olika kommunerna i Gästrikland (Företagsbladet).  

 
Know IT Gävleborg: s vision är: att vara det självklara valet för kunder, medarbetare och 

övriga intressenter (know it). Know IT Gävleborg: s affärsidé är att leverera det stora 

företagets kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang 

(ibid.).  

 

Närhet, kunskap och engagemang är nyckelorden i Know IT Gävleborgs värderingar, och är 

väl förankrat i företagets historia och kultur. Detta är viktigt och formar förutsättningarna för 

hur företaget arbetar idag och hur framtiden ser ut (know it) Med närhet menas ett nära 

samarbete med kunder, olika enheter inom företaget och medarbetare. Det nära samarbetet 
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med kunder är viktigt både emotionellt och geografiskt (Reinikainen, H. VD Know IT 

Gävleborg). Företaget menar att ju bättre relationer och samarbete, desto mer och bättre 

kunskap genereras (ibid.). Med företagets andra nyckelord som är Kunskap syftar man på 

konsulterna som innehar hög teknisk kompetens (know it). Utveckling hos konsulterna genom 

uppdrag, nätverk och utbildning är ständigt pågående i företaget (ibid.). Engagemang som är 

Know IT Gävleborg: s tredje nyckelord i företagets värderingar och kultur, syftar på 

medarbetarnas engagemang i kunder, kollegor och den personliga utvecklingen. Detta 

engagemang beror mycket på det delegerade ansvaret till respektive konsult och bidrar till ett 

nära samförstånd med kund. 

 

4.2 Intervjuer  

Nedan presenteras viktiga utdrag ur intervjuerna med ledning och de medarbetare som 

intervjuats på Know IT Gävleborg. I utdraget kallas medarbetarna för A, B, C, D, istället för 

deras riktiga namn på grund av att de lovats vara konfidentiella.  

 

4.2.1 Intervju Ledning – VD Hans Reinikainen 

Hans Reinikainen är VD på Know IT Gävleborg och har varit med ända sedan företagets start 

2002. Reinikainen säger att detta har gjort att han lärt sig mycket med tiden, vad det innebär 

att leda företag och medarbetare. Han har ingen formell ledarskapsutbildning utan har helt 

enkelt vuxit in i rollen. Ledarrollen som han innehar i och med VD posten anser han vara ett 

utmanande och utvecklande arbete.  

 

Reinikainens arbetsuppgifter består till stor del av att arbeta med marknadsföring och i 

huvudsak av att skaffa nya kunder, träffa befintliga kunder, sitta i möten och planera 

verksamheten. Förutom rena VD uppgifter arbetar Hans Reinikainen även till viss del 

fortfarande som IT-konsult. För närvarande har han en fördelning på 60 % på tjänsten som 

VD och 40 % som IT-konsult. Att planera verksamheten innebär även att se till så att allt 

flyter på bra, att skapa incitament för att medarbetarna ska trivas och göra ett bra jobb, alltså 

intern marknadsföring. Reinikainen menar att det trots allt är konsulterna som är ansiktet ut 

mot kunden och om inte konsulterna trivs på arbetsplatsen så gör dem inget bra jobb vilket 

leder till att företaget inte får nöjda kunder.  

 

”Nöjda kunder är trots allt det vi lever på, som gör att företaget existerar”  
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Enligt Reinikainen är det viktigt att känna sig motiverad i sitt arbete och bli belönad för ett bra 

utfört jobb. Förutom kickoffs som oftast sker två gånger på år, säger Reinikainen att han 

anordnar afterwork kvällar, seminarier och kurser för konsulterna på Know IT Gävleborg. 

Dessutom bjuds medarbetare samt deras respektive på olika tillställningar, år 2008 bjöds det 

på julmiddag med musik på Konserthuset i Gävle och 2009 var det julbord på Furuviks 

brygga. Alla medarbetare får även olika förmåner och inkomstbonus baserad på hur det gått 

för företaget. Belöningen är ihopkopplad med motivationen och här säger Reinikainen att 

förmånerna är en stor del av den biten. 

 

Utvecklingen bland medarbetarna är enligt Hans Reinikainen mycket upp till dem själva. Det 

ligger mestadels på medarbetarnas ansvar och intresse att vilja utvecklas inom sitt 

arbetsområde och ta tag i det. Från företagets sida är det tänkt att alla medarbetare ska gå 

åtminstone en kurs eller liknande per år, som en del av utvecklingsprocessen för att hålla en 

hög kompetens på företaget. Reinikainen anser dock att utvecklingen hos medarbetarna skulle 

kunna vara större, men att det finns bakomliggande faktorer som exempelvis konsultuppdrag 

eller personligt val som gör att utvecklingsnivån inte är högre.  

 

Reinikainen säger att IT-konsulterna på Know IT Gävleborg har ett ganska stort 

beslutsfattande i deras uppdrag så länge det inte påverkar ekonomiskt. Enligt Reinikainen 

skulle konsulterna kunna ha mer beslutanderätt i vissa områden.  

 

Hans Reinikainen har en bakgrund som konsult och inte traditionell chef, innan jobbet som 

VD på Know IT Gävleborg. Detta tror han att bidrar till att han lättare kan knyta an till sina 

medarbetare. Reinikainen menar att det är viktigt att kunna prata och ha en bra 

kommunikation mellan ledare och medarbetare. Kommunikationen är något som han tycker 

ständigt kan arbetas på och förbättras. Reinikainen menar att man aldrig kan ha en för bra 

kommunikation. Den interna kommunikationen sker förutom personlig kontakt oftast via mail 

eller telefon. Ett intranät finns men används inte som det är tänkt. 

 

IT konsulternas ansvarstagande anser Know IT Gävleborgs VD Hans Reinikainen kan delas 

upp på två delar, det ansvar som dem tar i sina uppdrag och det ansvar som dem söker att få. 

Enligt Reinikainen är ansvarstagandet högt bland medarbetarna men han anser att dem skulle 

kunna få mer ansvar, att det är upp till honom som chef att delegera ut mer och detta anser 

han kunna förbättra.  
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Arbetsmiljön anser Hans Reinikainen vara viktig, både den fysiska och psykiska. Kontoret i 

Gävle genomgick en stor ansiktslyftning år 2009, för att vara attraktivare och trevligare för 

både medarbetare och kunder. 

 

 ”Denna renovering gagnar tyvärr bara de konsulter som arbetar in-house, 

de som arbetar på plats hos kund är tyvärr beroende av kundens lokaler och 

dennes inställning till hur viktig den fysiska arbetsmiljön är.  Men å andra 

sidan existerar det arbetsrotation” 

 

Den andra miljön, den psykiska, är enligt Reinikainen också viktig att ha koll på och se till så 

att den är behaglig och väl fungerande. Han har inte märkt av att det finns några grupperingar 

bland medarbetarna som påverkar prestation och välmående negativt. Däremot tycker han att 

det kanske skulle vara bra om det bildades intressegrupper just bara för att främja 

konsulternas olika professionella intressen. Att prata med kollegor om sitt arbete är också ett 

sätt att utvecklas på professionellt, menar Reinikainen. Han säger också att det är viktigt att 

tänka på hur man själv skulle vilja ha det om man var i den andres situation. Han försöker att 

inte se sig själv som chefen mot dem anställda, utan att alla ska känna sig som en del av 

gänget.  

 

Det är en ganska avslappnad atmosfär som råder på kontoret menar Reinikainen detta menar 

han kan bero mycket på att Know IT Gävleborg fortfarande är så pass litet att alla som arbetar 

där fortfarande kan ta hand om sig själva utan att assistenter behöver anställas. Han utvecklar 

vidare att ibland innebär jobbet som VD och ledare, hektiska tider med alldeles för lite ledig 

tid. Trots detta skulle han just nu i alla fall inte vilja ha en assistent, han trivs som situationen 

är. Skulle företaget växa mycket så kommer han behöva en assistent som hjälper till på 

kontoret.  

 

För perioden 2007- 2009 hade VD Hans Reinikainen i samråd med styrelsen tagit fram en 

treårsplan där målen bland annat att utöka med fler skickliga IT-konsulter, öka omsättningen 

och synas mer i media. Dessa mål har nåtts. Planerna för nästa treårsperiod är under 

utformning och inte klara än. Reinikainen påpekar att han självklart vill att omsättningen ska 

öka och att Know IT Gävleborg ses som en attraktiv arbetsplats och ett företag med 

professionella IT-lösningar. Det är ju därför Know IT Gävleborg finns, säger Reinikainen!  
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4.2.2  Intervju Medarbetare A 

Medarbetare A har bra kunskap av företagets affärsidé, vision och mål, och kan nästan citera 

den tryckta versionen. Han har även bra koll på organisationsstrukturen.   

 

A Känner sig motiverad och engagerad i sitt arbete och menar att det ansvar som han har som 

konsult motiverar honom till att göra ett bra arbete. Nya intressanta uppdrag innebär mer 

motivation. Förutom intressanta uppdrag är även lönen viktig som motivationsfaktor för A. 

 

Enligt A delas belöning ut till medarbetarna på Know IT Gävleborg, bland annat i form av 

bonus och A tycker att detta är bra. Bonusen är baserad på företagets prestation och inte varje 

enskild medarbetare, vilket A tycker är bra eftersom han anser att enskild bonus sätter press på 

individens arbetsprestation och mål vilket inte medför något gott. Vid löneförhandlingarna 

fokuseras det på hur bra man presterat under året och detta är även en belöning säger A.  

 

A anser att han konstant utvecklas erfarenhetsmässigt som konsult. Däremot menar han att 

han inte hinner med att gå många av de kurser som företaget erbjuder, ibland hinner han inte 

ens att tänka på dem. Detta är beroende på hur mycket det är att göra eftersom han som 

konsult har ett stort ansvar och inte hinner fokusera på kurser och annat under viktiga 

pågående projekt. Han är medveten om att det finns ett krav från företagets sida att en anställd 

ska hinna gå X antal kurser per år. 

 

När det gäller beslutsfattande har A som konsult möjligheten att säga nej till ett erbjudet 

uppdrag vilket han tycker är bra. Han anser dock att det bör finnas tydligare roller uttalade på 

företaget, exempelvis vem som är IT ansvarig. Dessutom tycker han att det behövs mer 

avlastning av chefen till medarbetare vid olika tillfällen där det är mycket att göra.  

 

Den interna kommunikationen anser A vara OK, men tillägger att forum fattas så att 

medarbetarna kan informera varandra. Det finns ett intranät säger A, men det används för lite. 

I övrigt sker kommunikationen oftast via e-post och det anordnas även konsultmöten en gång 

per år.  

 

A anser att han tar stort ansvar för sitt arbete och att ansvaret medföljer anställningen.  

 

”chefen ger mycket ansvar, det är upp till en själv”.  
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Den fysiska och psykiska miljön är viktig enligt A.  

 

”Professionell miljö medför professionellt arbete, det ger bättre fokus och 

mer inspiration.”  

 

Den psykiska miljön på företaget är bra, det är ofta olika personer in-house så det hinner inte 

bildas informella grupperingar eller så syns de inte säger A. Dock tycker A att det saknas en 

viss professionalism när det gäller den fysiska miljön. Det är många frågetecken kring olika 

saker som till exempel städning, det är inte riktigt någon ordning och reda. A funderar kring 

om det kanske behövs anställas någon för dessa uppgifter, exempelvis sekreterare, städhjälp 

eller värdinna vid kundmöten, som fixar kontorsmaterial bokar möten etcetera.  

 

4.2.3 Intervju Medarbetare B 

Motivationen säger medarbetare B är helt ok. Han menar att han skulle vara mer motiverad 

om han skulle få arbeta mer inriktat mot ett intresseområde som han har. 

 

Belöning anser han vara bra genom de förmåner som medarbetarna har varav bonusen är 

väldigt uppskattad. B tillägger att det känns som att det finns fler förmåner för medarbetarna 

på Know IT Gävleborg jämfört med andra konsultföretag. 

 

Utvecklingsmöjligheterna som B haft under sin tid på företaget anser han vara väldigt bra. 

Han uppskattar att det funnits möjlighet för honom att gå olika kurser och utbilda sig på 

arbetstid. 

 

Angående beslutsfattande säger Medarbetare B att han tycker att det saknas en person på 

företaget som övergripande kan hantera att det finns rätt verktyg. Med rätt verktyg syftar B på 

mjukvaran i datorerna som han anser vara åsidosatt. Krångliga arrangemang kring det hela 

innebär att konsulterna inte själva kan beställa ”rätt verktyg” när det behövs. Det finns inga 

uttalade klara regler för vad som gäller, vem som ska fatta dessa beslut, om och när en konsult 

behöver uppdatera ”sina verktyg”, det behövs enligt B att konsulterna kanske själva ansvarar 

för det med klara regler. Det finns en person på företaget som har en mera ansvarig roll kring 

detta men B har upplevt att det är krångligt struligt. 
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Interna Kommunikationen fungerar bra, mail och telefon används mest och det är B nöjd med. 

Han känner sig nära med chefen trots att han inte ofta finns att nå på kontoret och påpekar att 

det kan han förstå eftersom VD:n måste ut och skaffa nya kunder.  B tycker att den interna 

kommunikationen är nästan optimal. 

 

B tycker att han tar ansvar för sig arbete. Han säger att han blir tilldelad sin uppgift i samråd 

med de övriga i varje projekt och sedan har han frihet och stor bestämmanderätt att lägga upp 

sitt arbete som det passar honom. Ansvaret ligger på honom att det blir gjort i tid och detta 

tycker han är väldigt bra. 

 

Om den fysiska miljön på kontoret säger B  

 

”Här flyttar vi runt, det är inga fasta platser utan mera allmänna ytor. Det 

här är ju skitbra, det tycker jag!”  

 

Vidare säger också B att fastän företagets lokaler är fina så ergonomiskt är kontorsmöblerna 

inte de bästa utan att företaget kanske borde anlita en ergonom och göra investeringar. B 

tillägger att tanken inte är den att konsulterna ska sitta så mycket in-house vilket kanske 

motiverar kostnaden för hur mycket som ska spenderas på sådant. B menar att om konsulterna 

bara skulle sitta in-house då skulle det behövas göras ergonomiska förändringar i den fysiska 

kontorsmiljön.  

 

Psykiska miljön är bra. Informella grupperingar och sub grupper tycker B att det finns på alla 

arbetsplatser. B tycker inte denna gruppering av de konsulterna att det är något som stör eller 

påverkar negativt på jobbet. Det sker bra satsningar på teambuilding och kickoffs, vilket B 

anser vara styrkan hos Know IT Gävleborg jämfört med andra liknande företag, att Know IT 

Gävleborg värnar om sina medarbetare.  
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4.2.4 Intervju Medarbetare C 

Medarbetare C har ganska bra kännedom om företagets affärsidé, vision, mål och 

organisationsstruktur.  

 

Medarbetare C känner sig ganska motiverad i sitt arbete och säger att det går lite i perioder 

beroende på vad det är för uppdrag.  

 

Belöningen är medarbetare C ganska nöjd med men påpekar att det alltid skulle kunna vara 

bättre. Bonusen som företaget tillämpar är dock väldigt uppskattat. 

 

C anser att han utvecklas väl inom sin arbetsroll och trivs med det som han arbetar med. Han 

känner inte att han saknar någon speciell utbildning eller kompetens. Medarbetare C säger att 

hans eget intresse samt tidsaspekten beroende på konsultuppdragen styr huruvida han 

medverkar i några kurser påverkar hans arbetsutveckling. 

 

Beslutsfattandet för konsulterna anser Medarbetare C vara stort, mycket diskuteras och 

beslutas inom projektgrupperna  

 

”så länge det inte är beslut som påverkar Know IT Gävleborgs ekonomi, då 

blir Hasse inblandad” 

 

C tycker att det fungerar väldigt bra just nu med hur det ser ut när det gäller beslutsfattande, 

men säger att det beror på hur situationen ser ut just nu. Om företaget växer kanske behovet 

växer av att ha större ekonomiskt ansvar som konsult eftersom VD:n då inte kommer att ha tid 

med det. C har märkt att i takt med att företaget växer i storlek uppstår det fler IT-frågor som 

inte är planerade och förutsedda och det kräver en viss IT miljö på kontoret. Då kan det vara 

bra om det finns någon annan än VD som kan fatta vissa beslut eftersom VD Hans 

Reinikainen även arbetar som konsult och C tror att han debiterar ca 50-60 % och resten är 

administrativa. C tillägger att det borde i och för sig vara mindre konsulttid nu eftersom 

företaget vuxit så pass mycket i storlek.  

 

Angående ämnet Intern Kommunikation anser C att det fungerar bra för honom och att han får 

tillräckligt med information. Han säger att det används alla möjliga varianter av 
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kommunikationsmedel på Know IT Gävleborg. E-post används oftast och sedan telefon och 

tillägger  

 

”mailar man Hasse så kan det ta ett tag innan man får svar får man vet att 

han har så mycket att göra”  

 

Intranät finns även men används sällan enligt C. Utöver detta säger C att det anordnas möten. 

Ibland med enbart konsulterna och ibland med styrelsemedlemmar och VD för Know IT 

koncernen. 

 

4.2.5 Intervju Medarbetare D 

D kan inte ordagrant beskriva företagets affärsidé, vision och mål, men har en någorlunda bra 

uppfattning om dem. Organisationsstrukturen har D en större insikt om och kan beskriva den 

utan problem. 

 

I det stora hela känner sig D ganska motiverad och engagerad i sitt arbete säger han och 

tillägger att det är främst för att han får lön för mödan och ofta intressanta konsultuppdrag. Av 

de fyra IT konsulter som intervjuats är D den utav dem som känner sig mest motiverad.  

 

D är mycket nöjd med den belöningen som utdelas av företaget i form av lön, resultatbaserad 

bonus och Kickoffs.  Han tror inte att något annat IT konsult företag har det bättre än Know 

IT Gävleborg. D säger också att en stor belöning är då man uppmärksammas av chefen hans 

Reinikainen, det visar att han gjort ett bra jobb, men den största belöningen av alla anser D 

vara när han vet att kunden är nöjd. 

 

Utveckling säger D sker hela tiden genom arbetsrollen. Utbildning i form av kurser och 

liknande är frivilliga på företaget säger han och han har inte gått någon speciell utbildning de 

senaste åren och det är inte något som han saknar eller känner att han behöver eftersom det är 

behovsstyrt.  

 

Enligt D är beslutsfattandet som varje konsult har stort. Det är kunden som han stämmer av 

saker med, inte chefen. I stort sett menar D att det enda han inte har är ekonomiskt 

beslutsfattande. D säger också att inofficiellt har vissa konsulter större beslutsfattande än 

andra, det finns en del inofficiella roller på företaget. Något som han anser vara sådär bra. 
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De kanaler som används för intern kommunikation och informationsspridning är enligt D 

främst e-post sedan telefon och sist intranätet. Intranätet är något som D tycker bör användas  

mer men det är inte möjligt eftersom det inte fungerar som det ska. Veckobrev skickades 

tidigare ut av VD:n men på grund av tidsbrist inte skickas ut nu längre, vilket D tycker är synd 

och bör återupptas. Trots de brister som finns i den interna kommunikationen är han mycket 

nöjd. 

 

D känner att han har och tar stort ansvar för sitt arbete. En del av ansvaret medföljer 

anställningen och en stor del menar han är självpåtaget. Han säger även att han gärna tar på 

sig mer ansvar på kontoret om han blir erbjuden det. 

 

Den fysiska miljön anser han vara mycket viktig. D säger att han presterar beroende på hur 

han mår. Fina fräscha lokaler påverkar enligt D både hans arbetsprestation och även kunder 

som kommer till kontoret. Det finns några informella grupperingar på företaget men D säger 

att det inte påverkar honom speciellt mycket.  Han säger att han själv ingår i en sådan grupp 

men att det kanske inte är så konstigt att man på fikapauserna mest pratar med dem som man 

känner mest och arbetat längst tid med.  

 

4.3 Mätresultat Ledning & Medarbetare 

Tabell 2 nedan visar de värden som VD Hans Reinikainen angav på mätskalan vid intervjun. 

Värdena mättes genom att utläsa ett markerat värde på en vertikal linje. Därefter har den 

totala summan och medelvärdet räknats ut. Värdena är intressanta att titta på och jämföras 

med medarbetarnas värden för att se om den interna marknadsföringen som sker uppfattas på 

ett likvärdigt sätt av ledningen som implementerar den och medarbetarna som mottager den. 

 

Värdena som medarbetarna angivit har beräknats på samma sätt som ledningens mätvärde, 

genom att utläsa ett markerat värde på en vertikal linje. Dessa värden är intressanta att 

jämföra med ledningens mätvärden och även att jämföra mellan medarbetarna. På detta sätt 

går det att se lite mer exakt hur medarbetarna uppfattar hur den interna marknadsföringen 

påverkar deras arbetssituation. 
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Tabell 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 

 Medarbetare A Medarbetare B Medarbetare C Medarbetare D 

Motivation 4,7 7,5 7,6 8,2 

Belöning 7,5 8,5 7,7 8,9 

Utveckling 6,8 8,3 8,4 7,1 

Beslutsfattande 9 8,2 8,1 7,5 

Intern 

Kommunikation 

3,6 9,9 8,3 5 

Ansvar 9,4 9,2 9,1 7,6 

Miljö 6 8,6 8,2 7 

     

Summa 47,0 60,2 57,4 51,3 

Medelvärde 6,7 8,6 8,2 7,3 

 

 

Ledning VD  Värde 

Hans Reinikainen 

Motivation 6,5 

Belöning 8,4 

Utveckling 6,6 

Beslutsfattande 3,7 

Intern Kommunikation 3,5 

Ansvar 7,2 

Miljö 7,3 

  

Summa 43,2 

Medelvärde 6,2 
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras en analys som är baserad på teorin och empirin i studien. Analysen 

belyser syftet som är att ta reda på hur Know IT Gävleborg använder intern marknadsföring 

och hur det påverkar företagets anställda. Analysen baseras på de sju begreppen: motivation, 

belöning, utveckling, beslutsfattande, intern kommunikation, ansvar och miljö.  

 

5.1 Motivation 
 
 
Tabell 4 Medarbetare 

A 

Medarbetare 

B 

Medarbetare 

C 

Medarbetare 

D 

Ledning 

VD 

Motivation 4,7 7,5 7,6 8,2 6,5 

 

 

Reinikainen försöker motivera sina anställda som en del av de marknadsföringsaktiviteter han 

använder och det är inte svårt att hitta lämpliga motivationsmedel på grund av företagets 

storlek. Motivation anser han vara en viktig del och han försöker att motivera de anställda 

bland annat genom att anordna olika tillställningar varav vissa inte är arbetsrelaterade. En del 

av de arbetsrelaterade motivationsfaktorerna som Reinikainen implementerar är 

utveckling/utbildning i form av seminarier, kurser och även olika förmåner som exempelvis 

en bonus som är baserad på företagets resultat. Dessa motivationsfaktorer stämmer överens 

med de teorier som finns kring motivation, av bland andra Hertzberg, Grönroos och Normann, 

vilka konstaterar att motivation använt på detta sätt ökar arbetsinsatsen, ger en 

långtidsverkande effekt och påverkar servicekvaliteten. Hans Reinikainen försöker motivera 

och påverka sina anställda till att må bra och göra ett bra jobb så att de sedan i sin tur kan 

leverera tjänster av hög kvalitet, vilket stöds av Normann som säger att produktivitet och 

servicekvalitet är beroende av motivation. Frågan är bara om rätt motivationsfaktorer 

tillämpas eftersom mätresultaten bland medarbetarna varierar kraftigt. Det kan vara så att alla 

motivationsfaktorer inte fungerar lika väl på alla medarbetare.  

 

Medarbetarna har alla, utom en person, en ganska hög nivå av motivationskänsla. De nämnde 

att konsultuppdragen behöver vara intressanta för att de ska känna sig motiverade i sitt arbete 

och även lönen nämndes som en viktig motivationsfaktor. Att bonusen är baserad på hela 
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företagets prestation och inte den enskilde konsulten anser medarbetarna vara bra eftersom det 

driver till att alla vill prestera bra. Ledningens syn på hur väl han motiverar medarbetarna är 

en del lägre än hur väl tre av medarbetarna uppfattar att de motiveras. En av medarbetarna har 

en mycket lägre syn på motivation än de övriga och avviker mest från både medarbetarna 

värden och ledningens värde. Denne medarbetare hade ett större intresse än de övriga för 

emotionella motivationsfaktorer så som att ha ett utvecklande intressant uppdrag, frihet att till 

exempel välja uppdrag och ha ansvar.  

  

5.2 Belöning 
 

 

Tabell 5 Medarbetare 

A 

Medarbetare 

B 

Medarbetare 

C 

Medarbetare 

D 

Ledning VD 

Belöning 7,5 8,5 7,7 8,9 8,4 

 

 

Belöningen som konsulterna på Know IT Gävleborg får för väl utfört arbete och som 

incitament till att utföra ett bra arbete, består till stor del av samma delar som motivationen. 

Hans Reinikainen VD på Know IT Gävleborg anser det vara viktigt att konsulterna blir 

belönade då de gjort ett bra jobb och detta sker bland annat genom att dela ut bonus som är 

baserad på företagets resultat och att anordna olika trevliga tillställningar för medarbetarna. 

Detta beteende från ledningen till medarbetarna stöds i teorierna av bland andra Zeithaml et 

al. som konstaterar att genom att tillämpa ett sådant system som belönar väl utfört arbete 

skapas uppmuntran för medarbetaren att stanna kvar i företaget. Företaget Know IT 

Gävleborg vill rekrytera bra medarbetare, utveckla deras kompetens och sedan belöna 

medarbetarna för väl utfört arbete så att de känner att de trivs på företaget och vill stanna 

kvar. Detta är enligt Kotler rätt sätt att behandla medarbetare på, eftersom han anser att 

medarbetarna presterar efter hur väl de är betalda och även att det kostar företaget mycket 

pengar att ersätta medarbetare som slutar sitt arbete.  Hans Reinikainen verkar vara mycket 

engagerad i företagets alla delar och detta är väldigt bra enligt Arneup-Cooper & Edvardsson, 

som menar att det skapas glädje för medarbetarna genom att ledningen är delaktig i 

verksamheten genom bland annat att belöna medarbetarna.  
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Belöning i form av bland annat lön och bonus är den gemensamma nämnaren bland 

medarbetarna och de delar som de anser vara de viktigaste belöningsformerna. Detta stödjer 

Kotlers teorier om prestation efter belöning som tidigare nämnt. Medarbetarna är ganska 

nöjda med de belöningarna som de får men några av dem uttryckte skämtsamt med en ton av 

allvar att lönen ändå aldrig kan vara tillräcklig och att de alltid stävar efter högre lön. 

Mätresultaten från både ledning och medarbetare ligger relativt jämnt i detta område vilket är 

bra eftersom då kan ledningen se att den interna marknadsföringen i just detta område 

uppfattas så som det är tänk. Att det skiljer lite mellan medarbetarna kan bero på hur de 

uppfattar att de blir belönade men det kan även bero på sådana fakta som att någon av dem 

faktiskt har högre lön än någon annan. Detta är faktorer som jag inte känner till. Något 

verktyg för att mäta hur bra Know IT Gävleborg når upp till tjänstestandarder och meddela 

resultatet till medarbetarna, verkar inte finnas vid annat tillfälle än eventuellt 

löneförhandlingarna. Detta är något som Arnerup-Cooper & Edvardsson anser vara väldigt 

viktigt att implementera i den interna marknadsföringen i tjänsteföretag. En av medarbetarna 

utryckte hur viktigt det var att ledningen visar uppskattning för en bra utfört arbete, detta visar 

hur viktigt det är att ledningen ger feedback till medarbetarna precis som Arnerup-Cooper & 

Edvardsson påstår. 

 

5.3 Utveckling 
 

Tabell 6 Medarbetare 

A 

Medarbetare 

B 

Medarbetare 

C 

Medarbetare 

D 

Ledning VD 

Utveckling 6,8 8,3 8,4 7,1 6,6 

 

 

Detta område är viktigt eftersom det handlar om företagets styrka och kunskap. Konsulternas 

utveckling och kompetens anser Reinikainen vara en väldigt viktig del av företagets 

konkurrenskraft i branschen. Han menar att om konsulterna håller en hög nivå i sin kompetens 

så gynnar det företaget. Olika utvecklingsalternativ erbjuds från företagets sida till 

konsulterna och så långt stämmer beteendet från ledningen överens med teorierna men 

Reinikainen anser att det är till största delen upp till varje konsult själv att se till så att denna 

utveckling sker. Här avviker VD:s interna marknadsföring mot Hertzbergs teori som innebär 

att genom att motiveras så utvecklas medarbetarna och då uppstår även en inre belöning. 
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Eftersom Reinikainen överlåter den största delen av utvecklingsansvaret till medarbetarna, 

motiverar han dem inte tillräckligt till att vara aktiva i utvecklande processer.  

 

Medarbetarna själva anser att de håller en hög nivå av utveckling i sitt arbete och de flesta är 

nöjda med situationen som den är. Alla uppger att det sker hela tiden en utveckling genom 

deras arbetsroller som konsulter. Medarbetare A avviker dock från de andra medarbetarnas 

värden i uppfattningen om hur mycket han utvecklas i jämförelse med hur mycket han 

uppskattar att han skulle kunna utvecklas. Dock ligger dennes värden närmast ledningens 

värden. Denne medarbetare menar att företaget erbjuder exempelvis kurser men att han ofta 

inte har tid att närvara vid dessa kurser på grund av arbetsbelastning. Han menar att tyvärr är 

det så att kurserna ofta har råkat vara vid samma tidpunkt då det varit mycket att göra på 

jobbet och då finns det inte tid för annat än de konsultuppdrag dem är involverade i.  

 

En intressant iakttagelse är att medarbetare D, som angett ett högt värde i sin utveckling, inte 

gått några speciella kurser eller gjort andra arbetsutvecklande aktiviteter de senaste åren. Hans 

enda utveckling har alltså endast skett genom de olika roller han har som konsult och detta 

anser han vara tillfredställande. Frågan här är om konsulternas uppfattning av sin utveckling 

och kompetens gynnar företaget, eftersom det trots allt är VD:n som vet vad för kompetens 

som företaget behöver för att attrahera kunder och vara konkurrenskraftiga på marknaden. Det 

kanske behövs andra sätt att hantera detta än att lägga ansvaret för utveckling på 

medarbetarna. 

 

5.4 Beslutsfattande 
 

Tabell 7 Medarbetare 

A 

Medarbetare 

B 

Medarbetare 

C 

Medarbetare 

D 

Ledning 

VD 

Beslutsfattande 9 8,2 8,1 7,5 3,7 

 

 

Enligt Hans Reinikainen får konsulterna oftast vara med och besluta om vilka uppdrag de 

arbetar med i den mån det är möjlig. Han anser det vara viktigt att de som medarbetare känner 

sig delaktiga i det beslutet. Enligt Foussianis et al. är detta en viktig faktor eftersom det bidrar 

till att medarbetarna känner sig uppmuntrade och gör ett bra jobb. Reinikainen poängterar 

också att medarbetarna har möjligheten att påverka sitt arbete genom att besluta hur de lägger 
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upp sitt arbete, att det handlar om att få det gjort och sedan är det en del ”frihet under ansvar” 

som gäller. Detta bidrar till en avslappnad atmosfär där konsulterna får känna makt. 

Ledningen kan skapa en positiv miljö på arbetsplatsen genom att ge medarbetare befogenheter 

att fatta beslut. Detta är mycket viktigt i ett tjänsteföretag enligt Echeverri & Edvardsson, 

eftersom det leder till att konsulterna blir positiva i sitt agerande mot kunden.   

 

Rent generellt anser medarbetarna att de har ganska stort beslutsfattande. Medarbetare D som 

angivit ett lite lägre värde än de övriga skiljer sig genom att vilja ha mer beslutanderätt medan 

de andra är nöjda med hur det ser ut för dem i det området. Det som är väldigt intressant att 

titta på är ledningens låga värde och hur mycket det skiljer sig frän medarbetarnas värde. Det 

är stor skillnad i dessa värden och detta är ett stort varningstecken på att den interna 

marknadsföringen behöver förbättras i detta ämne.  

 

5.5 Intern Kommunikation 
 

Tabell 8 Medarbetare 

A 

Medarbetare 

B 

Medarbetare 

C 

Medarbetare 

D 

Ledning 

VD 

Intern 

Kommunikation 

3,6 9,9 8,3 5 3,5 

 

 

Den interna kommunikationen är något som VD Hans Reinikainen tycker ska vara 

avslappnad. Han vill inte att medarbetarna ska känna att det är svårt att prata med honom på 

grund av att han är deras Chef, utan han anser att det är viktigt att ha en bra kommunikation 

mellan dem som medarbetare och honom som ledare. Enligt Reinikainen är den interna 

kommunikationen en ständigt pågående process, något som hela tiden behöver utvecklas och 

aldrig kan vara för bra . Detta är en av anledningarna till varför han anger ett ganska lågt 

värde på mätskalan. En annan anledning är att kommunikationsmedel som finns på företaget 

inte används, som exempelvis intranät. Kommunikationen mellan dem som arbetar på Know 

IT Gävleborg sker antingen via direkt kontakt såsom spontant på kontoret eller möten, eller 

via e-post och telefon. Det verkar inte finnas några tydliga direktiv för vilket 

kommunikationsmedel som ska användas i första hand och andra hand.  
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Medarbetarnas värden för den interna kommunikationen är väldigt spridna från varandra och 

från VD:s värde. Det råder minst sagt olika åsikter om hur väl den interna kommunikationen 

fungerar. E-post och telefon är enligt medarbetarna de kommunikationsmedel som oftast 

används. Medarbetare B anser att det råder en närmast optimal intern kommunikation. Den 

gemensamma nämnaren för tre av medarbetarna för vad det är som inte riktigt fungerar som 

det borde, är intranätet.  

 

I enlighet med den teori som finns av Richmond & McCroskey, verkar den informativa 

kommunikationen, regulativa informationen, integrationsfunktionen och ledningsfunktionen 

fungera väl på Know IT Gävleborg. Däremot är den övertalande funktionen och 

socialiseringsfunktionen inte lika väl fungerande. Den övertalande funktionen fungerar inte så 

väl på grund av att VD:n inte lyckas påverka sina medarbetare att bland annat själva söka 

utvecklande aktiviteter. Socialiseringsfunktionen är den del som medarbetarna själva påpekat 

inte riktigt fungerar och där intranätet är en del av den funktionen. Medarbetarna och 

ledningen verkar ha olika åsikter om vad det är som inte fungerar väl i den interna 

kommunikationen och detta kan självklart påverka mycket på en arbetsplats. Enligt Echeverri 

& Edvardsson bör företag lägga mer tid på den interna kommunikationen eftersom det hjälper 

till att identifiera och hantera problem och dem nämner några kännetecken som visar om ett 

företag har problem med den interna kommunikationen. Studien av den interna 

kommunikationen på Know IT Gävleborg visar att flera av dessa punkter kunde identifieras 

vilket visar att detta är ett område som bör ses närmare på av ledningen och åtgärder bör 

vidtas.  

 

5.6 Ansvar   
 

Tabell 9 Medarbetare 

A 

Medarbetare 

B 

Medarbetare 

C 

Medarbetare 

D 

Ledning VD 

Ansvar 9,4 9,2 9,1 7,6 7,2 

 

 

Enligt Hans Reinikainen tar konsulterna stort ansvar för sitt arbete. Däremot anser han att han 

skulle kunna ge dem mer ansvarsfulla uppgifter . Detta menar han gäller även på kontoret och 

inte bara i konsultuppdragen. Hertzbergs teorier konstaterar att ansvar är en motivationsfaktor 

som har en psykologisk effekt på medarbetarna, som är positiv och långtidsverkande. Att ge 
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medarbetarna mer ansvar skulle därför enligt Hertzberg påverka medarbetarna mycket 

positivt, men enligt mätskalorna har medarbetarna redan nu angivit höga värden för hur 

mycket ansvar som dem har.  

 

Konsulterna på Know IT Gävleborg har angivit höga värden på mätskalorna när det gäller 

ansvar. En av medarbetarna har ett något lägre värde än de övriga medarbetarna men stämmer 

med VD:s värde. Medarbetare D som angivit detta värde uppgav att han gärna skulle ta på sig 

en roll som innebär mer ansvar på företaget och alltså inte enbart i hans IT- konsult roll, något 

som Hans Reinikainen också uppgett att han skulle kunna ge sina medarbetare. Mer ansvar 

och beslutsrätt till medarbetarna själva när det gäller uppdatering av arbetsverktyg såsom 

hårdvara och mjukvara, efterfrågas bland några av konsulterna som anser att det saknas vissa 

klara regler kring detta område. Enligt Echeverri och Edvardsson behöver det finnas ett bra 

samarbete mellan ledning och medarbetare på ett företag och ett sätt att göra detta på är att ge 

större ansvar till medarbetarna. Att göra detta är viktigt för att företaget ska klara av att möta 

de krav som kunden ställer.  

 

5.7 Miljö 
 

Tabell 10 Medarbetare A Medarbetare B Medarbetare C Medarbetare D Ledning VD 

Miljö 6 8,6 8,2 7 7,3 

 

 

Den fysiska såväl som den psykiska miljön är viktiga faktorer för att må bra och trivas på sin 

arbetsplats. Hans Reinikainen känner till detta och har försökt att påverka den fysiska miljön i 

företagets lokaler genom att göra en omfattande renovering. Hans agerande stämmer överens 

med teorin av Ylinenpää et al. och Arnerup-Cooper & Edvardsson som menar att man bör 

hålla koll på den fysiska miljön i småföretag och att den kan påverka huruvida medarbetarna 

görs sitt bästa i kontakt med kunden. Den psykiska miljön bland medarbetarna försöker han 

hålla ögonen på eftersom det är viktigt att det finns en behaglig miljö för dem som arbetar in-

house. Detta går att påverka genom att bland annat anställa nya medarbetare som passar väl in 

bland de övriga medarbetarna. Reinikainen välkomnar en del grupperingar då han anser att de 

kan ha positiv påverkan. Exempelvis kan det främja intressen och verka utvecklande och 

motiverande.  
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Alla medarbetarna tog upp att den fysiska miljön är viktig och verkar trivas bra på kontoret, 

speciellt efter att uppfräschningssatsningarna på den fysiska miljön är genomförda. Två av 

medarbetarna kommenterade att det är fint och trevligt i företagets kontorslokaler nu men 

kanske inte helt praktiskt och ergonomiskt. Dock verkade alla medarbetare ändå nöjda och 

glada över förändringarna som gjorts på deras arbetsmiljö.  

 

Det verkar finnas en viss tendens till grupperingar bland medarbetarna men den psykiska 

miljön verkar ändå vara stabil och det finns ingen av medarbetarna som tycker att det finns 

någon gruppering som påverkar dem andra negativt. Det verkar helt enkelt vara inofficiellt 

accepterat. Några av medarbetarna kommenterade att det saknas en viss organisering på 

företagets kontor vilket kan påverka det mentala tillståndet hos dem eftersom det kan skapa en 

viss irritation. Det dem efterfrågar är tydligare hänvisningar till vem som ska göra vad och 

vart dem ska vända sig vid vissa kontorsrelaterade frågor som inte VD:n behövs till. Att 

anställa någon som har ett ansvar för den fysiska miljön som exempelvis en assistent kom upp 

som förslag bland medarbetarna. Eftersom Gardell fann i sin forskning att det psykiska 

välbefinnandet hos medarbetare kan påverkas och ökas av arbetstillfredsställelse, kan det vara 

en god idé om ledningen gjorde en förändring i detta ämne.  
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6 Slutsats  

I detta kapitel presenteras slutsatsen av studien. Slutsatsen diskuteras genom att knyta ihop 

syfte, metod och empiri. De sju områden som presenterats i teorin och diskuterats i analysen 

används som grund i denna del och diskuteras i samma följd. Vidare diskuteras även förslag 

till fortsatt forskning.  

 

Know IT Gävleborg med sina 26 anställda är ett litet företag vars storlek gör att VD:n är den 

som ansvarar för implementering av interna marknadsföringsaktiviteter. Interna 

marknadsföringsaktiviteter kan bidraga till att konkurrensfördelar skapas och därmed goda 

förtjänster. Detta kan Know IT Gävleborg uppnå genom att tillfredsställa sina medarbetare 

vilka är de som levererar tjänstekvalitet gentemot externa kunder. Det är därför väldigt viktigt 

att se över hur ledningen hanterar och implementerar den interna marknadsföringen. Genom 

att mäta ledningens uppfattning av marknadsföringsaktiviteterna och sedan jämföra den med 

medarbetarnas uppfattning av marknadsföringsaktiviteterna har jag kommit fram till en 

slutsats och rekommendation av åtgärder.  

 

I takt med att företaget växer bör den interna marknadsföringen få större fokus av ledningen. 

Nedan följer en tabell som visar starka och svaga sidor med Know IT Gävleborgs interna 

marknadsföring. De områden som är markerade med plus (+) anser jag fungerar 

tillfredsställande medan de områden som är markerade med minus (-) bör ses över av 

ledningen. 

 

Motivation  +  
Belöning  +  
Utveckling  - 
Beslutsfattande +  
Intern Kommunikation  - 
Ansvar  - 
Miljö +  
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De motivationsfaktorer som ledningen implementerar är uppskattade av medarbetarna och 

anses vara givande. Dock det hade antagligen haft större genomslagskraft om medarbetarnas 

tankar och önskemål om vad som motiverar dem varit utgångspunken för de verktyg som 

används. Ledningen kan genom enskilda samtal med medarbetarna ta reda på vad som 

motiverar dem och därefter använda sig av lämpliga verktyg i den interna marknadsföringen.  

Detta bör göras då det framgår att olika faktorer motiverade ”intervjupersonerna” vilket också 

visas av deras mätvärden. 

 

De belöningar som ges av företaget till medarbetarna är väldigt uppskattade. Lön och bonus är 

exempel på motivationsfaktorer som nämndes av medarbetarna och visar att Know IT 

Gävleborg har en väl fungerande belöningssyn.  

 

En större del av ansvaret för medarbetarnas utveckling och utbildning bör tas av ledningen. 

Som det ser ut just nu så skiljer det en hel del på hur medarbetarnas utveckling ter sig. Den 

utveckling som sker genom IT-konsultuppdragen kan kännas tillfredställande för 

medarbetarna men är den tillräcklig för Know IT Gävleborg? Medarbetarna med sina gedigna 

erfarenheter kanske skulle kunna utvecklas till en ännu större resurs för företaget om 

ledningen var mer aktiv med att motivera de till att utbilda sig. 

 

Ledningens låga värde i beslutsfattande visar att VD anser att medarbetarna inte har den nivå 

av beslutsfattande som dem skulle kunna ha. Det är upp till VD att förändra detta. Samtidigt 

så är frågan om VD inte bör tänka om eftersom medarbetarnas mätvärden är ganska höga. 

Den stora skillnaden i mätvärden för beslutsfattandet, mellan medarbetarna och ledningen, 

visar att den interna marknadsföringen i detta område inte lyckats. 

 

Den interna kommunikationen skulle kunna förbättras avsevärt eftersom det inom detta 

område gick att finna de största spridningarna i åsikter och mätvärden. Det finns idag inga 

tydliga riktlinjer för vilket kommunikationsmedel som medarbetarna bör använda vid olika 

kommunikationsbehov. VD:n på Know IT Gävleborg AB menar att medarbetarna bör själva 

vara aktiva och söka information istället för att de ska få den tilldelad. Detta förutsätter dock 

att medarbetarna vet var och hur de kan hitta den information dem söker, vilket är VD:s 

ansvar. Eftersom resultatet av den interna kommunikationen visar på en stor spridning bör 

ledningen se över även detta område. En annan anledning att titta närmare på den interna 

kommunikationen är eftersom ledningen själv inte anser att det fungerar tillräckligt väl, 

samtidigt som han menar att det är mycket viktigt med bra kommunikation och att 
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kommunikationen aldrig kan vara för bra. Kommunikation är en grundsten för att så mycket 

annat ska fungera och det är vitalt att både ledning och medarbetare känner att de har bra 

kommunikation. Utan bra intern kommunikation kan inte förtroende skapas och vårdas mellan 

ledning och medarbetare.  

 

Ansvarsdelen ser ut att fungera väl. Det som eventuellt skulle kunna förbättras är att 

ledningen tar reda på vad för sorts ytterligare ansvar medarbetarna strävar efter och ge det till 

dem som vill ha mer ansvar. En del uppgifter som VD utför skulle kunna läggas över på 

någon av konsulterna som vill ha ansvaret och kan utföra uppgifterna. Därmed kan VD arbeta 

med i sin roll som VD och mindre i rollen som konsult, vilket verkar behövas i detta fall.  

 

Miljön på Know IT Gävleborg är bra. De delar som skulle kunna förbättras något är den 

psykiska miljön. Den psykiska miljön påverkar arbetstillfredsställelse och välbefinnande. Det 

finns inte något uttalat problem bland medarbetare eller ledning som de anser påverkar den 

psykiska miljön Dock kan de andra sex områdena som tagits upp leda till att den psykiska 

miljön påverkas för medarbetarna.  

 

Därför är min rekommendation att kan det vara en god idé om ledningen gjorde en 

undersökning i de delar som genom denna studie visat sig inte vara tillräckligt bra. Ledningen 

bör undersöka varför vissa områden inte fungerar som väl och försöka åtgärda dessa problem. 

 

Know IT Gävleborg kan skapa en konkurrensfördel på marknaden genom att vårda en 

servicekultur som attraherar de bästa medarbetarna. Genom att göra detta kan företaget bli det 

självklara valet för både medarbetare och kunder, vilket är företagets vision. För att lyckas 

med detta krävs det en organisationskultur som är väl förankrad i företaget. Övergripande har 

Know IT Gävleborg lyckats väl med den interna marknadsföringen, dock finns det brister i 

vissa områden. Det görs en hel del för att medarbetarna ska må bra och prestera bra men det 

skulle kunna göras vissa förbättringar på några områden. Rent generellt går det att säga att 

medarbetarna ges mycket frihet men även en hel del krav medföljer den friheten. Detta leder 

till att medarbetarna är aktiva inom det område som intresserar och motiverar dem. Ledningen 

bör vara mer aktiv i att hitta de brister som finns och försöka åtgärda dem. Dessa brister beror 

till viss del på att VD lägger en något för stor del av tiden på konsultarbete i jämförelse med 

vad han skulle behöva för underhålla den interna marknadsföringen. Just nu är fördelningen 

mellan VD rollen 60 % - och konsultrollen 40 %. Rekommendationen är alltså att hitta en 
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fördelning som gör att fokus på den interna marknadsföringen ökar. Detta kan uppnås genom 

fler förändringar: 

- VD:n kan minska konsultrollen 

- Flytta en del ansvar från VD till anställd. Se över delar som kan skötas av anställd.  

- Anställa en person för att sköta administrativa och andra kontorsrelaterade frågor.  

 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har som tidigare nämnts begränsats till att undersöka den interna 

marknadsföringens påverkan på IT-konsulter som arbetar in-house. Det skulle vara intressant 

med fortsatt forskning på hur den interna marknadsföringen påverkar alla medarbetarna i ett 

IT-konsult företag. Dessutom vore det mycket intressant att jämföra resultatet som funnits på 

fallföretaget i denna studie, med andra IT-konsultföretag som arbetar inom samma område 

och region.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide företagsledning 
 
Företagsfakta 
 

1. Namn  
2. Roll i Know IT Gävleborg 
3. Antal år som anställd i Know IT Gävleborg. 
4. Beskriv företagets affärsidé, vision och mål. 
5. Hur ser Know IT Gävleborgs organisationsstruktur ut? 

 
 
Know IT Gävleborgs Interna Marknadsföring 
 
Motivation 

1. Berätta fritt om hur medarbetarna motiveras på jobbet. Vilka motivationsfaktorer 
används för medarbetarna? 

2. Används speciella teorier, verktyg etc. för detta? Kanske Koncernens centrala 
riktlinjer? 

3. ex: coachning, positivt arbetsklimat, ökat inflytande och delaktighet etc. 
 
Belöning 

4. Hur arbetar du med belöningssystem? Ex: Bonus, gratifikation & penninggåva, 
förmåner (Flexibla arbetstider, arbeta hemma, bil etc.) 

5. Är belöningarna baserade på prestationer i grupp eller enskild prestation? 
6. Är belöningarna utdelade i grupp eller enskilt? 

 
Utveckling 

7. Hur arbetar du med personalutveckling? Ex: Utbildning, arbetsberikning etc. 
8. Om JA, Hur och hur mycket/ofta? 
9. Används arbetsrotation? 

 
Kommunikation 

10. Hur kommunicerar ni internt i Know IT Gävleborg?  
11. Vilka kanaler används internt för kommunikation och informationsspridning? 
12.  Hur mycket information om Know IT Gävleborg får de anställda ta del av? Ex, 

nyhetsbrev, pm etc. 
 
Ansvar 

13.  Hur mycket eget ansvar har varje medarbetare, vad är denne ansvarig för?  
14.  Har någon mer ansvar än de andra? Vad och varför? Pga. prestation, arbetsinnehåll 

eller eget initiativ? 
 
Miljö 

15.  Berätta hur du arbetar med arbetsmiljön, fysisk & psykisk? 
16. Är den fysiska miljön viktig? Hur och varför? 
17.  Finns det formella och informella grupper? 
18.  Om informella grupper finns, anser ledning att detta är bra eller dåligt?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide Medarbetare 
 
 
Fakta 

1. Namn 
2. Ålder 
3. Antal år i företaget 
4. Beskriv företagets affärsidé, vision och mål. 
5. Hur ser Know IT Gävleborgs organisationsstruktur ut? 

 
 

 
Know IT Gävleborgs Interna Marknadsföring 
 
Motivation 

1. Känner du dig motiverad och engagerad i ditt jobb? 
2. Vad motiverar dig att göra ett bra jobb? 
3. Markera på skalan med X, hur motiverad du känner dig på jobbet, i jämförelse 

med vad du anser vara maximalt.  
 
Belöning 

4. Anser du att belöning utdelas i Know IT Gävleborg och i så fall vad? 
5. Är det bra eller dåligt? 
6. Markera på skalan med X,  

 
Utveckling 

7. Tycker du att du utvecklas inom din arbetsroll?  
8. Om JA, I så fall hur? Genom vilka medel? Utbildning etc.? 
9. Tycker du att utveckling bör vara ett krav eller fritt val?  
10.  Markera med X på skalan, hur mycket du anser att du utvecklats under din 

anställningstid, i jämförelse med vad du tycker är optimalt. 
 
Beslutsfattande 

11.  Hur stort/vad för beslutsfattande har varje konsult? 
12.  Har någon större beslutsfattande än andra, om ja varför? 
13.  Är beslutsfattandet lika vid varje projekt och över tiden, eller ändras det? 
14.  Markera med X på skalan, hur stort beslutsfattande du har, i jämförelse med vad 

du anser är maximalt. 
 
Intern Kommunikation 

15. Vilka kanaler används internt för kommunikation och informationsspridning? 
16. Känner du att du får tillräckligt med information om Know IT Gävleborg?  
17. Om NEJ, varför och vad fattas? 
18.  Markera med X på skalan, hur effektiv du tycker att den interna kommunikationen 

är, i jämförelse med vad du anser vara optimalt. 
 
Ansvar 

19. Hur stort ansvar har du? /Känner du att du tar ansvar för ditt arbete?  
20.  Tror du att ansvarsfördelning är baserad på din prestation eller medföljer den 

anställningsrollen? 
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21.  Markera med X på skalan, hur mycket ansvar du tycker att du har i jämförelse 
med vad du anser vara maximalt. 

 
Miljö 

22.  Är den fysiska miljön du arbetar i viktig? Förklara. 
23.  Anser du att det finns informella grupper på Know IT Gävleborg? Hur påverkar 

detta i sådana fall? 
24.  Markera på skalan med X, hur mycket resurser du tycker sätts för att påverka din 

arbetsmiljö positivt, i jämförelse med vad du tycker är maximalt. 
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Bilaga 3 – Mätskalor Företagsledning 
 
Motivation 
 
Ingen motivation alls  Maximal  

  motivation 
 
Belöning 
 
Inga belöningar alls   Maximalt med  

belöning 
 
 
 
Utveckling 
 
Ingen utveckling alls  Optimal  

utveckling 
 
 
 
Beslutsfattande 
 
Inget beslutsfattande  Maximalt  

                     beslutsfattande 
 
 
 
Intern Kommunikation 
 
Inte effektiv alls          Optimal  
                          kommunikation 
 
 
 
Ansvar 
 
Inget ansvar alls        Maximalt med  

ansvar 
 
 
Miljö 
 
 Inga resurser alls     Maximalt med  

resurser 
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Bilaga 4 Mätskala Medarbetare 
 
Motivation 
 
Inte  motiverad alls  Maximal t 

  motiverad 
 

 
Belöning 
 
Inga belöningar alls   Maximalt med  

belöning 
 
 
 
Utveckling 
 
Inte utvecklats alls  Optimal  

                    utveckling 
 
 
 
Beslutsfattande 
 
Inget beslutsfattande  Maximalt  

                     beslutsfattande 
 
 
 
Intern Kommunikation 
 
Inte effektiv alls          Optimal  
                          kommunikation 
 
 
 
Ansvar 
 
Inget ansvar alls        Maximalt med  

ansvar 
 
Miljö 
 
 Inga resurser alls     Maximalt med  

resurser 
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