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Abstract

The purpose of this essay was to describe how service producing IT-companies use internal
marketing activities with the purpose of creating motivation and comfort so that the
employees chooses to stay at the workplace. Further more our ambition was to study which
internal marketing activities, companies offer their employees and which activities the
employees valued the highest and the lowest. In order to fulfill the purpose, we made case
studies at three service producing IT-companies, Avantra, Frontec Norr and Genesis-IT. We
performed personal interviews with the Human Resources Manager at each company. Further
more were questionnaires handled to the employees in order to gain their attitude towards
internal marketing activities.

Our empirical studies showed that the companies, to a great extent applied internal marketing,
however not by the structured way the theory described. Likewise the companies realized the
importance of their personell and therefore offered the employees internal marketing activities
in purpose to make them stay with the company. Participation, education and enjoyable
deigned environment were examples of internal marketing activities that each company
offered the employees. The study also showed that meaningful job assignments were valued
as the highest internal marketing activity by the employees and that discounted lunches were
valued as the lowest.



Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att beskriva hur tjänsteproducerande IT-företag använder
interna marknadsföringsaktiviteter i syfte att skapa motivation och trivsel så att personalen
väljer att stanna på arbetsplatsen. Vidare var vår ambition att studera vilka interna
marknadsföringsaktiviteter företag erbjöd sina anställda samt vilka aktiviteter de anställda
värderade högst och lägst. För att kunna uppfylla syftet genomförde vi fallstudier på tre
tjänsteproducerande IT-företag, Avantra, Frontec Norr samt Genesis-IT. Vi utförde personliga
intervjuer med den personalansvariga på respektive företag för att ta reda på hur företaget
arbetar med intern marknadsföring. Vidare delades enkäter ut till de anställda för att erhålla
deras inställning till interna marknadsföringsaktiviteter.

Våra empiriska undersökningar visade att företagen i stor utsträckning tillämpade intern
marknadsföring, dock inte på det strukturerade sätt teorin beskriver. Vidare insåg företagen
personalens betydelse och erbjöd därför de anställda interna marknadsföringsaktiviteter i syfte
att få dem att stanna på företaget. Delaktighet, utbildningar samt trivsamt utformade lokaler
var exempel på interna marknadsföringsaktiviteter som samtliga företag erbjöd sina anställda.
Undersökningen åskådliggjorde även att meningsfulla arbetsuppgifter var den, av personalen,
högst värderade interna marknadsföringsaktiviteten samt att subventionerade luncher
värderades lägst.
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1. Inledning

Det har blivit mer tydligt att det är de enskilda individernas kunskaper som är företagens
största tillgångar, något som ofta anges i termen humankapital, individuell förmåga, kunskap,
skicklighet och erfarenhet hos företagets personal. Det har även blivit mer uppenbart för de
flesta företag och arbetsgivare att kapitalet kan vandra ut ur företaget när bäraren så
bestämmer. Tydligt framstår att när människorna gått hem från kontoret finns det inte mycket
av värdetillgångar kvar i många företag. Datorer och teknisk utrustning är ofta oanvändbar
utan människans kompetens. (Söderlund, 2000) Det ligger därför i företagets intresse att
optimera samspelet mellan teknik och de mänskliga resurserna (Wolvén, 2000).

Inom tjänstesektorn låg personalomsättningen under det andra kvartalet år 2000 mellan 22
och 28 procent (Dinkelspiel, 2000). IT1-branschen, är ett av de verksamhetsområden som
kännetecknas av hög personalomsättning och bristen på arbetskraft är stor (Hedlund, 2001).
Personer med erfarenhet och utbildning är svår för IT-företagen att finna och sedan behålla.
Att bli av med kompetent personal skapar problem och ökade kostnader för företagen.
Personalomsättningen beräknas kosta en miljon kronor per utbildad, erfaren anställd som
lämnar företaget.2 Trots vetenskapen om detta är IT-företagen dåliga på att vårda och utveckla
sin personal, och alltför ofta är de för lite insatta i vad de anställda vill. (Dinkelspiel, 2000)

1.1 Bakgrund

Tjänstesektorn har sedan år 1900 vuxit sig större än varusektorn i i-länderna (Grönroos,
1998). Trots detta var det först på 1970-talet som tjänstemarknadsföring fick ett erkännande
som ett eget akademiskt område. I dagens samhälle utgör tjänsteföretag en stor del av den
totala marknaden, där vi dagligen konsumerar någon form av tjänst. Vart än vi vänder oss
kommer vi i kontakt med olika tjänster, allt från ett besök hos läkaren till en dag på skolan.
Tjänster ses som en självklarhet och utgör en så stor del av våra liv att vi endast när dessa
misslyckas inser hur beroende vi kommit att bli av dem. (Hoffman & Bateson, 1997)

Tjänster är en speciell typ av produkt och skiljer sig i flera olika avseenden från varor. Det
blir därför av avgörande vikt för företag inom tjänstesektorn att känna till dessa olikheter.
Tjänster kräver som en följd av avvikelserna speciella kunskaper och
marknadsföringsåtgärder. Det är i enlighet med Figur 1 i första hand fyra grundläggande
egenskaper som skiljer tjänster från varor. (Jobber, 1995)

Figur 1: Tjänsters karaktäristika (Källa: Översatt från Jobber, 1995, s 664)

                                                
1 Informationsteknologi, ett samlingsbegrepp för all modern teknik i dagens informationssamhälle
2 Platsannonsering 75 000 kr, intervjuer och utvärdering 75 000 kr, utbildning och introduktion 80 000,
inkomstbortfall 770 000 kr

Tjänsters
karaktäristika

Oskiljaktiga

Förgängliga

Immateriella

Heterogena
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Hoffman och Bateson (1997) fastslår att en tjänst är immateriell. Tjänsten uppfattas mer som
en prestation än ett ting samt att varken kunden eller säljaren kan se eller ta på tjänsten. Som
följd därav blir tjänsten svår att konkretisera och bedöma, något som i sin tur medför
beslutssvårigheter före köp. (ibid) Tjänster kännetecknas även av att de är oskiljaktiga, vilket
innebär att tjänsten produceras, levereras och konsumeras samtidigt. Kunden har därmed,
tillsammans med försäljaren, stort inflytande i hur tjänsten utformas och sedan även upplevs.
(Grönroos, 1996) Vidare är tjänster heterogena något som medför att upplevelserna blir olika
från gång till gång. Det som ligger till grund för detta är att tjänsten måste produceras på nytt
vid varje försäljningstillfälle, och då ofta med ny säljare och ny kund. Tjänsten kommer i och
med detta utformas utifrån nya förutsättningar och blir på så sätt annorlunda. (Middleton,
1994) Det sista särdraget för tjänster är att de är förgängliga. Detta är relaterat till det faktum
att en tjänst inte är ett ting utan en upplevelse eller en process. Att tjänster är förgängliga
innebär att de konsumeras samtidigt som de produceras, vilket medför att de inte går att lagra.
(Jobber, 1995)

Ovanstående visar på tjänsters speciella särdrag till exempel att de är heterogena. För att dessa
särdrag inte skall bli några hinder vid försäljning och marknadsföring av tjänster krävs vissa
åtgärder. (Middleton, 1994) Från att varor och tjänster i teorin tidigare behandlats lika och att
samma begrepp och modeller oavsett bransch använts (Clemes, Mollenkopf & Burn, 2000),
har marknadsföring av tjänster idag blivit en separat del av företagets totala marknadsföring
(Arnerup & Edvardsson, 1992).

En del i marknadsföringen av tjänster står personalen för. På grund av tjänsters speciella
utformning skiljer sig marknadsföringens och medarbetarnas förutsättningar i tjänsteföretag
från varuproducerande företag. (Grönroos, 1998) Vid kontakttillfället, ”sanningens
ögonblick”, just när kund och personal möts, är de helt utelämnade åt varandra då det som
sker inte längre kan styras direkt av företagets handledning. Det är istället den anställdes
kunnighet, motivation och sociala talang tillsammans med kundens önskemål, förväntningar
och beteende som bildar förutsättningarna vid detta tillfälle. ”Sanningens ögonblick” går inte i
repris och detta ställer stora krav på personalen som marknadsförare i tjänsteföretag. (Waltin
& Ericson, 2000) Detta påvisar att kundens upplevelse av tjänsten påverkas starkt av
medarbetarnas kunskap och engagemang (Arnerup & Edvardsson, 1992). Utformningen av en
tjänst är direkt beroende av de resurser och den organisation som producerar tjänsten.
Tjänsten och kvaliteten på denna blir inte bättre än potentialen hos tjänsteproducentens
resurser, bland dessa är potentialen hos medarbetarna den främsta. (Grönroos, 1996) Det blir
därför av avgörande vikt att medarbetarna förstår sina roller samt att de har de kunskaper och
den information som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta ställer stora krav på
ständig information inom företaget, något som den moderna synen på marknadsföring av
tjänster handlar om. Marknadsföring är en komplex tillämpning som har i uppgift att skapa ett
fungerande samspel mellan kund, personal samt företag. (Arnerup-Cooper & Edvardsson,
1998) Detta samspel gör att företag behöver använda sig av tre typer av marknadsföring (se
Figur 2) (Kotler & Armstrong, 1999).
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Figur 2: Tre typer av marknadsföring i tjänsteföretag  (Källa: Översatt från Kotler &
Armstrong, 1999, s 655)

På senare år har forskare och praktiker insett att marknadsföring allt mer handlar om att
hantera relationer och interaktioner för att nå ut mot marknaden. För att uppnå detta måste rätt
förutsättningar och kunskaper först skapas internt genom intern marknadsföring till
medarbetare. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) Intern marknadsföring definieras av
Berry och Parasuraman (1992, s 25) enligt följande:

“Internal marketing is attracting, developing, motivating, and retaining qualified employees
through job products that satisfy their needs. Internal marketing is the philosophy of treating
employees as internal customers and it is the strategy of shaping job-products to fit human
needs.”

Endast när företag har en fungerande intern marknadsföring kan den externa
marknadsföringen förväntas bli effektiv. Den externa marknadsföringen kan delas in i
traditionella och interaktiva aktiviteter. Traditionell marknadsföring syftar på att nå ut till
intressenter via media medan interaktiv marknadsföring avser medarbetarnas samspel med
kunder. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) Interaktiv marknadsföring medför att
människorna i tjänsteföretag blir nyckelresurser och det blir angeläget att genom motivation
och trivsel behålla personalen och därmed resursen inom företaget (Arnerup & Edvardsson,
1992).

Det är viktigt att företaget inser att bra tjänstekvalitet3 är beroende av personalens motivation,
förmåga och dess inställning till arbetet (Sargeant & Asif, 1998). Personalen är den främsta
resursen inom tjänsteföretag och det blir av avgörande vikt att genom intern marknadsföring
motivera och få dessa att trivas så att de väljer att stanna på företaget (Grönroos, 1990). Med
andra ord blir kraven på en väl fungerande intern marknadsföring, för att skapa motivation,
engagemang och trivsel, helt avgörande för företagets framgång (Arnerup-Cooper &
Edvardsson, 1998). En framgångsrik intern marknadsföring leder till en mer motiverad och
bättre informerad personal samt bättre trivsel i arbetet något som i sin tur kan leda till mindre
frånvaro. Samarbetsviljan och samarbetsförmågan kan med hjälp av den interna
marknadsföringen förbättras vilket leder till att de anställda tar ökat ansvar för sitt
verksamhetsområde samt ser sitt ansvar för företagets verksamhet. Den centrala uppgiften i

                                                
3 Leveransen av en utmärkt eller enastående tjänst relaterat till kundens förväntningar (Zeithaml & Bitner, 1996)

Traditionell
marknadsföring

 Företag

Personal   Kund

Intern
marknadsföring

Interaktiv
marknadsföring
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intern marknadsföring är alltså motivation. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) För att
företag ska lyckas motivera de anställda bör de sträva efter att påverka deras attityder och
värderingar. Detta kan inte ske genom passiva, administrativa aktiviteter, utan bör istället
genomföras på ett aktivt, marknadsföringsmässigt sätt. Utöver att motivera den befintliga
personalen är det viktigt för företag att kunna attrahera och rekrytera lämpliga medarbetare,
samt att kunna hålla kvar bra medarbetare och inte förlora dem till företag eller organisationer
som kan erbjuda attraktivare arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och arbetsvillkor. (Arndt &
Friman, 1991)

1.2 Problemområde

Diskussionen om hur företag på bästa sätt kan hålla kvar det mänskliga kapitalet i företagen
har blivit betydelsefull och intressant. I företag där det råder en ständigt pågående process för
att ta tillvara de kunskaper och idéer som finns hos människorna i företaget, ökar
attraktionskraften. Dessa företag kommer lättare att kunna konkurrera om det intellektuella
kapitalet i framtiden. Företag som kännetecknas av ett synsätt där utbildad och kompetent
personal ligger i fokus, kommer att ha stor konkurrenskraft. (Söderlund, 2000)

Personalen i IT-företag är en viktig resurs som företagen bör vara mån om att behålla då dessa
medarbetare besitter värdefulla kunskaper som är kostsamma att mista. Att bristen på denna
kompetens dessutom är stor påvisar att det blir viktigt att genom intern marknadsföring
försöka hålla kvar personalen inom företaget. (Dinkelspiel, 2000) Företaget måste inse värdet
av att arbeta med intern marknadsföring på ett välplanerat sätt för att kunna konkurrera
effektivt (Sargeant & Asif, 1998). Att hitta aktiviteter som skapar motivation och trivsel bland
medarbetarna blir därför ett sätt att konkurrera med andra företag om denna kompetens
(Söderlund, 2000). Utmaningen för företag blir därmed att utforma en intern marknadsföring
med ett innehåll som medarbetarna efterfrågar (Lings, 2000) samt att behålla personalen i
företaget (Söderlund, 2000).

Utifrån ovanstående perspektiv finner vi det intressant att studera hur tjänsteproducerande IT-
företag arbetar med intern marknadsföring.
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2. Intern marknadsföring

I detta kapitel kommer vi att behandla intern marknadsföring. Vi belyser motivationsteorier
för att få en förståelse om vad som motiverar de anställda på arbetet samt vilka aktiviteter
företag kan erbjuda personalen i syfte att uppnå motivation och trivsel. Vidare åskådliggörs
den interna marknadsföringsprocessen, interna marknadsföringsaktiviteter, segmentering vid
intern marknadsföring samt problem som kan uppstå vid tillämpning av intern
marknadsföring.

Intern marknadsföring innebär att företagen ser på sina anställda som interna kunder och att
de strävar efter att tillgodose dem så att de är maximalt förberedda för att ge de externa
kunderna service (Foreman, 2000). Intern marknadsföring fokuserar på den anställda och de
fördelar som intern marknadsföring kan ge denne, med övertygelsen om att den interna
marknadsföringen i slutändan kommer gynna företaget och dess kunder. De anställda kan
därmed sägas representera en kritisk framgångsfaktor. (Dunne & Barnes, 2000) Med intern
marknadsföring får företag nöjda och motiverade medarbetare som medverkar till att uppnå
företagets externa och strategiska mål, samtidigt som de strävar efter kvalitet, produktivitet
och effektivitet (MacStravic refererad i Dunne & Barnes, 2000). Flera författare, däribland
Berry och Parasuraman (1992), Grönroos (1998) samt Lings (2000) pekar på att intern
marknadsföring höjer tjänstekvaliteten. Från detta utgångsläge har vikten av
personaltillfredsställelse, som en viktig del i att uppnå kundtillfredsställelse, kommit att
hamna i fokus (Ahmed & Rafiq, 2000). Företag bör behandla personalen som de vill att de
ska behandla kunderna eftersom det råder ett positivt samband mellan nöjd personal och nöjda
kunder (Ballantyne refererad i Varey & Lewis, 2000).

Ahmed och Rafiq (1995) menar att intern marknadsföring innefattar den planerade
användningen av marknadsföringsmässiga tekniker internt inom företaget. Detta i syfte att
skapa kundfokus och personallojalitet. Att praktisera intern marknadsföring innebär att
företaget utför en planerad ansträngning för att överkomma organisationens motstånd till
förändring och för att motivera och samordna personalen mot effektivt införande av
gemensamma och funktionella strategier. (ibid)

2.1 Motivationspsykologi

I början av 1900-talet och fram till 1920-talet var intresset för arbetsmiljöns effekter på
individernas arbetsmotivation minimalt och företagen såg lön som den dominerande
motivationsfaktorn. I takt med att värderingarna i samhället förändrades började dock även
företagen intressera sig mer för arbetsmiljöns sociala betingelser. Att genom intern
marknadsföring motivera medarbetare handlar om att förstå de psykologiska aspekter som
driver människan. Utvecklingen har under de senaste hundra åren gått från en människosyn
där individen betraktas som osjälvständig med låg motivation och lågt engagemang till en mer
humanistisk människosyn. Individen ses idag som utvecklingsinriktad, aktiv,
ansvarskännande och ambitiös. (Wolvén, 2000)

Enligt Nationalencyklopedin (1994, s 474) är motivation ”en sammanfattande psykologisk
term för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende”. Teorier om
motivation förklarar varför vi agerar och gör vissa saker hellre än andra. Dessa teorier behövs
för att vi skall förstå det faktum att människan konsekvent strävar mot bestämda mål med
hjälp av flexibla beteenden. Vanligen skiljs primär motivation, som antas vara biologiskt
betingad, från sekundär motivation, som är ett resultat av social och kulturell inlärning.
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Primära motivationsprocesser ämnar tillfredsställa behov för att säkra individens över- och
fortlevnad. Exempel på dessa är behov av självförverkligande, behov av makt samt behov av
sociala beroenden till andra människor. Sekundär motivation antas grunda sig på de primära
motivationsprocesserna och tyngdpunkten i dessa ligger på målobjekt i omvärlden snarare än
på inre drivkrafter och behov. (ibid) Motivationsteorier har idag brutits ner till en mängd
mikroteorier som förklarar motiv och beteende under särskilda förhållanden (Alsrup, 2001).

2.1.1 Motivationsteorier

En av de första och mest kända teorierna som fokuserar på de drivkrafter som motiverar
individen till arbete är Maslows behovsteori. Denna teori bygger, i enlighet med Figur 3, på
en pyramid som tydliggör individens hierarkiska behovstillfredsställelse. (Robbins, 2001)
Behoven delas in i fem nivåer för att tydliggöra individens strävan mot personlig utveckling
och självförverkligande (Rowley, 1996). Det nedersta och därmed grundläggande steget i
pyramiden är fysiologiska behov. Exempel på dessa behov är mat, dryck och luft. Därefter
kommer behov av trygghet bestående av säkerhet och stabilitet. Sociala behov är nästa steg i
behovspyramiden och dessa kan karaktäriseras av gemenskap och kärlek. Respekt och
uppskattning från andra samt självrespekt är exempel på behov av uppskattning, som är det
näst sista steget i pyramiden. (Robbins, 2001) Slutligen pekar Robbins (2001) på behov av
självförverkligande som uppfylls genom att människan får utnyttja sina inneboende
möjligheter. När en nivå i pyramiden är tillfredsställd, skapar denna inte motivation längre,
utan personen motiveras istället av att nå nästa nivå i behovspyramiden (Alsrup, 2001).
Behovet att avhjälpa brister och behovet att utvecklas som person är enligt Maslow
människans två grundläggande behov i arbetslivet (Robbins, 2001).

Figur 3: Maslows behovspyramid (Källa: Översatt från Robbins, 2001, s 156)

Enligt McGregors Teori X och Y behandlar en chef sina anställda olika beroende på vilken
människosyn chefen har. Enligt teori X är människan av naturen lat och oförmögen att handla
på eget initiativ under eget ansvar, medan teori Y är motsatsen och ser människan som

Fysiologiska behov

Behov av trygghet

Sociala behov

Behov av uppskattning

Självförverkligande behov
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handlingskraftig. En chef som handlar utifrån teori X-synsättet anser att det är de lägre stegen
i Maslows behovspyramid som dominerar individen och strävar därmed efter att tillgodose
dessa. Är chefen istället av åsikten att teori Y är den rätta kommer denne sträva efter att
uppfylla de övre stegen i pyramiden. Valet av synsätt har konstaterats vara
situationsberoende, vilket gör det omöjligt att avgöra vilket av dessa två som är det riktiga.
(Robbins, 2001) Medvetenhet om Teori X och Y är en nödvändig förutsättning för
tillämpning av intern marknadsföring (Varey & Lewis, 1999).

Fredrik Hertzberg, psykolog och professor i management, har utvecklat en berömd teori om
människors behov i arbetslivet. Enligt denna teori är ekonomisk ersättning, som ensam
motiverande faktor, inte tillfredsställande. Hertzberg upptäckte att människor pekar på andra
faktorer då de tyckte något var dåligt än när de tyckte något var bra. (Alsrup, 2001) När
människor är missnöjda på arbetet handlar det om omgivningen de arbetar i. Dessa faktorer
kallar Hertzberg hygienfaktorer och de kan vara exempelvis lön, arbetsmiljö och ledning.
Vidare hävdar Hertzberg, att när människor känner tillfredsställelse på arbetet är det förenat
till själva arbetet. Framgång, uppskattning, utrymme för eget ansvar och utveckling är
exempel på dessa faktorer vilka Hertzberg kallar motivatorer. (Tietjen & Myers, 1998)
Förändringar i hygienfaktorerna kan minska vantrivseln, men inte öka trivseln.
Motivationsfaktorerna däremot, kan öka trivseln, men har ingen effekt på vantrivseln. En
förändring av en hygienfaktor kan alltså inte öka arbetstillfredsställelsen nämnvärt, men kan
minska eventuellt missnöje och en förbättring eller förändring av motivatorerna kan öka
sannolikheten att arbetet uppfattas som tillfredsställande. Hertzberg understyrker dock att
hygienfaktorerna måste vara rimligt tillgodosedda för att motivatorerna ska påverka ett
beteende. (Alsrup, 2001)

2.2 Interna marknadsföringsprocessen

Intern marknadsföring bör uppfattas som ett löfte till personalen om en kommande och
varaktig förbättring. Denna förbättring sker under ett långsiktigt, målinriktat förlopp som
genererar märkbara resultat först efter några månader eller år. Intern marknadsföring innebär
en kontinuerlig process (se Figur 4) med situationsanpassade, återkommande aktiviteter.
Aktiviteterna bör baseras på företagets affärsidé och övergripande strategiskt mål. (Arnerup &
Edvardsson, 1992)

Vid införandet och uppbyggandet av en kontinuerlig intern marknadsföring bör företag
tillsätta en projektgrupp bestående av företagsledningen och vid behov även
personalrepresentanter och externa konsulter. Projektgruppens grundläggande uppgift är att
definiera affärsidén och företagets anledning till existens. Vidare skall den definiera
företagets mål. (Arnerup & Edvardsson, 1992) Att sätta upp mål innebär att försöka
bestämma var företaget vill befinna sig vid en viss tidpunkt. Att motivera personalen är ett av
målens viktigaste funktion, något som kräver att målen är realistiska, mätbara, lätta att förstå
samt ta till sig. (Waltin & Ericson, 2000)
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Figur 4: Den interna marknadsföringsprocessen (Baserad på text från Arnerup & Edvardsson,
1992, s 179)

Vid implementeringen av intern marknadsföring bör företag kartlägga dess tilltänkta
arbetsinsats genom att en generell plan för det specifika målet eller förändringen sätts upp.
För att intern marknadsföring ska bli framgångsrik kan inte endast företagets produkt tas i
beaktning utan beslut måste även inkludera de anställdas behov och krav. (Ahmed & Rafiq,
1995) Detta kräver att projektgruppen analyserar företagets interna och externa miljö samt
kartlägger dess situation (Arnerup & Edvardsson, 1992). Externa marknadsundersökningar
används i syfte att identifiera externa möjligheter och vilka förändringar som är nödvändiga
för att kunna dra nytta av dessa. För att identifiera företagets styrkor och svagheter i form av
personalens kapacitet och kompetens används interna marknadsundersökningar. I detta skede
bör uppmärksamhet läggas på beslut om vem som ska involveras i förändrings- och
införandeprocessen samt hur dessa ska involveras. Det är även viktigt att notera att
personalundersökningar måste handskas med försiktighet på grund av de anställdas rädsla för
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konsekvenser. Det kan vara nödvändigt att garantera absolut konfidentiellitet för att försäkra
pålitliga resultat. (Ahmed & Rafiq, 1995)

Med den information som kunnat hämtas ur tidigare steg i processen som bas, blir nästa
uppgift att definiera mål för den interna marknadsföringen (Arnerup & Edvardsson, 1992).
Företag bör sätta upp både långsiktiga och kortsiktiga mål. De långsiktiga målen beskriver det
tillstånd företaget vill uppnå vid en viss tidpunkt, om ett halvår eller ett år. De långsiktiga
målen skall sedan kunna brytas ned i kortsiktiga mål. Dessa mål kännetecknas av att de ligger
nära i tiden samt att de är mätbara. Uppföljning av de kortsiktiga målen bör ske veckovis eller
var fjortonde dag för att skapa aktualitet som är motiverande samt stimulerande. I syfte att
finna bästa möjliga och mest motiverande målnivå, bör den eller de personer som skall
uppfylla målen vara med och utforma dessa. (Waltin & Ericson, 2000) Efter det att målen är
definierade vidtar planeringen av den interna marknadsföringens innehåll, som ska
koncentreras på att eliminera de svagheter och brister som upptäckts (Arnerup & Edvardsson,
1992). Det största värdet av planeringsarbetet kommer ur själva processen då anställda möter
varandra med olika idéer och erfarenheter. De beslut som tas i detta skede kan bidra till
praktiska verktyg och riktlinjer i det dagliga arbetet. (Waltin & Ericson, 2000)

Verkställandet, det vill säga genomförandet av den interna marknadsföringen, är det näst sista
och viktigaste steget i processen. Att börja arbeta med den interna marknadsföringen innebär
att hitta en kombination av aktiviteter som tar tillvara företagets och medarbetarnas unika
särdrag. Företagsledningens engagemang, aktiva stöd och ansvar är av största betydelse i detta
steg. Slutligen bör kontinuerlig uppföljning och utvärdering av den interna
marknadsföringsverksamheten ske för att företaget skall kunna sätta upp och planera nya mål
och åtgärder i sin strävan efter givande samt effektiva resultat. Den nedre delen av den interna
marknadsföringsprocessen kan liknas vid ett kretslopp som utgörs av; analys – mål –
planering – genomförande – analys (uppföljning/utvärdering), som ständigt är i rörelse.
(Arnerup & Edvardsson, 1992)

2.3 Interna marknadsföringsaktiviteter

Då det interna marknadsföringsbegreppet tillämpas i praktiken gäller det att först utforma de
interna aktiviteterna på ett konkurrenskraftigt sätt. De interna aktiviteterna utgörs av de
arbetsuppgifter och den arbetsmiljö företaget erbjuder de anställda. Arbetsuppgifterna och
arbetsmiljöns motiverande utformning påverkar effektiviteten att kunna dra till sig lämpliga
medarbetare och få bra arbetsprestationer i gengäld. Detta är dock något som alltför många
företag försummar. Om det interna klimatet är dåligt är arbetsuppgifterna inte heller
motiverande, något som leder till att medarbetarna inte engagerar sig i marknadsföringen mot
kunden. (Arndt & Friman, 1991) Med intern marknadsföring finns en önskan att skapa
arbetstrivsel, motivation och ett engagemang i arbetet och i företaget (Dunne & Barnes,
2000). Genom tillämpning av intern marknadsföring kan personalen bli mer motiverad, bättre
informerad samt trivas bättre på arbetsplatsen (Arnerup & Edvardsson, 1992). Arnerup-
Cooper och Edvardsson (1998) har identifierat de viktigaste grundläggande medlen för en
fungerande intern marknadsföring och givande aktiviteter. Dessa är företagets affärsidé och
övergripande mål, decentralisering, ledningsstilar och ledare, fungerande informationskanaler
och fungerande tvåvägskommunikation i företaget, motiverande personalpolitiska medel samt
system och fysiska, materiella faktorer på arbetsplatsen och inom företaget. (ibid)



10

De interna marknadsföringsaktiviteterna har enligt Ahmed och Rafiq (2000) i uppgift att
uppnå:

1. Motivation och tillfredsställelse hos de anställda
2. Fokusering på kunden och nöjda kunder
3. Mellanfunktionell samordning och integration
4. Marknadsföringsmässigt genomförande av ovanstående punkter
5. Införande av specifik gemensam eller funktionell strategi

Antalet interna marknadsföringsaktiviteter kan variera från ett tillfälle till ett annat samt
mellan olika branscher och företag. Det finns en mängd olika aktiviteter att välja på vilket gör
det svårt att nämna alla. (Waltin & Ericson, 2000) Nedan kommer vi att nämna ett flertal
aktiviteter som delats in i fyra grupper:

• Information och utbildning
• Belöningssystem
• Delaktighet och arbetsmiljö
• Ledningens roll

2.3.1 Information och utbildning

Företag där personalen har tillgång till datorer kan idag lägga ut information på ett internt
nätverk, intranät. Fördelen med detta är att informationen kan föras ut mycket snabbt till hela
personalen samt att e-post kan användas för att föra en naturlig kommunikation mellan
medarbetare och ledning. (Waltin & Ericson, 2000) Personaltidning, interna säljbrev och
broschyrer, affischer, direktreklam i form av personliga brev till de anställda, informations-
och anslagstavlor samt videofilmer är exempel på intern masskommunikation. Dessa kan
användas för att visualisera företagets affärsidé och mål samt ge information om aktuella
händelser i företaget och dess omgivning. Masskommunikation både internt och externt bidrar
till att motivera personalen. Den externa masskommunikationen kan även ses som ett
hjälpmedel för att skapa en intern image. Undersökningar har visat att det är den egna
personalen som läser och uppmärksammar företagets reklam mest noggrant. (Arnerup-Cooper
& Edvardsson, 1998)

Det inträffar alltför ofta att anställda vet för lite om företaget de arbetar i, eller vilka tjänster
företaget kan erbjuda (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). En grundläggande del i den
interna marknadsföringen är utbildning. Företagen måste förbereda de anställda på deras
arbetsuppgifter tillräckligt noga, i rätt tid och på rätt uppgifter. Utbildningen skall ständigt
uppdateras då detta är en källa till motivation och självkänsla. Känner sig personalen inte
kompetent eller tillräckligt säker på sina uppgifter är de inte heller motiverade för att utföra
dem. (Berry & Parasuraman, 2000) Personalen bör utbildas på de olika funktionerna inom
företaget och vilken roll varje individ har i relation till andra individer (Grönroos, 1990). Det
är viktigt för en anställd att känna till företagets historia, nuvarande verksamhet, dess mål och
visioner. För att de anställda skall kunna bli effektiva och entusiastiska måste de få
regelbunden information om sitt företag. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) Den interna
informationen skall vara begriplig, genomtänkt, målgruppsanpassad samt berätta var mer
information kan finnas om så önskas (Waltin & Ericson, 2000). Anställda i tjänsteföretag bör
ges möjlighet att kontinuerligt uppdatera sin kunskap om företaget och dess produkter för att
därigenom kunna leverera tjänster med hög kvalitet som lockar både kunder och anställda till
företaget. Detta kan ske genom intern utbildning bestående av exempelvis seminarier och
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kurser. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) Interna kurser kan präglas av att ledaren delar
med sig av sina kunskaper till personalen och externa av att deltagare från många olika
företag ger varandra nya impulser och intryck. Korta och återkommande kurser är ofta bättre
än långa eller tillfälliga utbildningar. (Waltin & Ericson, 2000) Vidare bör personalen även få
möjlighet till fort- och vidareutbildning för att utveckla den egna kompetensen (Arnerup-
Cooper & Edvardsson, 1998).

2.3.2 Belöningssystem

Att skapa belöningssystem som passar på arbetsplatsen är en viktig del i att motivera de
anställda (Hagemann, 1993b). I litteraturen finns att läsa att personalen värdesätter lönesystem
och förmåner som anses vara rättvisa och överensstämmande med deras förväntningar. När de
anställda utfört en prestation och får belöning i proportion till denna blir resultatet med största
sannolikhet tillfredsställelse. (Robbins, 1996) Lön och löneförhöjning kan användas aktivt för
att motivera människor men är enbart kortsiktigt glädjande då den nya lönenivån snabbt blir
en vana och tas som en självklarhet (Hagemann, 1993b). Materiella belöningar är inte alltid
det rätta medlet då detta ensamt kan bidra till att personalen stannar fysiskt på arbetsplatsen
men kanske inte känslomässigt (Berry & Parasuraman, 2000).

Andra konkurrensrelaterade förmåner, som tillgänglighet och stödtjänster, kan vara av
betydelse för att uppnå motivation hos personalen. En arbetsplats kan göras mer tillgänglig
genom att flextid införs så att möjligheten finns att kombinera arbetet med övriga livsfaktorer.
Arbetsplatsens geografiska läge och antalet resdagar är andra omständigheter som påverkar
tillgängligheten hos ett arbete. Subventionerade luncher, barndagvård som sköts av företaget
samt bil- och bostadsförmån är exempel på stödtjänster som kan användas för att göra ett
arbete mer attraktivt.  Dessa lönekompletterande förmåner behöver inte användas stereotypt
mellan medarbetarna. De anställda kan istället erbjudas ett visst penningvärde som tillägg till
lönen och därigenom välja attraktiva löneförmåner bland ett antal alternativ. På detta sätt kan
medarbetarna utnyttja olika former av förmåner på ett aktivt, marknadsföringsmässigt sätt
som stödtjänster i den interna marknadsföringen. (Arndt & Friman, 1991)

2.3.3 Delaktighet och arbetsmiljö

På dagens marknad sker snabba förändringar, vilket ställer krav på flexibilitet inom företaget
(Hagemann, 1993b). Decentralisering, att dela ut ansvar och befogenheter till personlig nivå
när det gäller det dagliga arbetet, är en del i intern marknadsföring, något som leder till en mer
flexibel och effektiv organisation (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Chefer bör delegera
ansvar så att medarbetarna känner sig trygga att ta självständiga beslut inom sina
arbetsområden (Hagemann, 1993b). Anställda föredrar arbete där de ges möjlighet att
använda sin kunskap, där de erbjuds personlig utveckling och ansvarstagande (Robbins,
1996). Att göra medarbetarna delaktiga i planering och beslutsfattande gör att de känner sig
mer betydelsefulla. Forskning har visat att detta leder till att personalen ser möjligheten att
bidra till förbättringar, något som i sin tur gör dem mer motiverade att engagera sig i
verksamheten samt i den interna marknadsföringen. (Grönroos, 1990) Arbetsvidgning, där
personalen får större ansvarsområden, är nödvändigt för att stimulera kunniga medarbetare
och minskar dessutom behovet av chefer samt behovet av att göra de anställda till specialister
(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Enligt Hagemann (1993b) kan detta leda till både
bättre resultat och ökad trivsel.
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Vidare anser Hagemann (1993a) att företag måste försöka skapa en stimulerande och
utvecklande arbetsmiljö. Detta bör företaget göra för att personalen skall trivas samt för att
säkra att kompetensen stannar inom företaget. Understimulans såväl som överstimulans
ödelägger på sikt både självförtroende och viljan att arbeta. Motivationsfaktorerna kan variera
något mellan olika företag och det är därför viktigt att chefen lyssnar på de anställda och
bildar sig en riktig uppfattning om vad som motiverar just dessa. (ibid) Det är viktigt att
komma åt de attityder som finns inom företaget gällande olika arbetsuppgifter. Detta kan
göras genom marknadsundersökningar som kan utgöra grunden för att finna rätt sorts
personer för olika ställningar inom organisationen. (Grönroos, 1990)

Forskningen och debatten kring arbetstillfredsställelse har under de senaste decennierna i hög
grad fokuserats kring maktfördelning, fysisk arbetsmiljö, arbetsfördelning, arbetstider med
mera. Arbetstillfredsställelse refererar till de attityder som de anställda har till sin
arbetsposition, sin roll i organisationen och till organisationen i helhet. Även dessa är
personliga och måste beaktas individuellt. Engagemang i arbetet är beroende av hur individen
identifierar sig psykiskt med arbetet och engagemang i företaget härrör till hur individen
förhåller sig till och identifierar sig till företaget i stort. Desto bättre en individ kan identifiera
sig med företaget ju mer lojal blir denne och därmed ökar motivationen och viljan att
engagera sig i företaget. (Dunne & Barnes, 2000) Hur motiverade människor är i ett företag
beror inte bara på hur företaget är organiserat, företagets verksamhetsområde och så vidare.
Motivationsnivån är i hög grad beroende av hur de enskilda individerna ser på sig själva och
sin omgivning. Människan kan välja att vara positiv eller negativ, uppåt eller nedåt samt att
fokusera på möjligheter eller problem. Attityder är en fråga om ett personligt val. Möjligheter
att öka motivationen finns genom att ledningen kan ställa sig frågande till hur personalen kan
påverka sina medarbetares attityder och motivation. Attityderna avgör om ett företag ska bli
en trevlig och spännande arbetsplats eller dess motsats. (Arndt & Friman, 1991)

Gemenskapsfrämjande aktiviteter i form av personalfester, jippon och utflykter bidrar till att
förbättra stämningen inom företaget då personalen får möjlighet att umgås på ett avslappnat
sätt utanför företaget. Detta kan leda till ett mer öppet och socialt företagsklimat. (Arnerup-
Cooper & Edvardsson, 1998) För de flesta anställda bidrar arbetet till social kontakt med
andra, något som i många fall värdesätts lika högt som materiella ting. Vänliga och
uppmuntrande medarbetare har visat sig leda till ökad arbetstillfredsställelse. (Robbins, 1996)
Stimulera, motivera, engagera och förstå sina medarbetare blir ledningens viktigaste uppgift.
För att lyckas uppfylla denna uppgift bör ledningen se de anställda som en nyckelresurs och
arbeta med och genom människorna i företaget. Det är ur företagets synvinkel högst
nödvändigt att veta hur personalen fungerar. Genom att i möjligaste mån se till att de
anställdas personligheter överensstämmer med arbetsuppgifternas karaktär och företagets
strategiska situation kan arbetsledare skapa en arbetsstimulerande och motiverande situation.
(Arndt & Friman, 1991)

Idag kan många serviceyrken vara både fysiskt och psykiskt ansträngande då personalen skall
serva en mängd olika typer av människor. I ett alltför tufft klimat är det lätt att individen
undviker att engagera sig personligen med kunderna och istället intar en neutral, intetsägande
approach. För att underlätta för individen är bildandet av arbetsgrupper eller team att föredra.
(Berry & Parasuraman, 2000) Att vara medlem i en grupp skapar en känsla av tillhörighet, ger
identitet samt en möjlighet att pröva sina tankar och idéer. Samtidigt minskar osäkerheten och
tillvaron underlättas genom den trygghet och det stöd gruppen ger. Då gruppbildandet innebär
tillgång till mer kunskaper, synsätt, tid och energi leder ofta samarbetet till en förbättring i
kommunikationen och ökar acceptansen för de beslut som tas. (Bolman & Deal, 1997)
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Arbetsgrupper är en mycket viktig ingrediens i den interna marknadsföringen då detta skapar
en sorts ”vinna-vinna” situation. Företaget får fram individens maximala kunskaper och
erfarenheter samtidigt som individen blir engagerad och motiverad av att lämna vardagens
arbetsrutiner. (Waltin & Ericson, 2000)

Som komplement till den ovan beskrivna sociala miljön kan även fördelaktig ergonomisk
miljö samt gynnsamma hjälpmedel bidra till att personalen uppnår bra arbetsresultat och
uppskattar sin arbetsmiljö (Robbins, 1996). Personalen påverkas av olika stimuli i
omgivningen, däribland den fysiska miljön så som temperatur, ljus, ljud, interiör, exteriör och
så vidare (Hoffman & Bateson, 1997). En trevlig och väl fungerande arbetsmiljö, samt
noggrant planerande tillvägagångssätt och system för hur arbetet skall utföras är en
grundförutsättning för att personalen skall kunna prestera bra arbetsinsatser och kan därmed
innefattas i den interna marknadsföringen (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).

2.3.4 Ledningens roll

För att den interna marknadsföringen ska ge bra resultat krävs att företagsledningen ger sitt
fulla stöd. Ansvaret för den interna marknadsföringen bör inte delegeras till någon avdelning
eller något stabsorgan eftersom det är vanligt att ledningen då tappar intresset och glömmer
sitt omedelbara ansvar för de interna satsningarna. Den interna marknadsföringen kräver klara
beslut och aktiv uppföljning från högsta ledningen för att nå optimalt resultat. Detta gör att
den interna marknadsföringens första målgrupp är den högsta ledningen i ett tjänsteföretag.
Denna målgrupp måste förstå och acceptera de grundläggande dragen i ett tjänsteföretags
verksamhet innan den interna marknadsföringen, riktad mot medarbetarna, kan ge någon
större utdelning. Om högsta ledningen inte är insatt i effekten av processen, är risken stor att
de interna åtgärderna kommer att stöta på problem. (Arndt & Friman, 1991) Vidare måste den
interna marknadsföringen tillämpas i hela organisationen, bedrivas uppifrån och ner i
organisationen samt passa organisationens verksamhetssätt (Greiner refererad i Varey &
Lewis, 1999).

Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) skapas arbetsglädje i ett företag om chefen är
delaktig i verksamheten, informerar och engagerar personalen och uppmuntrar goda
prestationer. Ledare och ledarstilar har en avgörande roll i den totala interna
marknadsföringen (ibid). Konstruktiv kritik genom kommunikation till underställda kan vara
ledningens sätt att skapa ett öppet och uppmuntrande internt klimat (Grönroos, 1990). De
inofficiella kanalerna och tvåvägskommunikationen inom företaget, den dagliga kontakten
mellan ledning och medarbetare samt interna informationscirklar är exempel på intern
interaktiv kommunikation. Strävan efter att uppnå god interaktiv kommunikation kan nås
genom informationskanaler och tvåvägskommunikation som till viss del byggs upp av
decentralisering och ledarskap. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) Om det interna
klimatet är dåligt, kan effekterna bli svagt engagemang och förvirring bland personalen något
som i sin tur leder till misstrivsel (Grönroos, 1990). Det är viktigt att informationen inom
företaget når ut till samtliga anställda något som dock kan vara svårt då människor är olika
och har olika förutsättningar för att ta till sig samt delge information. Som en följd av detta
bör företag därför ta hänsyn till människornas individualitet och anpassa informationen
därefter. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998)

En individs motivation kan förstärkas om ledningen ger feedback och tydliggör sambandet
mellan beteende och belöning (Alsrup, 2001). Det bör vara klart och tydligt specificerat för de
anställda på vilket sätt belöning delas ut. Belöningssystem och arbetsbeskrivningar skall vara
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motiverande och inspirera de anställda till ett effektivt, kundinriktat agerande. (Arnerup-
Cooper & Edvardsson, 1998) Att belöna beteenden som chefen vill ska fortsätta och bestraffa
beteenden som chefen vill ha bort är de vanligaste formerna av motivationsbaserat handlande.
Svagheten med dessa principer är att det som motiverar en person idag kanske inte motiverar
denna imorgon eller nästa år. Att kunna fortsätta motivera en person med samma faktorer är
därför ingen självklarhet för ett företag. När ett behov hos en person tillfredsställts ersätts det
av ett annat, vanligtvis ”större” behov. (Arndt & Friman, 1991)

2.4 Segmentering vid intern marknadsföring

Vad som motiverar och skapar trivsel hos de anställda är behov som kan skilja sig åt (Arnerup
& Edvardsson, 1992). För att kunna maximera effekten av den interna marknadsföringen bör
företag skaffa sig kunskap om de anställdas förväntningar på den interna marknadsföringen
samt identifiera olikheterna mellan de anställdas behov (Lings, 2000). De interna
marknadsföringsaktiviteterna skall väljas, utformas och utvecklas så att de passar de
anställdas behov och skapar ett verkligt värde för de anställda. Lyckas företag utforma
aktiviteterna på ett fördelaktigt sätt skapas en tro på produkten vilket bidrar till att höja
servicekvaliteten till de externa kunderna. (Dunne & Barnes, 2000) Då individers behov och
efterfrågan varierar minimeras möjligheten att standardisera den interna marknadsföringen till
de anställda. För att kunna erbjuda en så individuellt anpassad intern marknadsföring som
möjligt blir segmentering ett hjälpmedel. Segmentering innebär en uppdelning av de anställda
i likartade grupper, vilket gör att aktiviteterna företaget erbjuder får en positiv effekt.
Personalen inom ett och samma segment skall i några viktiga avseenden vara ”lika” medan
det mellan segmenten finns avgörande skillnader. Gruppindelningen kan ske efter exempelvis
ålder, kön, arbetsroll samt arbetsfunktion. (Arnerup & Edvardsson, 1992)

För att förstå individers olikheter och för att kunna anpassa de interna
marknadsföringsaktiviteterna efter segmenten behöver hänsyn även tas till de förändringar
som samhället genomgått och dess påverkan på människans källa till motivation. Idag
eftersträvar människor mer utmanande arbetsmiljöer och större delaktighet i organisationen.
Människor är mer självständiga och strävar i huvudsak efter arbetsuppgifter som leder till
självutveckling och självförverkligande. (Dunne & Barnes, 2000) Generation X, födda 1965-
1981, har andra förväntningar på arbetsmiljön än vad tidigare generationer har. Det är viktigt
för företag att inte se på sina anställda som en homogen grupp utan som personer med
individuella intressen och värderingar. Generation X söker arbetsuppgifter som innebär
utmaningar och ett ständigt lärande. De uppfattar det naturligt att byta jobb för att
tillfredsställa dessa behov och anser att karriärvägen bör vara dynamisk. Tidigare generationer
har i högre grad efterfrågat trygghet i arbetet än vad dagens unga människor gör. Pengar är
fortfarande en stor källa till motivation men konkurrerar med motivationsfaktorer som
ständigt lärande och livsstil. Vidare värdesätts flexibel arbetstid, korta pendlingsavstånd,
intressant företagskultur och prestige. Anordningar som kontorets utformning, gym i
företagshuset och dagisplats har även det stor betydelse. Det är viktigt att företag erbjuder
arbetsuppgifter som uppskattas av de anställda. Chefen bör uppmana de anställda till att lära
sig av varje situation för att personalen skall känna att de utvecklas i arbetet. Ovanstående
visar på att det är viktigt att företag inser skillnaderna i de anställdas behov och anpassar de
interna marknadsföringsaktiviteterna efter olikheterna hos de olika personalsegmenten. (Bova
& Kroth, 2001)
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2.5 Problem med intern marknadsföring

De interna marknadsföringskampanjerna har vunnit stor popularitet, men har dock inte alltid
lyckats väl. Detta har i allmänhet berott på att de inre kampanjerna genomförts som isolerade
företeelser, ibland som ersättning för andra, viktigare åtgärder och närmast som symboliska
handlingar. Framgångsrik intern marknadsföring förutsätter ingående förståelse för
människan. I samband med att tjänster produceras spelar människan en avgörande roll, som
påverkande faktor av hur väl den potential och kapacitet som finns bunden i tekniska resurser
kan utnyttjas. (Arndt & Friman, 1991) Ahmed och Rafiq (1995) har identifierat problem med
de interna marknadsföringsaktiviteterna enligt följande:

1. Aktiviteterna som de anställda erbjuds är inte alltid vad de önskar
2. De anställda får sällan välja mellan olika aktiviteter
3. Enligt anställningens natur kan personalen tvingas acceptera aktiviteter de inte vill ha
4. Att behandla personalen som kunder orsakar problem om de externa kundernas behov

prioriteras före de anställdas
5. Företag fokuserar på kostnaderna av den interna marknadsföringen snarare än på

vinsterna

När företag arbetar med intern marknadsföring är det av stor vikt att internt kartlägga
attityderna bland medarbetarna så att problemen i den interna miljön kan identifieras (Arndt &
Friman, 1991). Redan vid anställningen bör individens värderingar stämma överens med
företagets då detta innebär att företaget blir mer motiverande som arbetsplats (Berry &
Parasuraman, 2000). Människor misslyckas nämligen i större utsträckning i sitt arbete på
grund av sina attityder än på grund av bristande förmåga att utföra arbetet. Vad en anställd har
för inställning till sitt arbete, sina arbetskamrater och sin chef är avgörande för hur denne
lyckas. Relationer mellan människor styrs av både känslor och förnuft. Känslor är starka
dynamiska krafter som både kan motivera människor samt göra dem svaga och ineffektiva.
(Arndt & Friman, 1991)



16

3. Problemdiskussion

I detta kapitel sammanfattar vi relevanta teorier och fakta som tidigare belysts i inledningen
samt i teorikapitlet. Problemdiskussionen mynnar därefter ut i uppsatsens syfte.

Allt fler företag diskuterar det intellektuella kapitalet och humankapitalet, dess värde, hur det
skall kunna synliggöras och sist men inte minst hur företagen skall kunna hålla kvar
nyckelpersoner. Insikten om att stora och för företagen avgörande kapitaltillgångar sitter i
människors beteende och intellekt både skrämmer och lockar till att hitta olika lösningar för
att få personalen att stanna. (Söderlund, 2000) Det blir av stor vikt för företag att förstå de
psykologiska aspekter som driver människan (Wolvén, 2000). Engagemang i arbetet är
beroende av hur individen förhåller sig till och identifierar sig psykiskt med arbetet och
engagemang i företaget är beroende av hur individen förhåller sig till och identifierar sig med
företaget i stort. Desto bättre en individ kan identifiera sig med företaget ju mer lojal blir
denne och därmed ökar motivationen och viljan att engagera sig i företaget. (Dunne & Barnes,
2000)

Tjänsteföretag, framförallt inom IT-branschen, har fått allt svårare att rekrytera personal.
Trots detta är IT-företagen dåliga på att vårda och utveckla sin personal och alltför ofta för lite
insatta i vad de anställda vill. (Dinkelspiel, 2000) Enligt Alsrup (2001) kan Maslows
behovsteori, McGregors Teori X och Y samt Hertzbergs motivationsfaktorer ge en
uppfattning om vad som motiverar människor. Företag kan via dessa motivationsteorier få en
grundläggande förståelse för vad som driver människor i arbetet och därigenom kunna skapa
trivsam arbetsmiljö (ibid). Personalen är den främsta resursen inom tjänsteföretag och det blir
av avgörande vikt att genom intern marknadsföring motivera och få dessa att trivas så att de
väljer att stanna på företaget (Grönroos, 1990). Intern marknadsföring kan definieras på en
mängd olika sätt, i arbetet kommer vi att använda Berry och Parasuramans (1992) definition
som utgångspunkt, då denna är den mest utförliga. Berry och Parasuraman (1992, s 25)
definierar intern marknadsföring enligt följande:

“Internal marketing is attracting, developing, motivating, and retaining qualified employees
through job products that satisfy their needs. Internal marketing is the philosophy of treating
employees as internal customers and it is the strategy of shaping job-products to fit human
needs”

Intern marknadsföring är ett fenomen som uppmärksammats i forskning inom marknadsföring
av tjänster och betraktas som en förutsättning för framgångsrika insatser inom företag
(Grönroos, 1990). De övergripande målen med den interna marknadsföringen är att företag
skall kunna attrahera lämpliga medarbetare, hålla kvar bra medarbetare samt guida och
motivera medarbetarna till en så bra insats som möjligt (Grönroos, 1998). Intern
marknadsföring bör ses som en försäkran till personalen om en bestående förbättring. Denna
förbättring uppnås om den interna marknadsföringen tillämpas som en kontinuerlig process.
Processen utgörs av analys av företagets interna och externa nuläge samt målen,
förberedelserna och genomförandet av den interna marknadsföringen. Slutligen bör företaget
följa upp och utvärdera denna process för att därigenom kunna åstadkomma förbättringar av
den interna marknadsföringen. (Arnerup & Edvardsson, 1992)

I intern marknadsföring kan nästan alla aktiviteter, som på ett eller annat sätt påverkar
medarbetarnas tillfredsställelse i form av motivation och trivsel, inkluderas (Grönroos, 1996).
De interna marknadsföringsaktiviteterna kan variera beroende på situationsvariabler så som
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företagets verksamhetsområde, personal samt målsättningen med den interna
marknadsföringen (Greiner refererad i Varey & Lewis, 1999). Vad som motiverar och skapar
trivsel hos de anställda är behov som kan skilja sig åt. För att kunna maximera aktiviteternas
effekt blir det av avgörande vikt för företagen att kartlägga dessa behov och dela in de
anställda i segment för att kunna erbjuda individuellt anpassade interna
marknadsföringsaktiviteter. (Arnerup & Edvardsson, 1992) Enligt Arndt och Friman (1991)
lyckas inte alltid företag kartlägga personalens attityder och behov vilket leder till att företaget
inte blir en motiverande arbetsplats. Ytterligare problem som identifierats med den interna
marknadsföringen är att de aktiviteter som de anställda erbjuds inte alltid är vad de efterfrågar
(Ahmed & Rafiq, 1995).

Utifrån ovanstående diskussion kan utläsas att personalen är den viktigaste resursen i
tjänsteföretag vilket gör det viktigt för dessa företag att värna om sin personal genom intern
marknadsföring. Företag kan genom interna marknadsföringsaktiviteter sträva efter att få
personalen att känna motivation och trivsel så att de väljer att stanna på arbetsplatsen.  Det är
även viktigt för företag att veta vilka interna marknadsföringsaktiviteter de anställda värderar
för att kunna dra slutsatser om vilka aktiviteter företag bör prioritera.

3.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att beskriva hur tjänsteproducerande IT-företag använder interna
marknadsföringsaktiviteter i syfte att skapa motivation och trivsel på arbetsplatsen.

Våra delsyften är att:
• studera vilka interna marknadsföringsaktiviteter företag erbjuder de anställda
• studera hur de anställda värderar olika interna marknadsföringsaktiviteter

3.1.1 Avgränsningar

I uppsatsen avgränsar vi oss till att betrakta trivsel och motivation i det syfte som resulterar i
att de anställda väljer att stanna på sin arbetsplats, inte vad som motiverar dem att utföra ett
bra arbete. Vidare väljer vi att studera intern marknadsföring utifrån företagsledningen och
personalens perspektiv.
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4. Metod

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de val vi gjort angående forskningsansats,
undersökningsansats där valet av fallstudieföretag motiveras, litteratursökning,
datainsamlingsmetod samt tillvägagångssätt vid analysen. Vi kommer även att redovisa vilka
metodproblem vi stött på.

4.1 Forskningsansats

Deduktiv forskning innebär att hypoteser utformas utifrån tidigare teorier, med avsikt att
jämföra med verkligheten. Genom logisk härledning skall resultat därigenom åstadkommas.
Ett induktivt arbete går från erfarenhet till generalisering vilket innebär att slutsatserna
baseras på empirisk data. Svagheter med detta synsätt är att avvikelser kan uppstå då samtliga
observationer ej tas i beaktning. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Denna uppsats kan
betraktas som deduktiv eftersom vi utgick från befintliga teorier, jämförde och prövade dessa
mot de resultat som vi erhöll från den empiriska undersökningen för att sedan dra slutsatser.

När information samlas finns det två olika metodiska angreppssätt att tillgå, kvalitativ och
kvantitativ. Det centrala i kvalitativa undersökningar är att genom informationsinsamling
erhålla en djupare förståelse för helheten. Denna metod baserar sina slutsatser på mjuka data,
som exempelvis arbetstrivsel och motivation. (Lundahl & Skärvad, 1992) Vidare
kännetecknas denna metod av närhet till den källa som information hämtas ifrån. Kvantitativa
metoder däremot är mer formenliga och strukturerade. Dessa baseras på hårda data, som vinst
i kronor och antal sålda enheter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) vilket gör att de
insamlade materialet i sifferform kan kodas och analyseras (Lekvall & Wahlbin, 1993).
Kvantitativa metoden karakteriseras även av en distans till det som undersöks samt att
förklaring snarare än förståelse till problemet försöker nås (Holme & Solvang, 1997). Vårt
arbete är i huvudsak kvalitativt, men vissa kvantitativa inslag finns. På grund av problemets
komplexitet erfordrades ett kvalitativt synsätt då vi ville få en djupare förståelse för
problemet.

4.2 Undersökningsansats

När vetenskapliga arbeten skrivs kan fyra olika undersökningsansatser väljas, beroende på
vad situationen kräver. Dessa fyra är fallstudie, surveyundersökning, skrivbordsundersökning
samt experiment. Fallstudier används främst vid noggranna studier av ett eller ett litet antal
undersökningsenheter. Vidare är fallstudier till för att utveckla och testa teorier samt för att
formulera och precisera hypoteser. (Lundahl & Skärvad, 1992) Fördelen med fallstudie som
metod är att den som undersöker kan tränga in på djupet i de undersökta företagen (Lekvall &
Wahlbin, 1993). En nackdel med detta metodval är att en fallstudie aldrig fullt ut
representerar verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Surveyundersökningar
strävar efter att ge generaliserbar kunskap vilket innebär att det utifrån ett antal
undersökningsenheter drar slutsatser om hela målpopulationen. Experiment är den mest
fördelaktiga undersökningsmetoden vid undersökningar som syftar till förklaringar. (Lundahl
& Skärvad, 1992) Vidare mäts vid experiment effekten av en eller flera variabler för att kunna
fastställa samband. I en skivbordsundersökning används sekundärdata, redan insamlad data.
Fördelen med skrivbordsundersökning är att den är billig att genomföra och ger ett snabbt
resultat. Det kan dock vara svårt att hitta relevant information och kvaliteten på det insamlade
materialet kan då ifrågasättas. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997)
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Vårt syfte var att beskriva hur tjänsteproducerande IT-företag använder interna
marknadsföringsaktiviteter i syfte att skapa motivation och trivsel. Vi strävade efter att på ett
så bra sätt som möjligt kunna beskriva den interna marknadsföringens komplexa roll och för
att få en förståelse av helheten valde vi att göra fallstudier.

4.2.1 Val av fallstudieföretag

Som vi tidigare nämnt valde vi att belysa den interna marknadsföringen utifrån tre
tjänsteproducerande företag i IT-branschen. Vi började vårt sökande, efter lämpliga företag att
intervjua, via Internet genom att läsa olika IT-företags hemsidor. Vi ansåg det viktigt att
samtliga företag hade liknande personalkategorier samt var beroende av att behålla sin
kompetenta personal då dessa besitter värdefulla kunskaper och är svåra att ersätta . Vidare
ansåg vi det lämpligt att företagen var belägna på samma ort, detta då konkurrenssituationen
om personalen därigenom blir densamma. De tre företagen vi valde att studera blev Avantra,
Frontec Norr samt Genesis-IT, samtliga belägna i Luleå.

4.3 Litteratursökning

För att få en inblick i vad tjänsteföretag grundar sin interna marknadsföring på gjorde vi en
litteraturstudie där vi både studerade artiklar och böcker som skrivits i ämnet. Litteraturen
sökte vi efter via Bibdia och Libris vilket resulterade i att vi fann böcker, relevanta för vårt
arbete, på Skeribi, Luleå Tekniska Universitetsbibliotek samt övriga universitetsbibliotek i
Sverige. Litteratur i form av artiklar har vi erhållit via sökning på databaser som EBSCOhost,
Emerald-library, Affärsdata samt Helecon. De sökord vi använt oss av är bland annat intern
marknadsföring, motivation, trivsel och humankapital samt dessa ords engelska
motsvarigheter; internal marketing, motivation, comfort och human resourse.

4.4 Datainsamlingsmetod

Vid undersökningar kan data samlas in på olika sätt beroende på om primär- eller sekundär
data vill erhållas (Dahmström, 1996). För att samla in den data som var nödvändig för att
fullborda syftet har vi använt oss av både primär- och sekundärdata.

4.4.1 Sekundärdata

Sekundärdata kallas redan insamlad data (Dahmström, 1996). Fördelarna med sekundärdata är
att det är ett enkelt och billigt sätt att förvärva information. Problem vid insamling av
sekundärdata kan vara att hitta relevant material. Det kan även vara svårt att värdera
kvaliteten och användbarheten hos den sekundärdata som erhålls då denna inte exakt belyser
de frågeställningar som efterfrågas. (Wiedersheim- Paul & Eriksson, 1997) För att få en
inblick i företagens verksamhet, produkter samt personalpolicy tog vi del av sekundärdata via
företagens hemsidor.

4.4.2 Primärdata

Då den efterfrågade datan inte finns tillgänglig sedan tidigare krävs insamling av material för
första gången, resultatet blir primärdata. Primärdatainsamling kan utföras genom enkät,
personliga intervjuer eller telefonintervjuer. (Dahmström, 1996) Enkät kan vid beskrivande
undersökning utföras bland grupper av personer. Fördelarna med denna datainsamlingsmetod
är att intervjuareffekten undviks, vilket innebär att respondenten inte påverkas av intervjuaren.
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Vidare ökar möjligheterna att nå många personer på ett effektivt och billigt sätt. (Eriksson &
Wiedersheim- Paul, 1997) Vid personliga intervjuer ges möjlighet att ställa komplexa frågor
samt följdfrågor. På detta sätt kan eventuella tolkningsfel minimeras. Nackdelen med denna
metod är att den alltid tar lång tid att genomföra då intervjun kräver noggranna förberedelser.
Anonymiteten försvinner vilket leder till att respondentens vilja att besvara känsliga och
personliga frågor minskar. Dessutom kan intervjuareffekt förekomma då intervjuare och
respondent kan komma att påverka varandra. (Dahmström, 1996) Telefonintervjuer är
snabbare och billigare i jämförelse med personliga intervjuer. Nackdelarna är att det inte kan
ställas allt för komplexa och känsliga frågor samt att risken för oöverlagda svar finns.
Eventuella oklarheter i frågorna kan redas ut men tolkningsfel kan trots detta uppstå. (Lundahl
& Skärvad, 1992)

För att öka vår förståelse och kunskap om företagen har vi i första hand använt oss av
primärdata vid våra empiriska undersökningar. För att få en bild av hur företagen arbetar med
den interna marknadsföringen har vi intervjuat personalansvarig på respektive företag. Vi
fann det lämpligt att intervjua personalansvariga för att få deras bild av vad som prioriteras i
den interna marknadsföringen i syfte att öka motivation och trivsel så att personalen väljer att
stanna kvar på företaget. Till de personliga intervjuerna hade vi konstruerat intervjuguider
som stöd till våra intervjuer (se Bilaga 1). Intervjuguiderna bestod av en rad centrala frågor
och begrepp, baserade på teorier, vilka vi grundade våra intervjuer på. Efter att ha valt ut tre
potentiella företag tog vi den första kontakten via telefon där vi kort berättade innebörden och
syftet med arbetet. Efter detta fick personerna vi talade med avgöra om vi kunde erhålla
meningsfull information genom att intervjua företaget samt vilken person som var lämpad att
svara på våra frågor angående företagets interna marknadsföring.

De personer som var lämpade att svara på våra frågor angående den interna marknadsföringen
var Annika Holmgren, personalansvarig på Avantra, Birgitta Wennerberg, personalansvarig
på Frontec Norr samt Staffan Bergdahl, vice VD med personalansvar på Genesis-IT. Vi valde
att skicka intervjuguiderna i förväg då vi ansåg att de innehöll komplexa frågor som kunde
kräva viss förberedelse av respondenterna. Vi genomförde personliga intervjuer eftersom de
gav oss möjligheten att ställa komplexa frågor samt följdfrågor så att eventuella tolkningsfel
kunde minimeras. Den fördel som de personliga intervjuerna gav ansåg vi oss inte kunna få
genom alternativa metoder som telefonintervju och brevenkät. Intervjuerna bandades för att få
en så fullständig dokumentation som möjligt. När vi gjorde vår undersökning hade vi inte
några problem att få våra respondenter att ställa upp på intervjuerna. Det var inte heller någon
som hade invändning mot att vi bandade dessa.

Baserade på svaren från intervjuerna av de personalansvariga samt delar ur teorin hade vi
konstruerat en enkät (se Bilaga 2) till medarbetarna på respektive företag. Enkäten innehöll
även två öppna frågor med avsikten att erhålla ytterligare synpunkter kring de interna
marknadsföringsaktiviteterna. Synpunkter som inte skulle ha framkommit med enbart givna
svarsalternativ. Enkät utformades i syfte att ta reda på medarbetarnas inställning till interna
marknadsföringsaktiviteter. För att precisera frågorna lät vi vår handledare komma med
synpunkter på intervjuguiden och enkäten innan de delades ut. Vi var närvarande på samtliga
företag då enkäten utdelades och avsikten var att dela ut 30 enkäter, 10 på vardera företag.
När undersökningen genomfördes var det endast 23 personer (8 på Avantra, 7 på Frontec Norr
samt 8 på Genesis-IT) som hade möjlighet att svara på enkäten. På frågorna 2 och 3 i enkäten
var det endast ett fåtal av de tillfrågade som valde att svara. De utvalda respondenterna var de
programmerare och/eller systemvetare som fanns tillgängliga på respektive företag då
undersökningen genomfördes. Valet att undersöka programmerare och/eller systemvetare
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grundar sig på att denna yrkeskategori utgör en relativt stor andel av den totala
personalstyrkan på samtliga undersökta IT-företag.

4.5 Tillvägagångssätt vid analysen

Vid undersökningar i form av fallstudie försöker en helhetsbild av ett enskilt fall fås genom
arbete relativt nära de verbala grunddata som finns. Svårigheter uppstår om delar saknas eller
inte hör hemma i sammanhanget. Arbetet pågår tills en sammanhängande bild av det som är
av intresse erhållits och ett mönster inom fallet tycks ha framgått. Därefter jämförs de olika
fallen med varandra och likheter efterforskas och skillnaderna analyseras. Det finns dock inga
fasta regler för analys utan varje enskilt fall styr utgången av analysen. (Lekvall & Wahlbin,
1993)

Vid en enkel statistisk bearbetning gäller det att i en tabell visa hur det undersökta materialet
fördelar sig på de olika variabelvärden. Därefter skall ett sammanfattande mått beräknas för
att visa var tyngdpunkten i det insamlade materialet ligger och hur stor spridning materialet
har. Dessa mått kallas centralmått såsom medelvärde och median, respektive spridningsmått
såsom standardavvikelse och kvartilavvikelse. Material från en enkät kan kodas och matas in i
en dator för bearbetning eller sammanställas manuellt. I analysen skall enbart de analyser som
lett fram till något intressant tas med och kan då redovisas i sammanfattad och uttolkad form.
Ibland kan dock redovisning av en frekvensfördelning i mer detaljerad form vara bifogad,
exempelvis en klassindelad tabell. Under behandlingen av det erhållna materialet kan
bearbetningsfel bidra till att en felaktig slutsats dras. Dessa fel kan uppstå då det insamlade
materialet överförs till bearbetningsbara data, vid felräkningar eller olämpligt valda
analysresultat eller orsakas av feltolkning av analysresultatet. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

Materialet, som erhölls från enkäterna, grupperades och sammanställdes så att intressanta
likheter respektive olikheter kunde utläsas. Svaren från enkätundersökningen kodades så att
värdena kunde bearbetas i dataprogrammet Excel. Därigenom kunde medelvärde och
standardavvikelse räknas ut på respektive delfråga. Medelvärdet räknades ut för att erhålla
respondenternas genomsnittliga uppfattning om respektive aktivitet och standardavvikelsen
för att kunna avläsa hur stor spridning svaren på respektive alternativ hade. De personliga
intervjuerna spelades in på band för att därefter sammanställas. Vid analysen började vi med
att göra en jämförelse mellan vad som redovisades i teorin och det material som erhållits
genom de tre fallstudierna. Jämförelsen resulterade i både likheter och olikheter. Därefter
analyserades enkäten i avsikt att finna likheter bland de tillfrågade på företagen. Då likheterna
var identifierade kunde vi avgöra vilka interna marknadsföringsaktiviteter personalen
föredrar. Efter jämförelsen mellan teori och empiri övergick vi till att göra en analys företagen
emellan även detta för att kunna kartlägga såväl likheter som olikheter. Analysen redovisades
på ett strukturerat sätt där ledningens synsätt på respektive företag åskådliggjordes följt av
personalens, därefter gjordes en jämförelse mellan ledningens och personalens åsikter.
Avslutningsvis redovisades en jämförelse företagen emellan.

4.6 Metodproblem

En uppsats sanningsenlighet bedöms efter hur hög validitet respektive reliabilitet den innehar.
Nedan beskriver vi hur vi försökt höja validiteten och reliabiliteten i arbetet.
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4.7.1 Validitet

Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Med validitet menas ett mätinstruments
förmåga att mäta det som avses att mätas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Det kan vara
svårt att avgöra om den använda mätmetoden är valid eller inte. För att höja validiteten är det
viktigt att respondenterna anser att frågorna är relevanta i förhållande till syftet. Vidare kan
mätmetoden sägas ha en god validitet om resultatet stämmer överens med teorin. (Lekvall &
Wahlbin, 1993)

Vi har i vår undersökning använt oss av personliga intervjuer då vi haft möjlighet att
omformulera våra frågor för att kunna förmå respondenten att uppfatta våra frågor och
begrepp på ett sådant sätt som vi avsåg att de skulle tolkas. Som stöd till de personliga
intervjuerna utformade vi intervjuguider som i förväg granskades av vår handledare. Vi anser
att vi intervjuade personer som gav oss information inom det ämne vi avsåg att undersöka
samt att de olika personalkategorierna klargjorde sina åsikter gällande den interna
marknadsföringen inom sitt företag. I enkätundersökningen var vi noga med att delge
respondenterna syftet med undersökningen så att de tydligt skulle förstå frågornas relevans.
För att undvika att frågorna misstolkades lät vi vår handledare komma med synpunkter på
enkäten innan den delades ut. Vidare var vi närvarande då respondenterna fyllde i enkäten för
att kunna svara på eventuella frågor.

4.7.2 Reliabilitet

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 1997). En mätmetods reliabilitet kan sägas innebära dess förmåga att
motstå slumpen (Lekvall & Wahlbin, 1993). En metod eller ett angreppssätt bör för att ha hög
reliabilitet vara oberoende av undersökare och undersökta enheter (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997). Varierar resultatet kraftigt från gång till gång kan reliabiliteten således sägas vara
låg. Låg reliabilitet kan orsakas av en mängd olika faktorer så som respondenten, intervjuaren
och instrumentet. Exempel på reliabilitetssänkande faktorer kan vara skillnader i föränderliga
egenskaper hos respondenten orsakade av exempelvis hälsa och stress, situationsbundna
faktorer såsom distraherande miljö, variationer i sättet att ställa frågorna eller slumpfaktorer
såsom att respondenten gissat svaret på en fråga. För att nå en godtagbar reliabilitet bör
mätmetoden vara så tydlig och standardiserad som möjligt. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

Intervjuerna bokades i god tid och den beräknade tiden för intervjuerna angavs för att
respondenterna skulle kunna avsätta tid utan att känna sig stressade av sitt dagliga arbete. Alla
tre intervjuer genomfördes i konferensrum på respektive företag så att störande
omgivningsfaktorer kunde undvikas. Till vår hjälp konstruerade samt utgick vi från
intervjuguider som vi redovisat som bilagor i arbetet. Intervjuerna bandades och renskrevs
direkt efter för att information inte skulle försummas då resultaten sammanställdes. Alla svar
från enkäten har tydligt kunnat identifieras. För att höja reliabiliteten för vidare forskning har
vi noggrant beskrivit hur vi gått tillväga vid undersökningen.
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5. Fallstudier av tre tjänsteproducerande IT-företag

I detta kapitel kommer vi att redovisa de intervjuer vi genomfört på de valda företagen
Avantra, Frontec Norr och Genesis-IT samt de svar som erhållits från enkätundersökningen
bland företagens anställda.

5.1 Avantra

Avantra, som startade 1996, har 21 anställda på huvudkontoret i Luleå samt fem anställda i
Stockholm. Cirka 16 personer arbetar som systemutvecklare och övriga personalkategorier är
civilingenjörer, ekonomer samt säljare. Merparten anställda på Avantra arbetar som konsulter,
vilket innebär att de sitter utplacerade, ibland i ett år eller mer, på de företag som köper
Avantras produkter. För att få svar på våra frågor angående Avantras interna marknadsföring
intervjuade vi Annika Holmgren som är personalansvarig på Avantra.

5.1.1 Intern marknadsföring

Även om Avantra inte använder begreppet intern marknadsföring, tillämpas det då företaget
anser att en viktig del för att få personalen att stanna inom företaget är att personalen känner
delaktighet och gemenskap. Risken med att konsulterna sitter på uppdrag ute hos kunder är att
de kan lockas att ta anställning hos dessa företag. Det är viktigt att de anställda känner att de
tillhör Avantra och inte kundföretaget de sitter hos. Det gäller därför att Avantra inkluderar
dessa konsulter i den dagliga verksamheten och gör dem delaktiga.

5.1.2 Motivationspsykologi

Utvecklande arbetsuppgifter samt möjlighet att lära sig mer inom sitt arbetsområde är faktorer
som Holmgren tror motiverar personalen. Vidare anser hon att trivsel på arbetsplatsen samt
balans mellan jobb och privatliv är viktiga faktorer som kan skapa en motiverande tillvaro på
arbetsplatsen.

5.1.3 Interna marknadsföringsprocessen

Varje månad har Avantra ett månadsmöte med de anställda, där det presenteras vad som för
tillfället händer inom företaget. Holmgren, som har personalansvar, presenterar vid dessa
möten de aktivitetsförslag hon fått in av personalen. Då Avantra är ett mindre företag
underlättas utvärderingen av aktiviteterna genom att personalen, på exempelvis fikaraster, kan
ge feedback angående de genomförda aktiviteterna samt komma med nya förslag. Den interna
marknadsföringen ses på Avantra som en kontinuerlig process även om företaget inte
analyserat hur de skall gå tillväga för att uppnå ett optimalt resultat. Holmgren anser dock att
personalen är införstådd i syftet med Avantras interna marknadsföring. Holmgren tycker att
det verkar som om personalen anser att aktiviteterna företaget erbjuder är bra. Ett tecken på
detta är att merparten av de anställda ställer upp och deltar vid de olika aktiviteterna.

Varje månad fyller de anställda i en trivselenkät där de uttalar sig om hur de trivs på arbetet,
om de anser att de förbättras i sitt arbete, hur de uppfattar arbetsuppgifterna samt om de anser
att de följer företagets uppsatta affärsplan. Denna undersökning redovisas i form av en
trivselskala. Resultatet av undersökningen utvärderas och företaget analyserar vad resultatet
kan bero på. Låg trivsel kan, enligt Holmgren, bero på mindre jobb eller att arbetsuppgiften
inte varit motiverande. Ytterligare ett sätt att avläsa trivsel och motivation kan vara att
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undersöka hur hög personalomsättningen är i företaget. Under år 2000 slutade fem stycken på
Avantra varav tre startade eget. Att konsulter slutat för att sedan börjat på kundföretaget har
inte skett. Holmgren tror att uppsägningar på Avantra kan bero på att personalen inte fått
jobba med vad de förväntat sig. Vid ett månadsmöte fick samtliga anställda på Avantra tre
lappar var på vilka de skulle skriva ner vad de tyckte hade varit bäst under föregående år. Det
visade sig att de flesta ansåg att trivseln och stämningen på arbetsplatsen ökat och att det var
det bästa som hänt under året. Den ökade trivseln anser Holmgren vara ett resultat av de
interna marknadsföringsaktiviteter företaget erbjudit.

5.1.4 Interna marknadsföringsaktiviteter

Avantra använder sig av intranät för att kunna kommunicera inom företaget och nå ut med
information snabbare, något som ökat tillgängligheten för de anställda. Intranätet gör det
möjligt för företaget att nå ut till de konsulter som är ute hos kunder med information om vad
som händer på kontoret. På Avantras intranät kan personalen se beläggningen på företaget,
vem som jobbar med vad samt var. All personal finns avbildad på intranätet där deras
kompetens även finns angiven. Om någon vill köpa eller sälja något, är även denna typ av
annonsering möjlig på intranätet. Vidare kan personalen via intranätet anmäla sig till
evenemang som företaget anordnar. Införandet av intranätet började med att företaget ansåg
att det fanns ett stort behov av att kunna ge ut snabb information till de anställda så att de var
uppdaterade på förändringar inom företaget. Genom kontinuerlig information kan personalen i
sin tur meddela de kunder som berörs av förändringar. Snabb information leder även till att de
anställda känner delaktighet i företaget. Utbildning till de anställda erbjuds efter behov.
Vidareutbildning i form breddad kompetens inom något specifikt område erbjuds via
exempelvis kurser. Inom Avantra finns det anställda som jobbat en längre tid och blivit
specialister inom vissa områden. Dessa personer delar med sig av sina kunskaper till övriga
anställda genom interna utbildningar.  För att stimulera goda individuella insatser och fördela
framtida vinster satsar Avantra på att sprida ägandet genom att erbjuda de anställda
delägarskap i form av optioner och/eller aktier (Avantras hemsida, 20014). Avantra erbjuder
även de anställda lönebonussystem som är baserat på antalet debiteringstimmar.

Exempel på gemensamma aktiviteter för de anställda är biokvällar, matlagning,
akvarellmålning och teaterbesök. Vidare hyr Avantra en sporthall morgon och kväll så att
personalen skall kunna utöva sportaktiviteter. Varje år har Avantra en julfest för både barn
och vuxna. Även kick-off5 på hösten är en årlig återkommande tillställning. I samband med
kick-offen utarbetas kommande års affärsplan tillsammans med personalen. Att personalen
träffas även utanför arbetstid tror Holmgren kan leda till trivsel och minskad
personalomsättning. Många av de som jobbar på Avantra är unga och har sin första
anställning. Det är därför viktig, anser Holmgren, att träffas utanför arbetet då detta skapar
sammanhållning och de anställda lär känna varandra på ett annat sätt. Att träffas utanför
arbetet ger även en positiv bild av arbetslivet.

Att sprida positiv stämning anser Holmgren vara väldigt viktig för att skapa en trivsam
arbetsmiljö. Att peppa varandra och bry sig om varandra anses vara betydelsefullt. Vidare
menar Holmgren att det på Avantra råder ett öppet klimat med mycket kommunikation. På
månadsmötena blir personalen informerad om hur det går för företaget, inklusive de
finansiella aspekterna. I och med öppenheten har de anställda möjlighet att komma med både
positiva och negativa synpunkter. På Avantra värdesätts delaktighet och företaget vill att alla
                                                
4 http://www.avantra.se/rekryt/policybeskr.asp#ankare1, 2001-04-09
5 Tillställning för att poängtera starten på det nya verksamhetsåret.
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anställda tar del i Avantras utveckling genom att aktivt delta i utvecklingen av företagets
affärsplan, mål och strategier (Avantras hemsida, 20016). Holmgren anser att det är väldigt
viktigt att jobba med trivsel och att detta är en bakomliggande faktor till varför personalen
väljer att stanna på sin nuvarande arbetsplats. Vidare anser hon att om arbetsuppgifterna är
meningsfulla, roliga samt utvecklande har de en stor del i att skapa motivation. Holmgren tror
att personalen upplever att de får jobba fritt under ansvar med eget planerande. Avantra
försöker anordna aktiviteter där även de anställdas familjer inbjuds att delta. Detta förenar
både nytta med nöje anser Holmgren. Att familjerna känner varandra kan öka förståelsen för
de anställda då de kan bli tvungna att arbeta mycket under vissa perioder. Avantra vill att de
anställda ska ha ”balans i livet”. Tid skall finnas för både jobb och familj, då mår människan
bäst, enligt Holmgren. Arbetet skall inte ta alltför mycket tid och därför försöker
övertidsarbete undvikas i största möjliga mån på Avantra.

Lokalerna Avantra befinner sig i är väldigt inbjudande och de lockar ofta till after-work
kvällar enligt Holmgren. Lokalerna inrymmer exempelvis bastu och relaxavdelning med
omklädningsrum. Med enkla och förhållandevis billiga medel har Avantra tillsammans med
en kontorsergonom kunnat förbättra arbetsplatsen. Som en följd av detta har bättre arbetsmiljö
erhållits samtidigt som personalen känner att företaget bryr sig om dem. På Avantra arbetar
personalen både i slutna kontor och i kontorslandskap. Att skapa sammanhållning bland de
som arbetar på Avantras kontor är lättare än för de konsulter som är ute på uppdrag. För att
samtliga konsulter skall känna sig välkomna samt känna att de tillhör Avantra har de tillgång
till ett eget kontor på företaget.

5.1.5 Segmentering vid intern marknadsföring

Den interna marknadsföringen tillämpas i hela organisationen och samma information som
ges till de anställda i Luleå via intranätet ges även till de anställda i Stockholm. Aktiviteterna
företaget erbjuder varierar inte beroende på person eller personalkategori utan alla inbjuds att
delta i samtliga aktiviteter.

5.1.6 Problem med intern marknadsföring

Avantra har inte kunnat se några problem med den interna marknadsföringen. Skulle det
möjligtvis vara någon som beklagar sig över en aktivitet skulle Holmgren tala med personen
om orsaken till detta.

5.1.7 Personalens inställning till interna marknadsföringsaktiviteter

Resultatet från enkätundersökningens (se Bilaga 2) första fråga kan utläsas i Tabell 1. Åtta
systemvetare och/eller programmerare fanns tillgängliga vid utdelningen av enkäten. Dessa
ombads att i enkäten markera hur viktiga de ansåg de angivna interna
marknadsföringsaktiviteterna vara, för att de skulle känna motivation och trivsel för att stanna
på företaget.  I tabellen anges medelvärdet samt standardavvikelsen för varje undersökt
aktivitet. De anställda har värderat aktiviteterna efter skalan 1-5, där 1 är oviktigt och 5
mycket viktigt. (Aktiviteterna är i tabellen rangordnade efter medelvärdet.)

                                                
6 http://www.avantra.se/rekryt/policybeskr.asp#ankare1, 2001-04-09
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Tabell 1: Interna marknadsföringsaktiviteter i syfte att skapa motivation och trivsel så att
personalen väljer att stanna på företaget.

Aktiviteter Medelvärde Standardavvikelse

Meningsfulla arbetsuppgifter 4,88 0,35
Öppet företagsklimat där såväl bra som dåliga
förhållanden kan diskuteras med ledningen 4,75 0,46
Delaktighet 4,63 0,52
Utbildningar i syfte att höja kompetensen 4,38 0,52
Flextid 4,38 0,74
Lönenivån 4,25 0,46
Gemenskapsfrämjande aktiviteter 4,13 0,64
Öppet företagsklimat där såväl bra som dåliga
förhållanden kan diskuteras med kollegor 4,05 0,53
Information från ledningen genom muntlig
kommunikation 4,00 0,76
Tillgång till information via intranät 3,88 0,99
Ansvar över egna verksamhetsområden/arbetsuppgifter 3,88 0,99
Uppmärksamhet och erkännande från chefen 3,75 0,71
Ergonomisk utformad arbetsplats 3,36 0,74
Aktiviteter där familjemedlemmar inbjuds att delta 3,25 1,04
Sportaktiviteter till förmånliga priser 3,25 1,28
Fina lokaler 3,13 0,64
Erbjudande om delägarskap 3,00 1,20
Information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer,
videofilmer med mera 2,38 1,19
Subventionerade luncher 2,25 1,04

Avantras personal ansåg att meningsfulla arbetsuppgifter var den mest viktiga interna
marknadsföringsaktiviteten följd av öppet företagsklimat där såväl bra som dåliga
förhållanden kan diskuteras med ledning och delaktighet. Dessa aktiviteter bedömdes alla
ligga nära ”mycket viktig”. Standardavvikelsen låg på dessa tre högst värderade aktiviteter
mellan 0,35-0,52. De interna marknadsföringsaktiviteter som bedömdes vara minst viktiga var
subventionerade luncher, information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer, videofilmer
med mera samt erbjudande om delägarskap. Dessa bedömdes vara ”mindre viktiga” eller
”viktiga”. Standardavvikelsen bland de tre lägst värderade interna
marknadsföringsaktiviteterna låg mellan 1,04-1,20.

På den andra frågan i enkäten (se Bilaga 2) fick de anställda besvara frågan om de ansåg att
några andra aktiviteter, utöver de på fråga ett upptagna, borde ingå i den interna
marknadsföringen. På Avantra poängterade två personer (av åtta undersökta) att meningsfulla
arbetsuppgifter borde ingå i den interna marknadsföringen i syfte att skapa motivation och
trivsel. Detta trots att meningsfulla arbetsuppgifter redan fanns med som alternativ på fråga
ett. Vidare bedömdes även utvecklingssamtal vara någonting som ett fåtal anställda tyckte
borde ingå i den interna marknadsföringen.

På fråga tre i enkäten (se Bilaga 2) fick de tillfrågande bland de anställda ta ställning till vilka
faktorer som de ansåg kunde få dem att säga upp sin anställning och byta arbetsgivare. Även



27

här svarade flertalet att meningsfulla arbetsuppgifter var det mest avgörande. Det fanns även
tillfrågade i personalen som ansåg att lönen var av avgörande vikt vid valet att byta företag.
Ytterligare orsaker var; att nuvarande arbetsgivare inte tillåter de anställda att ta eget ansvar
samt samarbetssvårigheter med rådande arbetsgivare.

5.2 Frontec Norr

Frontec Norr som startade 1987 ingår i Frontec-gruppen som är ett av Sveriges ledande IT-
konsultföretag. Frontec Norr har anställda i Luleå, Piteå samt Boden. 100 är stationerade på
kontoret i Luleå, cirka 15 i Piteå och cirka tio i Boden. Personalkategorierna på företaget är
systemvetare, programmerare, civilingenjörer, administratörer samt säljare. Största delen av
de anställda jobbar som konsulter med programutveckling. På Frontec Norr genomförde vi en
intervju med Birgitta Wennerberg, personalansvarig samt ansvarig för den interna
marknadsföringen och därmed mest lämpad att svara på våra frågor om företagets interna
marknadsföring.

5.2.1 Intern marknadsföring

Frontec Norrs interna marknadsföring har stegvis vuxit fram till vad det är idag med hjälp av
olika idéer och uppslag från de personer som funnits inom företaget. Mycket av det Frontec
Norr gör i sin interna marknadsföring gör de för att skapa trivsel. För att åstadkomma trivsel
använder sig Frontec Norr av såväl traditionsbundna som nya aktiviteter. De kortsiktiga och
långsiktiga målen med den interna marknadsföringen är arbetstrivsel, att få personalen att
stanna kvar samt att företaget skall framstå som något utöver det vanliga jämfört med andra
företag. Wennerberg anser att hög trivsel är en bra konkurrensfördel mot andra företag. Hon
tror dock inte att konkurrensen om personal är lika hård i norra som i södra Sverige. Vidare
bedömer hon att personalen är införstådda i vad syftet med Frontec Norrs interna
marknadsföring är.

5.2.2 Motivationspsykologi

Psykologiska drivkrafter som motiverar personalen tror Wennerberg är ett bra arbetsinnehåll,
möjlighet till kompetensutveckling samt att de anställda känner att de utvecklas. Bra chefer,
bra gehör samt att de anställda känner att de syns samt får vara med och påverka är även
faktorer som påverkar trivseln och motivationen hos personalen. Frontec Norr vill uppmuntra
och ta tillvara på varje medarbetares kreativitet, engagemang och personliga kvaliteter.

5.2.3 Interna marknadsföringsprocessen

På Frontec Norr har varje projektgrupp en egen chef vilken gruppmedlemmarna kan vända sig
till i första hand. På kontoren i Piteå och Boden finns en kontorsansvarig med personalansvar
över egna verksamhetsområdena. Medarbetarna på kontoren i Piteå och Boden medverkar
ofta i de aktiviteter som anordnas av luleåkontoret men det händer även att de gör någonting
tillsammans endast med det egna kontoret. Frontec Norrs ledningsgrupp anordnar ett flertal
arrangemang själva och det blir ofta billiga lösningar snarare än storslagna jättepådrag.
Utformningen och besluten om den interna marknadsföringen tar ledningsgruppen till viss
del. Angående de större aktiviteterna, som återkommer traditionsenligt, tar Wennerberg de
flesta besluten. Inom Frontec Norr sker en hel del arbete inom projektgrupper som kan variera
mellan 5-40 personer. För att skapa sammanhållning inom dessa projektgrupper sker en hel
del av de interna marknadsföringsaktiviteterna inom projektgrupperna. Vid dessa tillfällen är
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det projektledarna som tar beslut om de aktiviteter som används internt för att uppnå den
sammanhållning som är nödvändig för att uppnå önskat resultat med arbetet. Det finns både
projektledare som är bra samt de som är mindre bra på att ordna aktiviteter för sina
projektgrupper. Vissa ordnar många aktiviteter, andra nästan inga alls. Wennerberg stöttar de
som är lite sämre på att erbjuda sina underställda interna marknadsföringsaktiviteter. På
individnivå, aktiviteter gällande den enskilda personen, finns det utrymme för både chefer och
konsultchefer att handla fritt.

Frontec Norr har ingen strukturerad uppföljning, analys eller utvärdering av den interna
marknadsföringen. Wennerberg anser att denna process löser sig själv då företaget inte har så
många anställda. Genom att vara lyhörd och fånga upp vad som sägs om de olika aktiviteterna
kan förbättringar ske. Direkt efter genomförandet av arrangemang eller någon aktivitet får
Wennerberg ofta e-post från medverkande angående deras intryck och förslag till
förändringar. Denna utvärdering leder till nya uppslag av aktiviteter och gör att Frontec Norr
ser sin interna marknadsföring som en kontinuerlig process.

Effekterna av den interna marknadsföringen är att Frontec Norr nått hög personaltrivsel. Två
år i rad har en central personalundersökning av hela IT-branchen gjorts vilken innefattade
Frontec samt Frontec Norr. Gällande personaltrivsel låg Frontec Norr mycket högre än övriga
IT-branschen. Även vid interna personalattitydsundersökningar som företaget genomfört med
hjälp av enkäter har bra resultat på personaltrivsel erhållits i alla år. Wennerberg menar att
hon blir förvånad de gånger någon i dessa undersökningar menat att de inte trivs. Den
misstrivsel denna/dessa personer upplever, kan enligt Wennerberg uppstå då en person suttit
utan uppdrag under en tid. Det är jobbigt för de anställda att sitta mellan två uppdrag och
vänta på nya arbetsuppgifter.

Personalomsättningen inom Frontec Norr tror Wennerberg är lägre än vid andra IT-företag.
De första åtta åren hade företaget ingen personalomsättning alls. Frontec Norr har inte haft
många som slutat för att börjat på annat jobb i Luleå med omnejd utan de har flyttat till annan
ort. När personal slutat har detta ofta berott på att de erbjudits andra arbetsuppgifter eller
högre lön. Personalavgångar, då anställda valt att ta jobb hos kundföretaget, har skett men
detta då personerna i fråga jobbat som konsult på dessa kundföretag i cirka 6 år. Vissa
konsulter har valt att ta anställning hos kundföretag för att slippa resa i arbetet. Att resa i
arbetet är ett problem Frontec Norr tampas med. Ibland kan anställda bli tvungna att vara
borta i ett halvår upp till ett år. Tack vare den teknologiska utvecklingen i dagens samhälle har
personalen dock kunnat börja arbeta mer med hemtagningsprojekt och inte behövt vara
stationerade hos kunder i samma utsträckning.

5.2.4 Interna marknadsföringsaktiviteter

Frontec Norr använder sig av intranät där de publicerar alla nyheter som är på gång inom
företaget. I samband med anställning introduceras nyanställda om vad företaget har för olika
återkommande interna marknadsföringsaktiviteter. Utbildningar i form av
kompetensutveckling är ständigt förekommande på Frontec Norr. Företaget brukar ha
temakvällar om exempelvis utbrändhet och stress, något som varit uppskattat. Temakvällar
som inte rör något specifikt projekt men som behandlar företagets ämnesområde brukar hållas
och dessa är då frivilliga. Även detta är en uppskattad aktivitet hos personalen. Ungefär en
gång per år anordnar Frontec Norr kick-off då företaget åker iväg med personalen i två dagar.
Företaget försöker satsa mycket på familjeaktiviteter och exempel på detta är att
julgransplundring för cirka etthundra vuxna och lika många barn arrangeras varje år. En
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väldigt populär aktivitet är Frontec Norrs årliga resa med personalen och deras familjer till
Abisko. I år, 2001, har fyra resor ägt rum med cirka 40-50 personer på varje resa. Någon gång
då och då ordnar företaget pubafton för personalen då respektive får följa med. I och med
familjeaktiviteterna har flera par börjat umgås även utanför arbetet. Detta är något som
företaget upplevt som positivt, då det leder till att de anställda vid perioder med mycket jobb
får mer förståelse från familjen. Under en period var det en projektgrupp som jobbade väldigt
mycket övertid och för att visa uppskattning fick de anställda bland annat Wennerbergs
hemlagade mat. Frontec Norr inser hur värdefull personalen är och för att visa sin
uppskattning över deras insatser delas presenter i form av påskägg, julklappar samt
sommarpresenter ut. I dagens samhälle tror Wennerberg inte att lönen ses som det viktigaste
utan att arbetet måste innehålla trevliga arbetskamrater och trivsel för att personalen skall
stanna kvar på företaget. Lönen är alltid viktig, men spännande projekt och trivsel är även de
två stora faktorer som kan avgöra vilket företag en person väljer att tillhöra.

Genom åren har företaget anordnat ett flertal middagar och liknande arrangemang.
Wennerberg och flera med henne på Frontec Norr är intresserade av matlagning vilket har lett
till att företaget tagit fram en kokbok – Birgittas favoriter i köket. I denna finns recept från de
middagar företaget anordnat. Varje recept har en liten historia som beskriver vid vilket
tillfälle/arrangemang maträtten serverades samt övriga små anekdoter. Denna receptsamling
har kommit att bli en mycket uppskattad gåva och en av de mest uppskattade
kundjulklapparna över åren. Vid invigning av företagets nya lokaler har Wennerberg tänkt
låta personalen vara med och skapa buffébordet genom att komma med förslag på maträtter
samt vara med och tillaga dem. Maträtterna kommer sedan att ges ut som receptbok med
kommentarer om vem som grundat och lagat dem. Fontec Norr har under åren varit duktiga
på att göra lite udda saker som märks. Att ett dataföretag tryckt upp en receptbok är exempel
på en sådan överraskning.

Frontec Norr har en egen idrottsklubb som har hand om motion och idrott. Denna klubb får
pengar från företaget för att i sin tur kunna sponsra träningskort till personalen. Företaget
anser det viktigt att personalen börjar motionera och röra på sig. Idrottsklubben har
exempelvis anordnat spinningpass endast för Frontec Norrs personal. Vidare har cirka 40
tjejer på företaget anmält sig till tjejmilen och även utmanat andra Frontec bolag att göra
detsamma. Dessa idrottsaktiviteter har lett till att ett tjugotal personer, som normalt inte
brukar träna, har börjat motionera. Många inom företaget är dessutom intresserade av segling
vilket lett fram till att Frontec Norr köpt en segelbåt. Segelbåten används i första hand i
tävlingsverksamhet men även för privatburk. En positiv effekt av samtliga idrottsaktiviteter är
att de förutom bättre hälsa även bidrar till bättre sammanhållning bland personalen. Hela
Frontec Sverige, cirka 800 personer, medverkade i Broloppet i fjol. Gunde Svan var anställd
som coach för att föreläsa och motivera personalen till en bra prestation. Tjänsteslaget är en
fest som brukar gå av stapeln på vårarna. Personalen delas in i olika lag som tävlar i en mängd
olika grenar under dagen. Frontec Norr brukar även arrangera en hel del aktiviteter
tillsammans med företagets kunder. Exempel på dessa kan vara seglingar och in-lines-race.

Wennerberg anser att arbetsmiljön har stor inverkan på arbetstrivsel och företaget arbetar
därför mycket med detta. Frontec Norr strävar efter att få en ergonomisk utformad
arbetsmiljö, då personalens arbetstid till stor del utmärks av stillasittande framför datorer. En
sjukgymnast har hjälpt till med den ergonomiska utformningen av kontoren. Vidare är
lokalerna trivsamt utformade och inhyser såväl bastu som relaxrum.
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Det viktigaste för att erhålla trivsel på arbetet är, enligt Wennerberg, att vara observant samt
lyhörd för vad personalen efterfrågar. Chefen kan behöva uppmuntra till dialog så att
personalen vågar öppna sig och tala om ifall de mår dåligt eller tycker något är bra eller
dåligt. Detta leder till ett öppnare företagsklimat. Enligt Wennerberg har Frontec Norr ett
öppet företagsklimat vilket bland annat kännetecknas av att problem tas itu med direkt med de
berörda personerna. Detta är något som Wennerberg anser vara en viktig faktor för att
misstrivsel inte skall uppstå. Vidare menar Wennerberg att det är viktigt att personalen har
roliga arbetsuppgifter och intressanta projekt att arbeta i. Vissa konsulter sitter ute hos en och
samma kund i flera år vilket kan skapa problem. Det kan vara lätt att konsulterna känner
större gemenskap med kundföretagets anställda och därmed lockas till anställning i
kundföretaget. För att konsulterna skall känna att de tillhör Frontec Norr är det viktigt att de
har en arbetsplats att komma till på företaget samt att de regelbundet besöks av sin chef då de
befinner sig på kundföretaget. Vidare har företagets intranät stor betydelse i detta
sammanhang eftersom användandet innebär att konsulterna snabbt kan ta del av företagets
information och se vad som händer på företaget. Något som kännetecknar konsultbranschen är
att de anställda jobbar mycket under eget ansvar. Personalen måste kunna ta egna beslut då de
är ute hos kunder och tack vare stort delegerande på Frontec Norr är detta möjligt.

5.2.5 Segmentering vid intern marknadsföring

Intern marknadsföring tillämpas i Frontec Norrs hela organisation men de interna
marknadsföringsaktiviteterna kan variera mellan vissa personer och personalkategorier. Detta
beror ofta på att olika projektgrupper erbjuds olika aktiviteter. De större, traditionsenliga,
aktiviteterna som företaget erbjuder de anställda gäller dock oavsett person och
personalkategori. Aktiviteterna som Frontec Norr erbjuder tror Wennerberg att personalen
upplever vara väldigt positiva.

5.2.6 Problem med intern marknadsföring

Problem med den interna marknadsföringen har varit att Frontec Norr inte riktigt nått ut med
information till personalen som är stationerad utanför företaget. Tack vare intranätet har dock
detta problem nästintill undanröjts. I nuläget har de flesta anställda även möjlighet till Internet
i hemmet, vilket gjort det lättare att nå ut till samtliga i personalen.

Wennerberg har identifierat ett problem med att satsa mycket på trivsel. Problemet är att
personalen ställer högre krav och förväntar sig mer och mer från gång till gång. De anställda
blir vana vid att få förmåner och blir därmed bortskämda. Personalens behov ökar ständigt
vilket lett till att de ibland inte ser allt de erbjuds som förmåner utan som självklarheter. Ett
exempel på detta är att företaget hade besök av en naprapat och de som hade problem skulle
få boka tid hos denne. I och med detta kom en ur personalen och frågade Wennerberg vad de
som inte behövde gå till naprapaten skulle erbjudas istället.

5.2.7 Personalens inställning till interna marknadsföringsaktiviteter

Resultatet från enkätundersökningens (se Bilaga 2) första fråga kan utläsas i Tabell 2.
Personalen ombads markera hur viktiga de ansåg de angivna interna
marknadsföringsaktiviteterna vara, för att de skulle känna trivsel och motivation för att stanna
på företaget.  I tabellen anges medelvärdet samt standardavvikelsen för varje undersökt
aktivitet. De anställda har värderat aktiviteterna efter skalan 1-5, där 1 är oviktigt och 5
mycket viktigt. (Aktiviteterna är i tabellen rangordnade efter medelvärdet.)
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Tabell 2: Interna marknadsföringsaktiviteter i syfte att skapa motivation och trivsel så att
personalen väljer att stanna på företaget.

Aktiviteter Medelvärde Standardavvikelse

Meningsfulla arbetsuppgifter 4,71 0,49
Utbildningar i syfte att höja kompetensen 4,57 0,53
Delaktighet 4,29 0,49
Flextid 4,14 0,69
Öppet företagsklimat där såväl bra som dåliga
förhållanden kan diskuteras med kollegor 4,14 0,90
Lönenivån 3,86 0,69
Information från ledningen genom muntlig
kommunikation 3,86 0,69
Tillgång till information via intranät 3,86 0,90
Gemenskapsfrämjande aktiviteter 3,86 0,90
Öppet företagsklimat där såväl bra som dåliga
förhållanden kan diskuteras med ledningen 3,86 1,07
Uppmärksamhet och erkännande från chefen 3,57 0,79
Ansvar över egna verksamhetsområden/arbetsuppgifter 3,43 1,27
Aktiviteter där familjemedlemmar inbjuds att delta 3,29 1,25
Ergonomisk utformad arbetsplats 3,29 0,95
Fina lokaler 3,00 0,82
Sportaktiviteter till förmånliga priser 2,57 0,98
Subventionerade luncher 2,29 0,95
Information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer,
videofilmer med mera 2,29 0,49
Erbjudande om delägarskap 2,29 0,49

Personalen på Frontec Norr ansåg att meningsfulla arbetsuppgifter var den mest viktiga
interna marknadsföringsaktiviteten följd av utbildningar i syfte att höja kompetensen samt
delaktighet. Dessa aktiviteter bedömdes ligga mellan ”av stor vikt” och ”mycket viktig”. De
tre högst värderade interna marknadsföringsaktiviteterna hade en standardavvikelse mellan
0,49-0,53. De interna marknadsföringsaktiviteter som bedömdes vara minst viktiga var
erbjudande om delägarskap, information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer, videofilmer
med mera samt subventionerade luncher. Dessa bedömdes vara nära ”mindre viktiga”.
Standardavvikelsen bland de tre lägst värderade aktiviteterna låg mellan 0,49-0,95.

På fråga två i enkäten (se Bilaga 2) ombads de anställda att svara på frågan om vilka
aktiviteter, utöver de i fråga ett nämnda, som de anser bör ingå i den interna
marknadsföringen. På Frontec Norr svarade en person (av sju undersökta) att
arbetsuppgifternas utformning var det som var allra viktigast och borde därmed ingå i den
interna marknadsföringen. Även vikten att ha trevliga kollegor ansågs vara av stor betydelse
för att skapa trivsel och motivation på arbetsplatsen.

På den tredje frågan i enkäten (se Bilaga 2), där personalen uppmanades ange vad som skulle
få dem att säga upp sin anställning och byta arbetsgivare svarade samtliga, av de som valde att
besvarade frågan, att meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter var det avgörande i valet
att stanna eller byta företag.
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5.3 Genesis-IT

Genesis-IT, som startade 1998, har cirka 45 anställda som är indelade i ledningsgrupp, sälj
och marknad-, support-, administration och ekonomi-, IT- samt utvecklingsavdelning. Cirka
tio personer jobbar som systemvetare och/eller programmerare. Vi intervjuade Staffan
Bergdahl som är vice verkställande direktör på Genesis-IT och har det yttersta
personalansvaret.

5.3.1 Intern marknadsföring

Intern marknadsföring anser Bergdahl vara ett förhållningssätt till de anställda. Alltifrån hur
personalen introduceras i arbetet till hur löner ser ut, arbetsuppgiftens utformning, ledningen,
den anställdes närmaste chef, arbetsmiljö, förmåner, fria arbetstider eller massage en gång i
månaden tycker Bergdahl förstärker relationen till de anställda. Den interna
marknadsföringens förhållningssätt till personalen anser Bergdahl vara en kontinuerlig
process. Relationen mellan personalen och ledningen är en levande process eftersom företaget
är utsatt för utveckling och förändring. Omvärlden förändras och detta påverkar både
företaget och människorna som verkar inom det. Personalen, som är substansen inom
Genesis-IT, går hem varje dag och ska förhoppningsvis komma tillbaka nästa. För att kunna
öka förutsättningarna för att de anställda dagligen ska återvända, använder sig Genesis-IT av
intern marknadsföring. Personalen är den resurs som finns inom företaget, anser Bergdahl och
att få ut deras kreativitet och effektivitet är en grundförutsättning för att företaget skall kunna
existera. Utgångspunkten för detta förhållningssätt är, enligt Bergdahl, intern marknadsföring.
Den interna marknadsföringen inom Genesis-IT handlar mycket om kommunikation inom
företaget. Några kortsiktiga eller långsiktiga mål med den interna marknadsföringen har inte
satts. Företaget har heller inte tagit några mått på vad den interna marknadsföringen resulterar
i, Bergdahl tror dock att det är någonting som Genesis-IT bör göra. Exempel på sådant mått
kan vara att mäta hur personalen mår. Företaget har inte utvecklat något sätt att bedöma
humankapitalet på, men Bergdahl tycker att även detta bör utföras. Genesis-IT´s olika
avdelningschefer frågar dock personalen hur de mår genom muntlig kommunikation.

5.3.2 Motivationspsykologi

Stimulerande arbetsuppgifter som ligger i linje med individens kompetens tillsammans med
att individen mår bra, trivs med arbetskamraterna och jobbar i en stimulerande miljö tror
Bergdahl kan vara bakomliggande motivationsfaktorer på arbetet. Vidare menar Bergdahl att
om personalen har möjlighet till personlig utveckling, delaktighet samt erkännande kan
motivationen och trivseln öka ytterligare. Att arbeta inom ett företag som har bra stämning,
som är framgångsrikt och stimulerande samt som ger individen möjlighet till att få behålla
jobbet är trygghetsfaktorer som enligt Bergdahl kan bidra till motivation och trivsel. Bergdahl
poängterar att en bakomliggande motivationsfaktor till varför personalen väljer att stanna på
företaget är att de erbjuds ett stimulerande arbete. Bergdahl understryker vidare att det kan
vara olika faktorer som motiverar olika personer. För vissa personer kan till exempel lönen
vara helt avgörande medan det för andra är arbetsuppgiften som är det primära och då är
lönen inte alls lika väsentlig. Genesis-IT förväntar sig tänkande människor som är oerhört
kompetenta inom sina områden och som har en egen drivkraft. De anställda arbetar mycket
under eget ansvar, något som dock kan variera mellan olika arbetsuppgifter inom företaget.
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5.3.3 Interna marknadsföringsprocessen

Vem som utformar och bestämmer de interna marknadsföringsaktiviteterna på Genesis-IT
varierar. Ska de anställda göra en gemensam aktivitet som exempelvis gå och spela dart kan
idén och utformningen av denna komma från vem som helst inom företaget. Det är dock
ledningsgruppen som ansvarar för de personal- och lönekompletterandeförmåner som de
anställda erbjuds. Bergdahl är övertygad om att personalförmånerna, det vill säga de
aktiviteter företaget erbjuder de anställda, uppfattas som positiva av personalen och de
kommentarer och synpunkter som framförts inom företaget styrker detta. Aktiviteterna och
förmånerna utnyttjas dock i varierande grad av de anställda. Inom Genesis-IT har
identifikation av de anställdas önskemål av aktiviteter förekommit. Innan träningsmöjligheter
och massage infördes kom förslag från personalen då de via en enkät själva undersökt
efterfrågan på dessa förmåner bland de anställda. Med resultatet som underlag presenterades
förslaget för ledningen som tog beslut i frågan. Någon mer sofistikerad undersökning som att
träning skulle kunna leda till minskad sjukfrånvaro har heller inte gjorts av företaget.

Genesis-IT har inte satt upp några kortsiktiga och långsiktiga mål, företaget följer inte heller
upp, analyserar eller utvärderar den interna marknadsföringen på annat sätt än att de frågar de
medverkande efter evenemangen om aktiviteterna uppskattades. En faktor som Bergdahl fått
positiva återkopplingar till är de fria arbetstiderna personalen erbjuds samt att de ges
möjlighet att arbeta från hemmet. Då medarbetarna erbjöds att bli delägare i bolaget gavs
företaget ett direkt kvitto på om detta var ett bra eller dåligt koncept. Vidare frågade företaget
de anställda varför de valde eller inte valde att ta bli delägare. Enkäter eller övriga studier för
att stämma av den interna marknadsföringen har inte gjorts. En viktig effekt som Genesis-IT
dock kunnat se med den interna marknadsföringen är att personalen fortfarande jobbar kvar
inom företaget. Personalomsättningen på Genesis-IT är enligt Bergdahl mycket låg, något
som kan bero på att företaget är ungt och att de flesta anställda inte arbetat mer än ett år inom
företaget. Den låga personalomsättningen gäller dock generellt i norra Sverige, anser
Bergdahl. Att personal slutar tror Bergdahl kan bero på att de känner oro inför företagets
framtid då det befinner sig i en bransch i snabb förändring. Vidare anser Bergdahl att oron kan
bero på att den anställda inte trivs med arbetsuppgifterna eller att ett bättre betalt jobb eller
vidareutbildning lockar.

5.3.4 Interna marknadsföringsaktiviteter

Bergdahl menar att fria arbetstider, tillgång till träningsaktiviteter eller olika subventioner kan
öka Genesis-IT´s möjligheter att konkurrera om personal. Bergdahl anser även att ett företag
kan erbjuda de anställda ett flertal förmåner i syfte att få dem att stanna på arbetsplatsen men
att dessa bara bidrar till viss del i personalens val. Lönen är enligt Bergdahl inte en avgörande
faktor i detta avseende men kan ändå vara en viktig beståndsdel sett ur en helhet. De olika
delarna i form av lön, arbetsuppgifter, medarbetare och chef utgör en helhet och om alla dessa
upplevs som positiva blir förhållandet perfekt. Sammansättningen av de olika delarna är dock
individuell och varierar mellan person och situation. De aktiviteter som för vissa personer
anses vara väldigt avgörande kan för andra vara mindre centrala. Vidare menar Bergdahl att
det absolut viktigaste för att kunna konkurrera om personalen är en arbetsuppgift som är
stimulerande, att individen trivs med sitt jobb samt att den närmsta miljön och människorna i
denna är tillfredsställande. Att personalen känner att de är delaktiga till företagets framgång
samt att de uppmärksammas har även det stor påverkan anser Bergdahl. Genesis-IT har gett
samtliga anställda möjligheten att bli delägare i bolaget och många har tagit denna chans i
form av att köpa aktier eller teckna optioner. Vidare erbjuder företaget subventionerade
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träningsmöjligheter, fria arbetstider, massör som besöker företaget, intranät samt möjlighet att
arbeta från hemmet och då med teknisk utrustning för att kunna genomföra detta. Företaget
befinner sig i relativt nya lokaler vilka har utformats i syfte att skapa trivsel. Andra exempel
på interna marknadsföringsaktiviteter är gemenskapsfrämjande aktiviteter då företaget
försöker göra saker tillsammans. Dessa aktiviteter kan vara allt från biljardkvällar till julfest.
Att ge de anställda möjlighet till att göra sina familjemedlemmar införstådda i arbetet kan öka
förståelsen vid tillfällen då personalen kan bli tvungna att arbeta mycket. I försök att skapa
denna förståelse anordnar företaget aktiviteter tillsammans med de anställdas familjer.
Exempel på en sådan aktivitet är den årliga pimpeldagen.

Genesis-IT är ett ungt företag som strävar efter att kunna lyssna på de anställda och utveckla
dessa. För att lyckas med detta krävs det att det finns duktiga ledare inom företaget. Inom
detta område har dock Genesis-IT fortfarande en del kvar att lära och utveckla menar
Bergdahl. Bergdahl vill att Genesis-IT skall kunna utforma en individuell utvecklingsplan för
samtliga anställda. Denna bygger på regelbundna utvecklingssamtal mellan chefen och den
anställda, samtal som förhoppningsvis mynnar ut i en överenskommelse där båda parters
åsikter beaktas. Utvecklingsplanen anser Bergdahl vara grunden i kompetensutveckling sett ur
individens synvinkel. Resultaten av dessa samtal kan leda till att företaget känner att en
persons kunskapsområde skulle behöva utökas med en viss kompetens. Något som kan ske
med såväl intern som extern utbildning. Genesis-IT avsätter inte ett antal kronor per individ
för att höja dess kompetens utan idag sker utbildning efter behov.

5.3.5 Segmentering vid intern marknadsföring

Genesis-IT erbjuder samtliga aktiviteter till alla anställda på företaget. Bergdahl anser att det
är viktigt att Genesis-IT hittar ett internt marknadsföringsprogram som kan erbjudas till och
förhoppningsvis tillfredsställa samtliga anställda. Att erbjuda olika personer olika aktiviteter
eller förmåner medför bland annat administrativa svårigheter enligt Bergdahl.

5.3.6 Problem med intern marknadsföring

Bergdahl har aldrig hört personalen efterfråga mer intern marknadsföring, dock har han hört
dem efterfråga mer information. De anställda på Genesis-IT har gett uttryck för att de vill veta
mer och få mer information om vad som händer inom företaget. Bergdahl menar dock att
information om företaget och dess verksamhetsområde är något personalen själva aktivt måste
kunna införskaffa. Det är dock företagets skyldighet att göra informationen tillgänglig för
personalen. I grunden handlar det om att det ska råda ett öppet företagsklimat samt att det
skall vara acceptabelt för personalen att vara ifrågasättande. Bergdahl tror att personalen är
införstådda i varför de måste ha kunskap om företaget, veta hur det går samt vad som händer.
Vidare anser Bergdahl att de anställda måste veta vilka förväntningar företaget har på sin
personal, något som leder till att de blir införstådda i den interna marknadsföringens syfte.

Delaktighet på företaget kan vara ett problem då detta till stor del handlar om information.
Genesis-IT är ett publikt bolag vilket medför att marknaden har samma rätt till information
som de anställda. Då företaget måste vara noggrant med vilken information som når
marknaden kan informationen till de anställda bli lidande, något som kan medföra att de
anställda upplever företaget som toppstyrt. Bergdahl är övertygad om att personalen anser att
kommunikationen är dålig och informationen bristfällig. Har företaget bra kommunikation
och ger mycket information till de anställda kan många problem undanröjas.
Kommunikationen kan enligt Bergdahl alltid utvecklas och bli bättre, en ambition som finns



35

inom Genesis-IT. Bergdahl anser att Genesis-IT inte undanhåller information för de anställda
men att det ibland går långsamt att nå ut med informationen. Långsamheten kan dels bero på
att Genesis-IT är uppdelat i säkerhetsavdelningar, vilka kräver särskilda behörigheter för de
anställda samt att företaget befinner sig i snabb expansion

Genesis-IT är som ovan nämnt indelat i avdelningar på grund av den säkerhet verksamheten
kräver. Somliga anställda har inte behörighet till vissa områden på företaget, något som
försvårar arbetet med att skapa sammanhållning. Genesis-IT har vuxit starkt de senaste två
åren och arbetet att gå från ett litet företag, där alla kan allt, till ett företag med 45 anställda
där personalen tvingas specialisera sig inom vissa områden har varit en smärtsam process. En
process som medfört att de anställda inte längre är insatta i företagets helhet. Detta är ett
problem Genesis-IT jobbar på att förbättra men Bergdahl anser dock att det optimala resultatet
är svårt att nå.

5.3.7 Personalens inställning till interna marknadsföringsaktiviteter

Resultatet från enkätundersökningens (se Bilaga 2) första fråga kan utläsas i Tabell 3.
Personalen ombads markera hur viktiga de ansåg de angivna interna
marknadsföringsaktiviteterna vara, för att de skulle känna trivsel och motivation för att stanna
på företaget. I tabellen anges medelvärdet samt standardavvikelsen för varje undersökt
aktivitet. De anställda har värderat aktiviteterna efter skalan 1-5, där 1 är oviktigt och 5
mycket viktigt. (Aktiviteterna är i tabellen rangordnade efter medelvärdet.)

Tabell 3: Interna marknadsföringsaktiviteter i syfte att skapa motivation och trivsel så att
personalen väljer att stanna på företaget.

Aktiviteter

Meningsfulla arbetsuppgifter

Medelvärde

4,71

Standardavvikelse

0,49
Ansvar över egna verksamhetsområden/arbetsuppgifter 4,57 0,53
Utbildningar i syfta att höja kompetensen 4,57 0,53
Öppet företagsklimat där såväl bra som dåliga
 förhållande kan diskuteras med kollegor 4,43 0,79
Delaktighet 4,29 0,49
Öppet företagsklimat där såväl bra som dåliga
förhållande kan diskuteras med ledningen 4,29 0,49
Information från ledningen genom muntlig
kommunikation 4,29 0,76
Ergonomisk utformad arbetsplats 4,14 0,69
Lönenivån 3,86 0,69
Uppmärksamhet och erkännande från chefen 3,86 0,69
Flextid 3,71 0,95
Tillgång till information via intranät 3,57 0,98
Sportaktiviteter till förmånliga priser 3,43 0,53
Gemenskapsfrämjande aktiviteter 3,43 0,98
Fina lokaler 3,00 0,82
Aktiviteter där familjemedlemmar inbjuds att delta 2,71 0,49
Information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer,
videofilmer med mera 2,57 1,13
Subventionerade luncher 2,14 0,69
Erbjudande om delägarskap 1,86 0,69
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Personalen på Genesis-IT ansåg att meningsfulla arbetsuppgifter var den mest viktiga interna
marknadsföringsaktiviteten följd av ansvar över egna verksamhetsområden/arbetsuppgifter
samt utbildningar i syfte att höja kompetensen. Dessa aktiviteter bedömdes som övervägande
”mycket viktig”. De tre högst värderade interna marknadsföringsaktiviteterna hade en
standardavvikelse mellan 0,49-0,53. De interna marknadsföringsaktiviteter som bedömdes
vara minst viktiga var erbjudande om delägarskap, subventionerade luncher samt information
med hjälp av anslagstavlor, broschyrer, videofilmer med mera. Dessa bedömdes vara mellan
”mindre viktigt” och ”viktigt”. Standardavvikelsen bland de tre lägst värderade aktiviteterna
låg mellan 0,69-1,13.

På den andra frågan i enkäten (se Bilaga 2) fick de anställda besvara frågan om de hade några
andra aktiviteter, utöver de på fråga ett upptagna, som de ansåg borde ingå i den interna
marknadsföringen. På Genesis-IT svarade en anställd (av åtta tillfrågade) att det var viktigt att
ledningen lyssnar på medarbetarnas synpunkter.

På fråga tre i enkäten (se Bilaga 2) fick de tillfrågande bland de anställda ta ställning till vilka
faktorer som de ansåg kunde få dem att säga upp sin anställning och byta arbetsgivare. De
flesta svarade att arbetsuppgifterna var det avgörande. Övriga svar som erhölls var lönenivån
samt chansen att utvecklas som person.
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6. Analys

I analysen kommer vi att sätta in våra empiriska observationer i ett teoretiskt sammanhang
och därigenom försöka belysa eventuella skillnader och likheter mellan teori och empiri.
Analysen sker stegvis genom jämförelse mellan teori och empiri. Vi börjar analysera Avantra,
därefter Frontec Norr följt av Genesis-IT samt avslutar med en jämförande analys företagen
emellan.

6.1 Avantras interna marknadsföring

I tjänsteföretag är personalen den främsta resursen då dessa besitter stor kompetens,
skicklighet och erfarenhet (Söderlund, 2000) samt representerar företaget i den dagliga
kontakten med kunderna (Grönroos, 1996). Enligt Ballantyne (refererad i Varey & Lewis,
2000) råder ett positivt samband mellan nöjd personal och nöjda kunder, något som innebär
att företag bör behandla personalen som de vill att personalen skall behandla kunderna. I
överensstämmelse med teorin ses personalen på Avantra som en väsentlig del i företagets
utveckling och framgång. Merparten av de anställda arbetar som konsulter ute på kundföretag
och Avantra anser det därför vara viktigt att aktivt arbeta med intern marknadsföring för att
skapa gemenskap och delaktighet för denna personalkategori. Enligt Arnerup-Cooper och
Edvardsson (1998) är en väl fungerande intern marknadsföring, för att skapa motivation,
engagemang och trivsel en avgörande faktor för företags framgång. I samstämmighet med
teorin tillämpar Avantra intern marknadsföring i syfte att skapa trivsel så att de anställda
känner lojalitet till företaget.

6.1.1 Motivationspsykologi

I teorin beskriver Bova och Kroth, (2001) hur generation X, födda 1965-1981, söker
arbetsuppgifter som innebär utmaningar och ständigt lärande. Generation X skiljer sig därmed
från tidigare generationer som efterfrågade trygghet i större utsträckning (ibid). På Avantra
antas utvecklande arbetsuppgifter samt möjlighet att lära sig mer inom sitt arbetsområde vara
faktorer som motiverar personalen, något som styrker Bova och Kroths teori. Detta synsätt är
även förenligt med McGregors teori Y (Robbins, 2001). Vidare tror företaget att trivsel samt
balans mellan jobb och privatliv är källor till motivation på arbetsplatsen, något som däremot
inte behandlas i teorin.

6.1.2 Interna marknadsföringsprocessen

Enligt Arnerup och Edvardsson (1992) kräver intern marknadsföring en kontinuerlig process
(se Figur 4, s 8) som skall ses på lång sikt samt innefatta situationsanpassade, återkommande
aktiviteter. Detta innebär att resultat av den interna marknadsföringen genereras först efter
några månader eller år. Under den kontinuerliga processen bör företag analysera och kartlägga
nulägessituationen internt och externt, definiera målen för den interna marknadsföringen samt
planera och verkställa den interna marknadsföringen. (ibid) Avantra arbetar kontinuerligt och
målinriktat med den interna marknadsföringen. Då Avantra anser sig vara ett litet företag med
öppet företagsklimat finner de sig kapabla att genomföra delar av utvärderingen av de interna
marknadsföringsaktiviteterna genom muntlig kommunikation i den dagliga kontakten med de
anställda. Enligt Arnerup och Edvardsson (1992) beskrivs däremot vikten av kontinuerlig
uppföljning och utvärdering av den interna marknadsföringsverksamheten. Detta för att
företaget skall kunna sätta upp och planera nya mål och åtgärder i strävan efter givande samt
effektiva resultat (ibid). Det är viktigt att komma åt de attityder som finns inom företaget
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enligt Hagemann (1993a) och dessa attityder kan identifieras genom marknadsundersökningar
(Grönroos, 1990).  I enlighet med teorin gör Avantra undersökningar, detta genom att varje
månad låta de anställda fylla i en trivselenkät i syfte att kunna utvärdera trivselnivån på
arbetsplatsen. Ett annat sätt att avläsa trivseln och motivationen på Avantra är att undersöka
personalomsättningen inom företaget. Att anställda slutat på Avantra, tros bero på att personal
inte fått jobba med vad de förväntat sig.

6.1.3 Interna marknadsföringsaktiviteter

 Ett flertal författare, däribland Berry och Parasuraman (2000), Hagemann (1993b), Robbins
(1996) samt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) visar på interna
marknadsföringsaktiviteter som kan leda till trivsel och motivation för medarbetarna.
Exempel på dessa interna marknadsföringsaktiviteter är regelbunden information,
kompetenshöjande utbildning, delaktighet, gemenskapsfrämjande aktiviteter samt ergonomisk
och trivsamt utformad arbetsmiljö (ibid).

I företag där personal har tillgång till datorer kan information läggas ut på intranät. Fördelen
med detta är att informationen kan föras ut mycket snabbt till hela personalstyrkan (Waltin &
Ericson, 2000). På Avantra anses kontinuerlig information till de anställda vara av stor vikt
för att skapa delaktighet och gemenskap och denna information delges via intranät i enlighet
med de fördelar teorin beskriver. Avantra ger personalen utbildningar, via kurser och
internutbildningar, då behov av att bredda kompetensen uppstår. Teorin överensstämmer med
detta då den pekar på att anställda i tjänsteföretag bör ges möjlighet att kontinuerligt
uppdatera sin kunskap om företaget och dess produkter. Detta för att kunna leverera tjänster
med hög kvalitet som lockar både kunder och anställda till företaget. (Arnerup-Cooper &
Edvardsson, 1998) Vidare i teorin klarlägger Robbins (1996) att anställda föredrar ett arbete
där de ges möjlighet att använda sin kunskap samt möjlighet till personlig utveckling och
ansvarstagande. På Avantra ses meningsfulla arbetsuppgifter som en bidragande faktor för att
skapa motivation och trivsel på arbetet. Företaget försöker därför utforma arbetsuppgifterna så
att de känns roliga och utvecklande för personalen. I teorin belyser Grönroos (1990) vikten av
att göra de anställda delaktiga i planering och beslutsfattande så att de känner sig mer
betydelsefulla och motiverade. I likhet med teorin strävar Avantra efter att göra de anställda
mer delaktiga på arbetsplatsen. Delaktighet försöker Avantra bland annat skapa genom att låta
medarbetarna delta i utvecklingen av affärsplanen, målsättningen samt komma med förslag
till interna marknadsföringsaktiviteter.

I syfte att skapa motivation och trivsel på arbetsplatsen, använder sig Avantra i stor
utsträckning av gemenskapsfrämjande aktiviteter, ofta tillsammans med de anställdas familjer.
Denna företeelse är inte något som nämnts i teorin men som på Avantra ses som en viktig del
för att skapa balans mellan arbete och privatliv samt bidra till förståelse från de anställdas
familjer vid perioder med hög arbetsbelastning. Som komplement till den sociala miljön kan
fördelaktig ergonomisk miljö bidra till att personalen uppnår bra arbetsresultat och uppskattar
sin arbetsmiljö (Robbins, 1996). I samstämmighet med teorin har Avantra vid utformandet av
sina lokaler lagt stor vikt vid att skapa inbjudande, trivsam samt ergonomiskt riktig miljö.
Avantras personal erbjuds delägarskap i företaget en intern marknadsföringsaktivitet som inte
omnämns i teorin. När personalen utfört en prestation och får belöning i proportion till denna
blir resultatet med största sannolikhet tillfredsställelse (Robbins, 1996). I enlighet med vad
som beskrivs i teorin anser Avantra att företagets tillämpade lönebonussystem kan ses som en
bidragande faktor till motivation.
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6.1.4 Segmentering vid intern marknadsföring

Samtliga anställda på Avantra erbjuds att delta i de aktiviteter som företaget anordnar, vilket
betyder att företaget inte särskiljer personernas eller personalkategoriernas olika behov. Detta
till skillnad från teorin där Lings (2000) beskriver vikten av att segmentera personalen för att
kunna maximera effekten av den interna marknadsföringen.

6.1.5 Problem med intern marknadsföring

I teorin har Ahmed och Rafiq (1995) identifierat problem som kan förekomma vid tillämpning
av intern marknadsföring. Dessa är att aktiviteterna de anställda erbjuds inte alltid är vad de
önskar, att de anställda sällan får välja mellan olika aktiviteter samt att företag fokuserar mer
på kostnaderna för att utföra interna marknadsaktiviteter än det resultat aktiviteterna genererar
(ibid). Avantra har däremot inte identifierat några problem vid tillämpandet av sin interna
marknadsföring.

6.1.6 Personalens inställning till interna marknadsföringsaktiviteter

Hertzberg hävdar att när människor känner tillfredsställelse på arbetet är det förenat med
arbetsuppgifterna (Tietjen & Myers, 1998). Avantras personal värdesatte (se Tabell 1, s 26)
meningsfulla arbetsuppgifter som den viktigaste aktiviteten i avsikt att skapa motivation och
trivsel på arbetsplatsen, något som styrker Herzbergs hävdande. Personalen poängterar
arbetsuppgifternas vikt ytterligare genom att ta upp detta som en viktig aktivitet utöver de
redan, i fråga ett, givna alternativen. Som den näst mest motiverande aktiviteten värderades
öppet företagsklimat där såväl bra som dåliga förhållanden kan diskuteras med ledningen,
vilket även poängterats av Grönroos (1990) som en bidragande faktor vid skapandet av ett
uppmuntrande internt klimat. Delaktighet utsågs av Avantras personal som den tredje
viktigaste aktiviteten. Denna aktivitet omnämns i teorin av Grönroos (1990) som redogör för
betydelsen av att göra medarbetarna delaktiga i planering och beslutsfattande för att få dem att
känna sig mer betydelsefulla och motiverade att engagera sig i verksamheten. Utöver de, i
fråga ett, givna alternativen angav Avantras personal utvecklingssamtal som en aktivitet som
borde ingå i den interna marknadsföringen. Denna aktivitet diskuteras inte i teorin. Då
personalen uppmanades ange vad som skulle få dem att säga upp sin anställning och byta
arbetsgivare svarade ett flertal att meningsfulla arbetsuppgifter var den främst bidragande
faktorn. Vidare angavs lönen som en bidragande faktor, något som stärks av Hagemanns
(1993b) påstående om att lönen kan användas aktivt för att motivera personalen.

De tre aktiviteter som Avantras personal värdesatte som minst viktiga var subventionerade
luncher, information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer, videofilmer med mera samt
erbjudande om delägarskap. Subventionerade luncher beskrivs av Arndt och Friman (1991)
som en stödtjänst vilken kan användas för att göra ett arbete mer attraktivt som arbetsplats.
Information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer och videofilmer kan liknas vid det som i
teorin definieras som masskommunikation. Masskommunikation innefattar enligt teorin bland
annat personaltidningar, interna säljbrev och broschyrer, affischer, videofilmer samt
anslagstavlor som bidrar till att visualisera företagets affärsidé och mål samt ge information
om aktuella händelser i företaget och dess omgivning. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998)
Erbjudande om delägarskap är en intern marknadsföringsaktivitet som inte omnämnts i teorin.
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6.1.7 Personalens inställning till interna marknadsföringsaktiviteter kontra företagets
tillämpning

De anställda på Avantra ansåg att (se Tabell 1, s 26) meningsfulla arbetsuppgifter var den
viktigaste interna marknadsföringsaktiviteten för att skapa motivation och trivsel på
arbetsplatsen. Meningsfulla arbetsuppgifter poängterades ytterligare då personalen nämnde
denna aktivitet på frågan om vilken/vilka aktiviteter de tyckte borde ingå i den interna
marknadsföringen utöver de på enkäten redan nämnda interna marknadsföringsaktiviteterna.
Även företaget uppmärksammade meningsfulla arbetsuppgifter som en bidragande faktor för
att skapa motivation och trivsel på arbetet och har därmed ansträngt sig för att utforma
arbetsuppgifterna i syfte att de ska kännas roliga och utvecklande för personalen. I Avantras
personalpolicy ingår att skapa roliga, intressanta och utvecklande projekt åt de anställda. De
anställda på Avantra uttryckte att arbetsuppgifterna har del i beslutet att säga upp
anställningen och byta arbetsplats. Detta stämmer överens med ledningens inställning som
tror att en uppsägning kan orsakas av att den anställda fått arbeta med andra arbetsuppgifter
än förväntat. Personalen nämnde även lönen som en bidragande faktor till uppsägning, något
som ledningen däremot inte uppmärksammat. Som den näst viktigaste interna
marknadsföringsaktiviteten värdesatte personalen öppet företagsklimat där såväl bra som
dåliga förhållanden kan diskuteras med ledningen och som tredje viktigast bedömdes
delaktighet vara. På Avantra råder det ett, enligt ledningen, öppet företagsklimat där
personalen tillåts uttrycka både positiva och negativa synpunkter. Vidare värdesätts
delaktighet och företaget vill att alla anställda tar del i Avantras utveckling genom att aktivt
delta i utvecklingen av företagets affärsplan, mål och strategier. En aktivitet som Avantras
personal efterfrågade utöver de som fanns upptagna på enkäten var utvecklingssamtal, en
aktivitet Avantra använder sig av i sin interna marknadsföring.

De tre aktiviteter som Avantras personal värderade som minst viktiga i syfte att skapa
motivation och trivsel på arbetsplatsen var subventionerade luncher, information med hjälp av
anslagstavlor, broschyrer, videofilmer med mera samt erbjudande om delägarskap. I syfte att
stimulera goda individuella insatser och fördela framtida vinster erbjuds Avantras personal att
teckna optioner eller köpa aktier i företaget. De två övriga aktiviteterna omnämns däremot
inte vid Avantras beskrivning av sin interna marknadsföring.

6.2 Frontec Norrs interna marknadsföring

Frontec Norr inser hur värdefull personalen är och använder sig därför av intern
marknadsföring i syfte att skapa arbetstrivsel, få personalen att stanna på företaget samt för att
företaget skall framstå som något utöver det vanliga jämfört med andra företag. Vidare
tillämpas intern marknadsföring i syfte att skapa delaktighet och gemenskap hos de anställda.
Uppnår Frontec Norr hög trivselnivå anser sig företaget ha en bra konkurrensfördel mot andra
företag. Denna inställning stämmer väl överens med teorin där Arndt och Friman (1991)
poängterar att företag, genom intern marknadsföring, attraherar och rekryterar lämpliga
medarbetare, samt lyckas hålla kvar bra medarbetare och inte förlorar dem till företag som
kan erbjuda attraktivare arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och arbetsvillkor. Merparten av Frontec
Norrs personal arbetar som konsulter och företaget anser det viktigt att göra denna
personalkategori delaktig i företagets verksamhet och anpassar därför den interna
marknadsföringen efter dessa förutsättningar.
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6.2.1 Motivationspsykologi

De psykologiska drivkrafter som enligt Frontec Norr motiverar personalen är att de får arbeta
med intressanta arbetsuppgifter samt får möjlighet att utvecklas. Denna inställning styrks av
Bova och Kroths (2001) beskrivning i teorin av hur generation X, födda 1965-1981, söker
arbetsuppgifter som innebär utmaningar och ständigt lärande. Vidare anser Frontec Norr att
bra chefer som ger personalen bekräftelse samt tillåter dem att vara delaktiga i företagets
verksamhet är faktorer som påverkar trivseln och motivationen hos personalen. Denna
människosyn är likvärdig med hur Wolvén (2000) skildrar dagens människosyn där individen
beskrivs som utvecklingsinriktad, aktiv, ansvarskännande och ambitiös. Människosynen kan
även likställas med McGregors Teori Y, vilken utgår från ett perspektiv där människan
betraktas som handlingskraftig och kompetent att handla på eget initiativ och eget ansvar
(Robbins, 2001).

6.2.2 Interna marknadsföringsprocessen

Enligt teorin kan användandet av intern marknadsföring liknas vid en kontinuerlig process
(Arnerup & Edvardsson, 1992) (se Figur 4, s 8). Frontec Norr betraktar tillämpandet av intern
marknadsföring som kontinuerligt. För att den interna marknadsföringen ska ge bra resultat
krävs enligt Arndt och Friman (1991) att företagsledningen inte delegerar ansvaret för den
interna marknadsföringen till någon avdelning eller stabsorgan. Detta eftersom ledningen då
vanligen tappar intresset och känslan av ansvar för de interna satsningarna (ibid). Till skillnad
från Arndt och Frimans (1991) redogörelse i teorin tas besluten som berör de flesta interna
marknadsföringsaktiviteterna på Frontec Norr av Wennerberg som är personalansvarig. I
projektgrupperna genomförs ytterligare aktiviteter där projektledaren i respektive grupp avgör
vilka aktiviteter som skall genomföras i syfte att uppnå den sammanhållning som är
nödvändig för att nå upp till önskat resultat med arbetet. Frontec Norr anser sig inte vara i
behov av att följa upp resultatet av aktiviteterna på något strukturerat sätt utan menar att
företaget är tillräckligt litet för de anställdas åsikter skall framgå vid den dagliga
kommunikationen. Detta skiljer sig från Arnerup och Edvardssons (1992) teori som anser att
kontinuerlig uppföljning av den interna marknadsföringsverksamheten är av avgörande vikt
för framgång. Som ett led i att undersöka hur hög personaltrivseln är på företaget genomför
Frontec Norr däremot en intern personalattitydsundersökning samt deltar i en central
personalundersökning av hela IT-branschen. Frontec Norr har fått genomgående goda resultat
vid dessa undersökningar.

6.2.3 Interna marknadsföringsaktiviteter

Som tidigare nämnts karaktäriseras ett konkurrenskraftigt företag av att det erbjuder både
motiverande arbetsuppgifter och arbetsmiljö eftersom dessa faktorer påverkar effektiviteten
att kunna dra till sig lämpliga medarbetare (Arndt & Friman, 1991). Intranätet som Frontec
Norr använder möjliggör för personalen att ta del av företagets information samt se vad som
händer på företaget, något som stärker personalens känsla av gemenskap. Detta sätt att
kommunicera beskriver Waltin och Ericson (2000) som ett snabbt medel att nå ut till hela
personalen. En grundläggande del i ett företags interna marknadsföring är att genom
utbildning bygga upp personalens självkänsla och motivation (Berry & Parasuraman, 2000). I
samstämmighet med teorin erbjuds personalen på Frontec Norr kontinuerligt utbildningar i
syfte att höja kompetensen. Frontec Norr arbetar även med att skapa ett öppet företagsklimat
där chefer är lyhörda för vad personalen efterfrågar. I teorin anses ledare och ledarstilar ha en
avgörande roll i den totala interna marknadsföringen. Detta då ledare genom kommunikation



42

och konstruktiv kritik strävar mot ett öppet och uppmuntrande internt företagsklimat.
(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) Anställda föredrar, enligt Robbins (1996), ett arbete
där de ges möjlighet att använda sin kunskap och som kräver ansvarstagande. Frontec Norr
anser att det är viktigt att personalen har roliga arbetsuppgifter och intressanta projekt att
arbeta med för att de skall trivas, något som styrker Robbins (1996) uttalande. Personalen på
Frontec Norr tillåts att arbeta under eget ansvar tack vare ett stort delegerande. Enligt
företaget är lönen viktig men inte avgörande för vilket företag personalen väljer att tillhöra,
något som stämmer överens med Hagemanns (1993b) teori som säger att lönen kan användas
aktivt för att motivera människor. Vidare erbjuds Frontec Norrs personal en ergonomiskt
utformad arbetsmiljö i trivsamt utformade lokaler något som Robbins (1996) i teorin
beskriver som en uppskattad intern marknadsföringsaktivitet.  Frontec Norr arrangerar en
mängd sportaktiviteter med hjälp av den egna idrottsklubben något som bidrar till en stärkt
sammanhållning samt bättre hälsa bland personalen. Många av de gemenskapsfrämjande
aktiviteter Frontec Norr erbjuder de anställda inkluderar även de anställdas familjer.
Familjeaktiviteterna har lett till ökad förståelse från de anställdas familjers vid perioder som
kräver mycket jobb. Som tidigare nämnts tas inte denna specifika aktivitet upp i teorin.

6.2.4 Segmentering vid intern marknadsföring

I teorin beskrivs hur de interna marknadsföringsaktiviteterna skall väljas, utformas och
utvecklas efter de anställdas behov för att de skall utgöra ett verkligt värde för personalen
(Dunne & Barnes, 2000). För att kunna erbjuda en så individuellt anpassad intern
marknadsföring som möjligt kan företag använda sig av segmentering (Arnerup &
Edvardsson, 1992). Då projektledarna i respektive projektgrupp på Frontec Norr är ansvariga
för att erbjuda gruppmedlemmarna passande aktiviteter kan aktiviteterna grupperna emellan
variera. Vid de större traditionsbundna aktiviteterna som arrangeras av ledningsgruppen med
Wennerberg som yttersta ansvarig segmenteras dock inte personalen utan samtliga anställda
oavsett person eller personalkategori erbjuds att delta i aktiviteterna.

6.2.5 Problem med intern marknadsföring

På Frontec Norr har personalen blivit bortskämd och ställer ständigt högre krav på den interna
marknadsföringen, något som företaget identifierat som ett följdproblem av att erbjuda en
mäng olika aktiviteter. Detta speciella problem är dock inte något av de problem som av
Ahmed och Rafiq (1995) diskuteras i teorin.

6.2.6 Personalens inställning till interna marknadsföringsaktiviteter

På Frontec Norr ansåg personalen (se Tabell 2, s 31) meningsfulla arbetsuppgifter vara den
viktigaste interna marknadsföringsaktiviteten. Att meningsfulla arbetsuppgifter har stor
betydelse stämmer överens med teorin där Robbins (1996) redogör att anställda föredrar ett
arbete där de ges möjlighet att använda sin kunskap, där de erbjuds personlig utveckling och
ansvarstagande. Arbetsuppgifterna angavs även som en faktor av avgörande vikt vid valet att
säga upp sin anställning och byta arbetsgivare. Utbildningar tas upp som en grundläggande
del i den interna marknadsföringen av ett flertal författare däribland Grönroos (1990), Berry
och Parasuraman (2000) samt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998). Utbildning anses ge
personalen motivation att utföra sina arbetsuppgifter som en följd av ökad kompetens och
därmed även självförtroende (Berry & Parasuraman, 2000). Utbildningar i syfte att höja
kompetensen värderades av Frontec Norrs personal som den näst viktigaste aktiviteten, något
som styrker ovanstående teori om utbildning. Delaktighet värderades till den tredje viktigaste
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interna marknadsföringsaktiviteten av personalen på Frontec Norr. Detta styrker teorin, som
belyser vikten av att göra medarbetarna delaktiga i planering och beslutsfattande eftersom det
leder till att medarbetarna känner sig mer betydelsefulla och motiverade att engagera sig i
företagets verksamhet (Grönroos, 1990).

Som de tre minst viktiga aktiviteterna har Frontec Norrs anställda värderade var
subventionerade luncher, information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer, videofilmer
med mera samt erbjudande om delägarskap. Subventionerade luncher är en intern
marknadsföringsaktivitet vilken företag kan använda i syfte att göra arbetsplatsen mer
attraktiv (Arndt & Friman, 1991). Erbjudande om delägarskap är en aktivitet som däremot
inte diskuteras i teorin. Information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer, videofilmer med
mera kan liknas vid den i teorin beskrivna masskommunikationen vilken bidrar till att
visualisera företagets affärsidé och mål samt ge information om aktuella händelser i företaget
och dess omgivning (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).

6.2.7 Personalens inställning till interna marknadsföringsaktiviteter kontra företagets
tillämpning

Frontec Norr anser att det är av stor vikt att personalen erbjuds roliga arbetsuppgifter och
intressanta projekt att arbeta med för att de skall trivas. Denna inblick över vad som ger
upphov till motivation och trivsel hos personalen stämmer väl överens med de anställds
åsikter på Frontec Norr (se Tabell 2, s 31). Personalen bedömde meningsfulla arbetsuppgifter
vara den viktigaste interna marknadsföringsaktiviteten. Vidare angav personalen
arbetsuppgifter som en faktor vilken skulle få dem att säga upp sin anställning och byta
arbetsgivare. Frontec Norr var medvetna om arbetsuppgifternas betydelse i personalens val att
stanna på företaget men trodde även att erbjudande om högre lön var en avgörande faktor.
Utbildningar i syfte att höja kompetensen är en aktivitet som ständigt erbjuds till personalen
på Frontec Norr och denna bedömde de anställda som den näst viktigaste interna
marknadsföringsaktiviteten. Vidare bedömdes delaktighet som den tredje viktigaste
aktiviteten för att skapa motivation och trivsel på arbetsplatsen. Frontec Norr anser att en
chefs förmåga att göra personalen delaktiga i företagets verksamhet är en faktor som påverkar
personalens motivation och trivsel vilket tyder på att deras inställning överensstämmer med
personalens åsikter.

De av Frontec Norrs personal lägst värderade interna marknadsföringsaktiviteterna var
subventionerade luncher, information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer, videofilmer
med mera samt erbjudande om delägarskap. Dessa tre interna marknadsföringsaktiviteter
används inte i Frontec Norrs interna marknadsföring, ett val som personalens inställning
styrker.

6.3 Genesis-IT´s interna marknadsföring

Den interna marknadsföringen på Genesis-IT beskrivs som ett förhållningssätt till de
anställda. Företagets relation till de anställda försöker optimeras med hjälp av de interna
marknadsföringsaktiviteter personalen erbjuds. Genesis-IT ser personalen som sin främsta
resurs något som enligt Grönroos (1996) beskrivs som en förutsättning för framgångsrika
tjänsteföretag.
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6.3.1 Motivationspsykologi

Genesis-IT tror att dess personal känner välmående, trivsel samt motivation på arbetet då de
jobbar i en stimulerande arbetsmiljö med trivsamma arbetskamrater och arbetsuppgifter. I
likhet med Maslows behovsteori (Robbins, 2001) tror Genesis-IT att personalen motiveras av
trygghet att få behålla arbetet, möjlighet till personlig utveckling, delaktighet samt
erkännande. Genesis-IT förväntar sig att de anställda är tänkande människor som är oerhört
kompetenta inom sina områden, en människosyn som kan jämföras med McGregors Teori Y,
där människan ses som handlingskraftig. En chef som handlar utifrån Y-synsättet ger de
anställda möjlighet att arbeta självständigt och efter eget ansvar. (Robbins 2001) I
överensstämmelse med teorin arbetar Genesis-IT med att motivera de anställda genom interna
marknadsföringsaktiviteter så som delegering av ansvar.

6.3.2 Interna marknadsföringsprocessen

Enligt Arnerup och Edvardsson (1992) innebär den interna marknadsföringsprocessen (se
Figur 4, s 8) att företag kontinuerligt erbjuder personalen situationsanpassade och
återkommande interna marknadsföringsaktiviteter. Den interna marknadsföringsprocessen
innehåller bland annat definition av företagets affärsidé, mål samt den interna
marknadsföringens mål, planering och verkställande. Dessa steg tar företagets interna
marknadsföring från idé till handling. (ibid) Genesis-IT anser sin interna marknadsföring vara
en kontinuerlig process. Vem som utformar och bestämmer de interna
marknadsföringsaktiviteterna på Genesis-IT skiftar mellan personal och ledning beroende på
aktivitetens karaktär.

Efter verkställandet av den interna marknadsföringen bör, enligt Arnerup och Edvardsson
(1992), företag kontinuerligt följa upp och utvärdera den interna
marknadsföringsverksamheten så att vidareutveckling kan ske. Uppföljning, analysering eller
utvärdering är ingenting som sker på Genesis-IT på annat sätt än via muntlig kommunikation
med de medverkande på evenemangen. Enkäter eller övriga studier för att kunna stämma av
den interna marknadsföringen har inte gjorts. Resultat som Genesis-IT kunnat utläsa av den
interna marknadsföringen är att personalen fortfarande jobbar kvar inom företaget. Enligt
Hedlund (2001) kännetecknas IT-branschen av hög personalomsättning. I motsats till teorin är
Genesis-IT´s personalomsättning mycket låg, något som dock kan vara generellt för företag i
norra Sverige enligt Bergdahl, vice VD på Genesis-IT. Vidare anses Genesis-IT´s låga
personalomsättning bero på att företaget är nystartat och att de flesta anställda inte arbetat mer
än ett år inom företaget. Att anställda slutar kan bero på att de känner oro inför företagets
framtid, att de inte trivs med arbetsuppgifterna eller att de erbjuds bättre lön av någon annan
arbetsgivare. Dessa faktorer stämmer överens med de mänskliga behoven som enligt Maslow
måste tillfredsställas för att individen ska bli motiverad (Robbins, 2001).

6.3.3 Interna marknadsföringsaktiviteter

Arndt och Friman (1991) anser att det för företag gäller att utforma de interna aktiviteterna på
ett konkurrenskraftigt sätt då personalens motivation, effektivitet och lojalitet påverkas av
aktiviteternas utformning. Som tidigare nämnts finns en rad interna
marknadsföringsaktiviteter företag kan erbjuda de anställda i syfte att skapa motivation och
trivsel på arbetsplatsen (Ahmed & Rafiq, 2000). På Genesis-IT erbjuds de anställda att bli
delägare i företaget i form av att köpa aktier eller teckna optioner. Detta är däremot en
företeelse som inte omnämns i teorin. Ytterligare interna marknadsföringsaktiviteter är
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subventionerade träningsmöjligheter, massör som besöker företaget, intranät samt
gemenskapsfrämjande aktiviteter i form av bland annat personalfester. Även aktiviteter
tillsammans med de anställdas familjer förekommer, detta för att öka familjernas förståelse då
personalen kan bli tvungna att arbeta mycket under vissa perioder. Flextid är en av de
förmåner personalen erbjuds och som de enligt företagsledningen även visat positiva
återkopplingar till. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) beskriver en trevlig och väl
fungerande arbetsmiljö som en grundförutsättning för att personalen skall kunna prestera bra
arbetsinsatser. I likhet med teorin har lokalerna Genesis-IT befinner sig i utformats i syfte att
skapa trivsel. I teorin klarlägger Robbins (1996) att anställda föredrar ett arbete där de ges
möjlighet att använda sin kunskap samt möjlighet till personlig utveckling och
ansvarstagande. I samstämmighet med detta är meningsfulla arbetsuppgifter någonting som
Genesis-IT erbjuder sina anställda och anser vara viktigt för att personalen skall känna sig
motiverade. På Genesis-IT anses utbildning till personalen för att bredda kompetensen vara
viktig. Detta stämmer med teorin som pekar på vikten av att företag erbjuder sina anställda
möjlighet till utbildning för att därigenom kunna erhålla ett bättre utfört arbete (Arnerup-
Cooper & Edvardsson, 1998). Lönen som Hagemann (1993b) beskriver som en
motivationshöjande faktor anser Genesis-IT inte vara ensam avgörande för att personalen
skall stanna på företaget men den kan dock vara en viktig del sett ur en helhet.

6.3.4 Segmentering vid intern marknadsföring

Genesis-IT anser det viktigt att finna ett internt marknadsföringsprogram som uppskattas av
samtliga anställda på företaget. Genesis-IT erbjuder samtliga aktiviteter till alla anställda på
företaget då olikheter i erbjudandena kan medföra administrativa svårigheter. I teorin anses
segmentering vara ett effektivt sätt att kunna erbjuda individuellt anpassade interna
marknadsföringsaktiviteter som leder till att personalen känner motivation (Dunne & Barnes,
2000).

6.3.5 Problem med intern marknadsföring

Det inträffar, enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998), alltför ofta att anställda vet för
lite om företaget de arbetar i. I samstämmighet med teorin anser personalen på Genesis-IT,
enligt Bergdahl, att informationen och kommunikationen på företaget är bristfällig. Som följd
av den otillräckliga informationen blir personalens delaktighet och därmed även motivation
lidande. Företagsledningen är medveten om problemet och ambitionen är att detta ska
förbättras. Att företaget är ett publikt bolag som har skyldighet att lämna samma information
till marknaden som till personalen anser Genesis-IT kan vara en bidragande faktor till den
otillfredsställande informationen. Den interna informationen skall enligt Waltin och Ericson
(2000) vara begriplig, genomtänkt, målanpassad samt berätta var mer information kan finnas
om så önskas. Ansvar för att informationen når personalen ligger enligt Genesis-IT både hos
företaget, vars plikt är att göra informationen tillgänglig för personalen, och hos personalen
som har ansvar att skaffa informationen. Ytterligare problem som Genesis-IT´s interna
marknadsföring beror på är att företagets lokaler är indelade i avdelningar som alla anställda
inte har tillgång till. Detta på grund av den säkerhet som krävs inom företagets verksamhet.
De säkerhetsindelade avdelningarna har försvårat arbetet med att skapa sammanhållning samt
orsakat att informationen långsamt når ut till de anställda. Vidare har Genesis-IT vuxit starkt
de senaste två åren, något som lett till att personalen tvingats specialisera sig och därmed inte
längre är insatta i företagets helhet. Enligt teorin kan företag genom arbetsvidgning minska
behovet att göra de anställda till specialister vilket kan leda till både bättre resultat och ökad
trivsel (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Inget av de problem Genesis-IT upplevt i sin
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interna marknadsföring är i samstämmighet med de av Ahmed och Rafiq (1995) i teorin
beskrivna problemen.

6.3.6 Personalens inställning till interna marknadsföringsaktiviteter

Robbins (1996) poängterar att anställda föredrar ett arbete som kräver ansvarstagande samt
ger möjlighet till personlig utveckling. Meningsfulla arbetsuppgifter värderades av Genesis-
IT´s personal (se Tabell 3, s 35) som den mest viktiga interna marknadsföringsaktiviteten,
något som stärker Robbins (1996) uttalande. Berry och Parasuraman (2000) beskriver i teorin
utbildning som en bidragande faktor för ökad motivation hos personalen att utföra sina
arbetsuppgifter. Detta då ökad kompetens bidrar till ett bättre självförtroende i arbetet (ibid). I
samstämmighet med teorin bedömde Genesis-IT´s personal utbildningar i syfte att höja
kompetensen vara av avgörande vikt. I likhet med teorin, där Arnerup-Cooper och Edvardsson
(1998) poängterar att en del i den interna marknadsföringen är att dela ut ansvar och
befogenheter ansåg även Genesis-IT´s personal ansvar över egna
verksamhetsområden/arbetsuppgifter vara viktigt. I teorin beskriver Hagemann (1993b) att
chefer bör delegera ansvar till de anställda i syfte att få dem att känna sig trygga att ta
självständiga beslut inom sina arbetsområden. Utöver de i enkäten redan givna interna
marknadsföringsaktiviteterna angav Genesis-IT´s personal ”att ledningen lyssnar” som en
aktivitet som borde ingå i den interna marknadsföringen. Då personalen angav vilka faktorer
som skulle få dem att säga upp sin anställning och byta arbetsgivare framkom att
arbetsuppgifterna och lönen var betydelsefulla.

De tre interna marknadsföringsaktiviteter som personalen på Genesis-IT bedömde vara minst
viktiga var; erbjudande om delägarskap, en intern marknadsföringsaktivitet som inte nämns i
teorin, subventionerade luncher samt information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer,
videofilmer med mera. Subventionerade luncher omnämns av Arndt och Friman (1993) som
en intern marknadsföringsaktivitet vilken företag kan använda i syfte att göra arbetsplatsen
mer attraktiv. Slutligen kan information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer, videofilmer
med mera liknas vid den av Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) i teorin beskrivna
masskommunikationen, vilken bidrar till att visualisera företagets affärsidé och mål samt ge
information om aktuella händelser i företaget och dess omgivning.

6.3.7 Personalens inställning till interna marknadsföringsaktiviteter kontra företagets
tillämpning

Genesis-IT ansåg att det viktigaste för att kunna konkurrera om personalen är en arbetsuppgift
som är stimulerande. Inställningen bekräftas då personalen på Genesis-IT ansåg (se Tabell 3, s
35) att meningsfulla arbetsuppgifter var den viktigaste interna marknadsföringsaktiviteten.
Som den näst viktigaste interna marknadsföringsaktiviteten för att känna motivation och
trivsel för att stanna på företaget bedömdes utbildningar i syfte att höja kompetensen och som
tredje viktigaste ansvar över egna verksamhetsområden/arbetsuppgifter. Utbildningar är en
aktivitet som innefattas i Genesis-IT´s interna marknadsföring. Företaget motsvarar även
personalens önskan då företaget betraktar sina anställda som driftiga, tänkande människor
som är oerhört kompetenta inom sina arbetsområden, en inställning som innebär att företaget
låter personalen arbeta mycket under eget ansvar. En intern marknadsföringsaktivitet som
Genesis-IT´s personal ansåg borde ingå i den interna marknadsföringen i syfte att skapa
motivation och trivsel på arbetet var ”att ledningen lyssnar”. Detta är något Genesis-IT strävar
efter att kunna förbättra. Som en bidragande faktor till att välja uppsägning angav Genesis-
IT´s personal ”arbetsuppgifterna och lönen”. Båda aktiviteterna överensstämmer med
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Genesis-IT´s inställning till vad som skulle bidra till att en anställd väljer att säga upp sin
anställning i företaget.

De tre interna marknadsföringsaktiviteterna Genesis-IT´s personal ansåg vara minst viktiga
var erbjudande om delägarskap, subventionerade luncher samt information med hjälp av
anslagstavlor, broschyrer, videofilmer med mera. På Genesis-IT erbjuds personalen
delägarskap genom att de ges möjlighet att teckna optioner eller köpa aktier i företaget. Den
tidigare nämnda svårigheten med att få ut information ses som ett problem i Genesis-IT´s
interna marknadsföring men det kan konstateras att information med hjälp av anslagstavlor,
broschyrer, videofilmer med mera inte hör till de informationskanaler Genesis-IT´s personal
främst efterfrågar. Vidare erbjuds inte personalen subventionerade luncher, något som
personalen inte heller värdesätter högt.

6.4 Jämförelse mellan Avantra, Frontec Norr och Genesis-IT´s interna
marknadsföring

Avantra är ett tjänsteproducerande IT-företag som följer teorins hävdande att personalen är en
väsentlig del i företagets utveckling och framgång. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998)
Även Genesis-IT och Frontec Norr ser personalen som sin främsta resurs. I likhet med teorin
anpassar Avantra och Frontec Norr den interna marknadsföringen efter företagets
verksamhetssätt (Greiner refererad i Varey & Lewis, 1999). På Avantra och Frontec Norr
arbetar merparten av de anställda som konsulter, vilket medfört att företagens interna
marknadsföring anpassats efter dessa förutsättningar. På Frontec Norr arbetar personalen även
i stor utsträckning i projektgrupper. I likhet med Grönroos (1990) anser dessa två företag det
viktigt att aktivt arbeta med intern marknadsföring för att skapa gemenskap och delaktighet
hos de anställda. Avantra och Frontec Norr tillämpar intern marknadsföring i syfte att skapa
trivsel på arbetsplatsen medan Genesis-IT strävar efter att stärka företagets relation till de
anställda. Samtliga företag vill se att de anställda väljer att stanna på företaget som följd av
den interna marknadsföringen. Detta i samstämmighet med delar ur Berry och Parasuramans
(1992) definition av intern marknadsföring.

6.4.1 Motivationspsykologi

Samtliga företag tror, i samstämmighet med Hertzbergs motivationsteori (Tietjen & Myers,
1998) att personalen motiveras av meningsfulla arbetsuppgifter där de ges möjlighet till
personlig utveckling. Vidare anses delaktighet i företagets verksamhet vara något som
påverkar personalens motivation och trivsel på Frontec Norr och Genesis-IT. Dessa två
företag poängterar även vikten av att ge de anställda bekräftelse och erkännande, något som
kan likställas med människors ”behov av uppskattning” som nämns i Maslows
behovspyramid (Robbins, 2001).

6.4.2 Interna marknadsföringsprocessen

Samtliga företag anser dess interna marknadsföring vara en kontinuerlig process. Enligt
Arnerup och Edvardsson (1992) bör kontinuerlig utvärdering av de interna
marknadsföringsaktiviteterna ske i syfte att nå effektiva resultat. Samtliga företag utför
utvärderingen av de interna marknadsföringsaktiviteterna genom muntlig kommunikation i
den dagliga kontakten med medarbetarna. Det är dock endast Avantra och Frontec Norr som
anser sig vara tillräckligt små företag för att utvärderingen på detta skall vara genomförbar.
Avantra och Frontec Norr utvärderar trivseln på företaget genom att utföra
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enkätundersökningar bland personalen medan Genesis-IT´s sätt att avläsa resultaten av den
interna marknadsföringen är att se på företagets personalomsättning.

6.4.3 Interna marknadsföringsaktiviteter

Avantra, Frontec Norr och Genesis-IT använder sig av en mängd likartade interna
marknadsföringsaktiviteter. Bland dessa kan nämnas intranät, vilket hjälper företagen att nå ut
med information på ett effektivt sätt, utbildningar, trivsamt utformade lokaler,
gemenskapsfrämjande aktiviteter samt aktiviteter där de anställdas familjer inbjuds att delta.
Alla dessa aktiviteter, med undantag för de aktiviteter som genomförs tillsammans med de
anställdas familjer, är omnämnda i teorin och fungerar enligt Arndt och Friman (1991) som
bidragande faktorer för att åstadkomma en konkurrenskraftig och för personalen tilltalande
intern marknadsföring. Vidare anser såväl Avantra, Frontec Norr som Genesis-IT att
arbetsuppgifternas utformning är en viktig del i den interna marknadsföringen för att
personalen skall trivas och motiveras på arbetsplatsen och samtliga företag försöker därför
skapa meningsfulla arbetsuppgifter. Enligt teorin är både arbetsuppgifternas och arbetsmiljöns
ergonomiska utformning faktorer som bidrar till personalens arbetsresultat och uppskattning
(Robbins, 1996). Att utforma en ergonomiskt riktig miljö är något som både Avantra och
Frontec Norr satsat på för att få personalen att trivas, Genesis-IT nämnde dock inte denna
interna marknadsföringsaktivitet. Avantra och Genesis-IT erbjuder, till skillnad från Frontec
Norr, sina anställda möjligheten att, genom tecknande av optioner eller köp av aktier, bli
delägare i företaget. Denna aktivitet är inte upptagen som en intern marknadsföringsaktivitet i
teorin.  På Frontec Norr och Genesis-IT tros lönen vara en viktig motivationsfaktor i den
interna marknadsföringen men att den inte är avgörande för vilket företag personal väljer att
tillhöra. Enligt Berry och Parasuraman (2000) kan personer fysiskt stanna på arbetsplatsen
tack vare materiella belöningar dock inte känslomässigt. Avantra använder sig av
lönebonussystem i syfte att motivera personalen, något som i teorin beskrivs som ett
kortsiktigt sätt att motivera människor på (Hagemann 1993b).

6.4.5 Segmentering vid intern marknadsföring

På samtliga tre företag erbjuds alla anställda samma interna marknadsföringsaktiviteter utan
att aktiviteterna anpassas efter personers eller personalkategoriers olika behov. Detta
tillvägagångssätt motstrider den metod, benämnd segmentering, som av Lings (2000) beskrivs
som fördelaktigt för att kunna optimera resultatet av den interna marknadsföringen. På
Frontec Norr sker dock en viss segmentering då ansvaret för de interna
marknadsföringsaktiviteter, som genomförs inom projektgrupperna, delegeras till respektive
projektansvarig. Detta segmenteringssätt är dock inte i enlighet med den av Lings (2000)
beskrivna anledningen. Genesis-IT undviker segmentering på grund av de administrativa
svårigheter segmentering kan medföra.

6.4.6 Problem med intern marknadsföring

Avantra har inte identifierat några problem med den interna marknadsföringen medan Frontec
Norr och Genesis-IT båda har stött på vissa svårigheter, dock inom skilda områden. På
Frontec Norr har personalen börjat ställa högre och högre krav på den interna
marknadsföringen något som lett till att personalen blivit bortskämd. På Genesis-IT upplevs
informationen och kommunikationen inom företaget som bristfällig, detta som en följd av att
Genesis-IT är ett publikt företag med skyldighet att ge marknaden samma information som de
delger personalen. Vidare uppstår kommunikationsproblemen med anledning av Genesis-IT´s
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säkerhetsindelade lokaler samt av den kraftiga expansionen företaget genomgått sedan starten
1998. Inget av de tre undersökta företagen har observerat några problem som är likvärdiga
med de problem som Ahmed och Rafiq (1995) beskriver angående de interna
marknadsföringsaktiviteterna.

6.4.7 Personalens inställning till interna marknadsföringsaktiviteter

Personalen på samtliga undersökta företag utsåg meningsfulla arbetsuppgifter som den
viktigaste interna marknadsföringsaktiviteten i syfte att skapa motivation och trivsel på arbetet
(se Tabell 4). På Avantra fanns även öppet företagsklimat där såväl bra som dåliga
förhållanden kan diskuteras med ledningen samt delaktighet med bland de tre viktigaste
interna marknadsföringsaktiviteterna (se Tabell 1, s 26). Vidare åskådliggjorde
enkätundersökningen att Frontec Norrs personal nämnde delaktighet samt utbildningar i syfte
att höja kompetensen som två av de tre högst värderade aktiviteterna (se Tabell 2, s 31).
Bland Genesis-IT´s personals tre högst värderade interna marknadsföringsaktiviteter återfanns
utbildningar i syfte att höja kompetensen tillsammans med ansvar över egna
verksamhetsområden/arbetsuppgifter (se Tabell 3, s 35). Samtliga nämnda interna
marknadsföringsaktiviteterna är, som ovan nämnts, upptagna i teorin.

Tabell 4: Sammanställning av Avantra, Frontec Norr och Genesis-IT´s personals svar på fråga
ett i enkätundersökningen

Aktiviteter Medelvärde* Standardavvikelse

Meningsfulla arbetsuppgifter 4,77 0,43
Utbildningar i syfte att höja kompetensen 4,50 0,51
Delaktighet 4,41 0,50
Öppet företagsklimat där såväl bra som dåliga
förhållanden kan diskuteras med kollegor 4,36 0,73
Öppet företagsklimat där såväl bra som dåliga
förhållanden kan diskuteras med ledningen 4,32 0,78
Flextid 4,09 0,81
Information från ledningen genom muntlig
kommunikation 4,05 0,72
Lönenivån 4,00 0,62
Ansvar över egna verksamhetsområden/arbetsuppgifter 3,95 1,05
Gemenskapsfrämjande aktiviteter 3,82 0,85
Tillgång till information via intranät 3,77 0,92
Uppmärksamhet och erkännande från chefen 3,73 0,70
Ergonomisk utformad arbetsplats 3,68 0,84
Aktiviteter där familjemedlemmar inbjuds att delta 3,09 0,97
Sportaktiviteter till förmånliga priser 3,09 1,02
Fina lokaler 3,05 0,72
Information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer,
videofilmer med mera 2,41 0,96
Erbjudande om delägarskap 2,41 0,96
Subventionerade luncher 2,23 0,87
* Tabellen är rangordnad efter medelvärdet som är baserat på samtliga svar av företagens
personal
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Erbjudande om delägarskap, subventionerade luncher samt information med hjälp av
anslagstavlor, broschyrer, videofilmer med mera värderades som de tre minst viktiga
aktiviteterna av såväl Avantras, Frontec Norrs samt Genesis-IT´s personal (se Tabell 4).
Erbjudande om delägarskap är en intern marknadsföringsaktivitet som inte behandlats i teorin
medan de två senare aktiviteterna, subventionerade luncher (Arndt & Friman, 1991) och
information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer, videofilmer med mera, tidigare
diskuterats (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Av tabellen framgår att samtliga
undersökta företags personal värderade meningsfulla arbetsuppgifter högst. Denna aktivitet
bedömdes som nästintill ”mycket viktigt”. Vidare bedömdes utbildningar i syfte att höja
kompetensen vara den näst högst värderade aktiviteten följd av delaktighet.
Standardavvikelsen på de tre högst värderade interna marknadsföringsaktiviteterna låg mellan
0,43-0,51, vilket innebär att den undersökta personalen har relativt överensstämmande åsikter
angående dessa interna marknadsföringsaktiviteter. Subventionerade luncher bedömdes vara
den lägst värderade aktiviteten av den tillfrågade personalen. Den näst lägst värderade
aktiviteten var erbjudande om delägarskap medan information med hjälp av anslagstavlor,
broschyrer, videofilmer med mera värderades till den tredje lägsta. Standardavvikelsen på de
tre lägst värderade interna marknadsföringsaktiviteterna låg mellan 0,87-0,96. Detta innebär
en högre spridning mellan den undersökta personalens svar, i relation till de högst värderade
aktiviteterna.

6.4.8 Personalens inställning till interna marknadsföringsaktiviteter kontra företagens
tillämpning

Såväl Avantra som Frontec Norr och Genesis-IT anser att meningsfulla arbetsuppgifter är av
stor vikt för att personalen skall känna motivation och trivsel för att stanna på företaget. Detta
är något som stämmer väl överens med personalens inställning då dessa på samtliga företag
ansåg meningsfulla arbetsuppgifter vara den viktigaste interna marknadsföringsaktiviteten.
Delaktighet återfanns bland de tre viktigaste interna marknadsföringsaktiviteterna hos
personalen på Avantra och Frontec Norr. Denna aktivitets värde är de respektive företagen
medvetna om och arbetar därför för att göra personalen delaktiga i verksamheten.
Utbildningar i syfte att höja kompetensen fanns med bland de tre interna
marknadsföringsaktiviteter som Frontec Norrs personal såväl som Genesis-IT´s personal
ansåg vara de viktigaste. Utbildningar är en ständigt pågående aktivitet på Frontec Norr och
även Genesis-IT använder sig av utbildningar i sin interna marknadsföring. Då personalen på
de tre företagen fick ange vad som skulle få dem att säga upp sin anställning och byta
arbetsgivare svarade merparten av de anställda att arbetsuppgiften var den mest bidragande
faktorn men att även lönen var av betydelse. Personalens åsikter stämmer väl överens med de
tre företagens inställning då samtliga företag poängterat att arbetsuppgiftens innehåll har stor
betydelse. Vidare har såväl Frontec Norr som Genesis-IT uppgett att även lönen spelar en viss
roll vid personalens val att byta arbetsgivare.

Erbjudande om delägarskap, subventionerade luncher samt information med hjälp av
anslagstavlor, broschyrer, videofilmer med mera värderades som de tre minst viktiga
aktiviteterna av såväl Avantras, Frontec Norrs samt Genesis-IT´s personal. Trots det
bristfälliga intresset erbjuds personalen på Avantra och Genesis-IT delägarskap medan
Frontec Norr inte använder sig av denna aktivitet i sin interna marknadsföring. Frontec Norr
använder sig inte heller av vare sig subventionerade luncher eller information med hjälp av
anslagstavlor, broschyrer, videofilmer med mera. Dessa två aktiviteter återfinns inte heller i
Avantras eller Genesis-IT´s interna marknadsföring och är inte heller några aktiviteter
personalen på dessa företag efterfrågar.
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7. Slutsatser

I detta kapitel kommer vi att svara på uppsatsens syfte genom att dra slutsatser om det
material som tidigare presenterats i detta arbete. Poängteras bör att några generella slutsatser
om branschen inte kunnat dras då vi endast undersökt tre företag, samtliga belägna i Luleå.

De tre tjänsteproducerande IT-företagen som undersöktes tillämpade intern marknadsföring
och erbjöd samtliga anställda interna marknadsföringsaktiviteter i syfte att få personalen att
stanna på företaget. På Avantra och Frontec Norr, där merparten av de anställda arbetar som
konsulter, har den interna marknadsföringen anpassats efter dessa förutsättningar och används
i stor utsträckning för att konsulterna skall känna gemenskap samt vilja stanna på företaget
och inte lockas ta anställning på något kundföretag. Genesis-IT strävar, med sin interna
marknadsföring, efter att stärka företagets relation till de anställda. Detta gör de genom att
försöka skapa en positiv helhetsbild med hjälp av ett antal interna marknadsföringsaktiviteter.
Vi anser att samtliga företag tillämpar intern marknadsföring på ett sätt som gör att både
personal och företag gynnas. Dock skulle de interna marknadsföringsaktiviteterna kunna
utvecklas och individanpassas för att nå fullständig belåtenhet.

Alla tre företagen ansåg, i enlighet med teorin, att den interna marknadsföringen var en
kontinuerlig process även om inget av företagen arbetade strukturerat med intern
marknadsföring. Inget av företagen hade satt upp några konkreta mål med den interna
marknadsföringen, något vi anser kan försvåra deras arbete med att få personalen intresserade
av de interna marknadsföringsaktiviteterna. Utvärdering av aktiviteterna genomfördes på
samtliga företag genom muntlig kommunikation i den dagliga kontakten med personalen.
Denna utvärderingsmetod anser vi inte vara att föredra då personalens anonymitet försummas.
Offentligheten kan leda till att personalen inte sanningsenligt åskådliggör sina ståndpunkter
angående de interna marknadsföringsaktiviteterna. Den bristande strukturen vid uppföljningen
samt avsaknaden av mål gör att effektiviteten av den interna marknadsföringen blir lidande.

Avantra, Frontec Norr och Genesis-IT använde sig av en mängd interna
marknadsföringsaktiviteter. Intranät, utbildningar, trivsamt utformade lokaler,
gemenskapsfrämjande aktiviteter samt aktiviteter tillsammans med de anställdas familjer var
exempel på aktiviteter som samtliga företag erbjöd sina anställda. Då inget av företagen
identifierat personalens behov före införandet av de interna marknadsföringsaktiviteterna kan
det vara svårt att veta vad företagen grundar valen av aktiviteter på. Vi tror dock att företagen
valt just dessa interna marknadsföringsaktiviteter då de höjer ”kvaliteten” på hela företaget
och inte bara den enskilde individens nivå. Exempelvis så gynnas både företag och personal
av kompetenshöjande utbildningar och trivsamt utformade lokaler. Utifrån våra fallstudier
kunde vi utläsa att samtliga företag ansåg att meningsfulla arbetsuppgifter där personalen gavs
möjlighet till personlig utveckling var något som fick personalen att känna motivation och
trivsel. Även de anställda på samtliga företag ansåg att meningsfulla arbetsuppgifter var den
viktigaste interna marknadsföringsaktiviteten. Detta tyder på att arbetsuppgifternas
utformning har stor inverkan på motivationen och trivseln på arbetsplatsen. Vidare var
utbildningar i syfte att höja kompetensen samt delaktighet interna marknadsföringsaktiviteter
som de anställda värderade högt. Resultatet av enkätundersökningen blev således att
personalen söker meningsfulla arbetsuppgifter där de ges möjlighet till personlig utveckling
samt möjlighet att påverka arbetssituationen. Varför just dessa interna
marknadsföringsaktiviteter var högt värderade, bedömer vi, kan bero på att dagens samhälle
har fått en ökad kunskapsnivå vilket även kan kännetecknas av IT-branschens
kunskapskrävande karaktär. Arbetsmarknaden består idag av många välutbildade människor
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som kräver mer av företagen än bara lön för utfört arbete, vilket ställer ökade krav på
utformningen av arbetsuppgifterna.

Personalen på samtliga företag ansåg att erbjudande om delägarskap, subventionerade luncher
samt information med hjälp av anslagstavlor, broschyrer, videofilmer med mera var de minst
viktiga interna marknadsföringsaktiviteterna. Dessa aktiviteter är endast i viss mån omnämnda
i teorin, något som kan tyda på att de, som interna marknadsföringsaktiviteter i syfte att skapa
motivation och trivsel på arbetet, inte är av avgörande vikt. De aktiviteterna som värderades
lägst, bidrar inte, till skillnad från de högst värderade aktiviteterna, till att kunskapsnivån hos
personalen höjs nämnvärt. Eftersom denna faktor ansågs vara bidragande till motivationen
och trivseln på arbetet bedömer vi att orsaken till att vissa aktiviteter värderades lägre än
andra kan bero på dess ringa bidrag till de anställdas personliga utveckling. Poängteras bör att
Genesis-IT´s ledning antog att erbjudandet om delägarskap uppskattades av de anställda, en
intern marknadsföringsaktivitet som personalen dock värdesatte minst. Denna felaktiga
tolkning speglar den bristande kommunikationen som råder mellan ledning och personal på
Genesis-IT. Ledningen på Genesis-IT är dock medveten om detta faktum vilket vi ser som en
styrka och ett steg närmare en förbättrad intern marknadsföring. Avantra har inte kunnat
urskilja några problem med sin interna marknadsföring, något som dock inte är en garanti för
att problem inte finns. Problem tror vi finns på alla företag och misstaget som görs är att dessa
inte identifieras. Vi anser att företag har större möjlighet att rätta till samt förbättra den interna
marknadsföringen om problemen identifieras.

Segmentering av intern marknadsföring utifrån de anställdas behov, i syfte att maximera
effekten av den interna marknadsföringen, skedde inte på något av företagen. Vi anser dock
att personligt anpassade interna marknadsföringsaktiviteter skulle kunna resultera i mer
uppskattning bland personalen, något som i sin tur kan leda till ökad motivation och trivsel på
arbetsplatsen. Problem som kan uppstå om segmentering och identifiering av personalens
behov försummas är att de interna marknadsföringsaktiviteterna personalen erbjuds inte alltid
är vad de önskar. Frontec Norr som arbetar mycket med projektgrupper försöker, med hjälp
av den interna marknadsföringen, skapa gemenskap mellan de anställda inom
projektgrupperna något som dock kan leda till att gemenskapen inom hela företaget blir
lidande. Denna indelning av personal i grupper anser vi dock inte stämmer överens med vad
som beskrivs som segmentering i teorin. På Avantra och Frontec Norr, där många arbetar som
konsulter, såväl som på Genesis-IT som är uppdelade i säkerhetsnivåer, har arbetet med den
interna marknadsföringen försvårats i och med att personalen inte sitter på ett och samma
ställe. Företagen har dock löst detta problem på ett bra sätt då de når ut till samtliga anställda
tack vare deras intranät.

7.1 Diskussion

Vår uppfattning är att varken Avantra, Frontec Norr eller Genesis-IT inser hur viktig den
interna marknadsföringen är i syfte att skapa motivation och trivsel för de anställda. Detta
bedömer vi även vara anledningen till varför inget av företagen arbetar strukturerat med intern
marknadsföring. Företagens inställning till intern marknadsföring anser vi hindra den interna
marknadsföringen såväl som personalen att nå sin fulla kapacitet. Samtliga företag skulle
vinna på att planera, genomföra samt utvärdera den interna marknadsföringen på ett
strukturerat och genomtänkt sätt. Vi anser att resultaten av detta arbetssätt skulle kunna stärka
såväl företagens konkurrenskraft som personalens motivation och trivsel.
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Vissa av de interna marknadsföringsaktiviteterna personalen erbjuds har givetvis större
påverkan än andra i avseendet att skapa motivation och trivsel på arbetsplatsen så att de
anställda väljer att stanna. Viktigt att poängtera är att de aktiviteter de anställda värderade
lägst rangordnades som viktiga eller mindre viktiga och ingen aktivitet ansågs vara oviktig.
De aktiviteter personalen värderade lägst kan alltså vara bidragande faktorer till motivationen
och trivseln på arbetsplatsen även om de hamnade längst ner på listan av de givna interna
marknadsföringsaktiviteterna. Detta kan betyda att personalen anser att aktiviteterna inte har
någon större betydelse för om dem ska stanna på arbetsplatsen men att aktiviteterna ändå kan
bli svåra för företagen att plocka bort. Vi bedömer att det finns risk för att de anställda tar de
interna marknadsföringsaktiviteterna för givet och att om de lägre värderade aktiviteterna
skulle tas bort, skulle de nog saknas trots att de inte uppskattas när de erbjuds. Detta är ett
problem för företagen och något konkret lösningsförslag kan bli svårt att ge.

Att vi endast undersökt företag belägna i Luleå kan ha påverkat resultatet, då konkurrensen
om personalen inte anses vara lika hög i Luleå som i resten av landet. Den interna
marknadsföringen på företag i övriga landet skulle dock vara intressant att studera vid vidare
forskning. Företagens engagemang i att försöka behålla sin kompetenta personal bör vara
större vid förhållanden med högre konkurrens om personalen.  Vidare anser vi att det skulle
kunna vara intressant att studera andra branscher än IT-branschen. Detta för att se om de
interna marknadsföringsaktiviteterna företag erbjuder de anställda är andra samt om
personalen inom någon annan bransch skulle värdera andra aktiviteter än de våra fallstudier
visade.

7.2 Rekommendationer till företag

Vi hade, i och med enkäten, förhoppningar om att personalen skulle ge exempel på någon
intern marknadsföringsaktivitet, utöver de som företagen erbjuder, som de ansåg skulle vara
av avgörande vikt för att stanna på arbetsplatsen. På dessa frågor poängterade dock de
anställda återigen betydelsen av arbetsuppgifternas utformning som en bidragande faktor till
varför de skulle stanna på företaget. Detta är något företag bör vara medvetna om samt
prioritera i erbjudandet av de interna marknadsföringsaktiviteterna. Vi vill även belysa vikten
av att lyssna på personalen för att kunna anpassa de interna marknadsföringsaktiviteterna efter
individernas önskemål. Vidare anser vi att företag bör arbeta med intern marknadsföring på
ett strukturerat sätt för att öka effekten av den denna. Vår uppfattning är att detta arbetssätt
gynnar såväl personal som företag.
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      Bilaga 1
Intervjuguide 

A)  Beskrivning av företaget
1. Hur många anställda har företaget?
2. Vilka personalkategorier finns det på företaget?
3. Hur många arbetar som systemvetare och/eller programmerare?

B)  Företagets interna marknadsföring
1. Varför använder Ni intern marknadsföring?
2. Vilka är de kortsiktiga och långsiktiga målen med Er interna marknadsföring?
3. Är personalen införstådd i syftet med den interna marknadsföringen?
4. Hur har intern marknadsföring införts i organisationen, från idé till handling?
5. Vem/vilka utformar och bestämmer vilka aktiviteter som ska ingå i den interna
      marknadsföringen?
6. Vilka interna marknadsföringsaktiviteter erbjuder Ni de anställda?
7. Hur kom Ni fram till just dessa aktiviteter?
8.   Hur uppfattas de interna marknadsföringsaktiviteterna av personalen?
9. Vilka psykologiska drivkrafter tror Ni motiverar personalen att stanna på arbetsplatsen?
10. Har faktorer som bidrar till motivation och trivsel hos personalen identifierats, hur har

detta i så fall skett?

C)  Interna marknadsföringens målgrupp
1. Tillämpas intern markandsföring i hela organisationen?
2. Är de interna marknadsföringsaktiviteterna standardiserade? Gäller samma aktiviteter

oavsett person och personalkategori?
3. Om Ni erbjuder olika interna marknadsföringsaktiviteter till olika personer och

personalkategorier, varför gör Ni detta och hur grupperas personalen?

D)  Eventuella problem med den interna marknadsföringen
1. Har Ni kunnat identifiera några problem med den interna marknadsföringen?

Vid införandet, valet av aktiviteter samt genomförandet av dessa?
2. Om problem uppstått, hur har Ni gått tillväga för att lösa dessa?

E)  Interna marknadsföringens följder
1. Följer Ni upp, analyserar och utvärderar Ni de interna marknadsföringsaktiviteterna?
2. Vilka effekter har Ni erhållit med den interna marknadsföringen?
3. Har motivationen och trivseln bland de anställda ökat på arbetsplatsen som en följd av den

interna marknadsföringen? Kan Ni ge några konkreta exempel på detta?

Slutligen; Ses den interna marknadsföringen som en kontinuerlig process i den dagliga
verksamheten eller som punktinsats för att nå tillfälligt önskvärda resultat?
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       Bilaga 2
Enkätundersökning - Vilka aktiviteter skapar trivsel och motivation? 

Vi heter Anna, Therese och Lotta och vi läser sista terminen på programmet Ekonomi och
fritidsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitets institution i Skellefteå. Då vi nu skriver vår
C-uppsats behöver vi Er hjälp. Vår uppsats behandlar ämnet intern marknadsföring vilket
innebär marknadsföring mot den egna personalen. I intern marknadsföring använder företag
sig av aktiviteter som syftar till att höja motivationen och trivseln bland de anställda på
arbetsplatsen så att de väjer att stanna kvar på företaget. Vår avsikt med denna enkät är att
skapa oss en förståelse om vilka interna marknadsföringsaktiviteter som Ni anser vara viktiga
för att Ni ska motiveras och trivas på arbetsplatsen så att Ni väljer att stanna kvar på företaget.

1. Vårt önskemål är att Ni markerar hur viktiga Ni anser följande aktiviteter vara för att Ni
skall känna motivation och trivsel för att stanna på företaget.
(Enkäten är anonym och kommer att behandlas konfidentiellt)

1) Oviktigt      2) Mindre viktigt   3) Viktigt    4) Av stor vikt   5) Mycket viktigt

Ergonomiskt utformad
arbetsplats 1 2 3 4 5

Fina lokaler 1 2 3 4 5

Gemenskapsfrämjande
aktiviteter; personalfester,
after-workträffar,
biokvällar m.m. 1 2 3 4 5

Aktiviteter där
familjemedlemmar
inbjuds att delta 1 2 3 4 5

Sportaktiviteter till
förmånliga priser 1 2 3 4 5

Utbildningar i syfte
att höja kompetensen 1 2 3 4 5

Meningsfulla arbets-
uppgifter 1 2 3 4 5

Tillgång till information
via Intranät 1 2 3 4 5

Information från ledningen
genom muntlig
kommunikation 1 2 3 4 5
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       Bilaga 2
1) Oviktigt      2) Mindre viktigt   3) Viktigt    4) Av stor vikt   5) Mycket viktigt

Information  med hjälp av
anslagstavlor, broschyrer,
videofilmer mm. 1 2 3 4 5

Uppmärksamhet och
erkännande från chefen 1 2 3 4 5

Öppet företagsklimat där
såväl bra som dåliga
förhållanden kan diskuteras
med ledningen 1 2 3 4 5

Öppet företagsklimat där
såväl bra som dåliga
förhållanden kan diskuteras
med kollegor 1 2 3 4 5

Delaktighet, dvs.
möjlighet att påverka
arbetssituationen 1 2 3 4 5

Lönenivån 1 2 3 4 5

Erbjudande om 
delägarskap 1 2 3 4 5

Subventionerade luncher 1 2 3 4 5

Flextid 1 2 3 4 5

Ansvar över egna
verksamhetsområden/
arbetsuppgifter 1 2 3 4 5

2. Vilken/vilka aktiviteter utöver ovanstående tycker Ni bör ingå i Ert företags interna
marknadsföring för att Ni skall känna motivation och trivsel och därmed stanna kvar på
företaget? Tänk noga efter vad som skulle få just DIG att trivas och bli motiverad att stanna
kvar på företaget!

3. Vad skulle kunna få Dig att säga upp Din anställning och byta arbetsgivare?

Tack för Er medverkan!
Anna, Therese och Lotta


