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Abstract 
The purpose of this thesis is to investigate whether internal marketing has any effect on 

employee loyalty in a public sector knowledge intensive organisation.  The study was limited 

to one organisation, Ekonomihögskolan in Lund, owing to time restraints. The method used to 

conduct this study was a qualitative interview and a quantitative survey that were based on a 

specific model: “A Conceptualization of the Employee Branding Process”. The results of the 

study indicate that employees remain loyal to their organisations despite internal marketing 

not being applied in strict conformity with the model. This suggests that internal marketing 

might not be as important in determining employee loyalty in a public sector knowledge 

intensive organisation.  

 

Key words: internal marketing, loyalty, knowledge intensive organization, public sector, 

university.  
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1. Frågeställning och syfte 
Detta kapitel ämnar ge en inblick i ämnet som ligger till grund för uppsatsen. Uppsatsens 

frågeställning kommer även att presenteras och diskuteras. Vidare kommer tidigare forskning 

att lyftas fram för att redogöra för vad som tidigare studerats inom ämnet och kapitlet avslutas 

med att förklara uppsatsens syfte.  

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
Människor utsätts dagligen för en mängd produkter och tjänster och det blir således viktigt att 

sticka ut i mängden. Ett sätt att särskilja sig från konkurrenter är att lägga större fokus på 

varumärket då produkters och tjänsters egenskaper inte längre är en uppenbar 

konkurrensfördel (Melin, 2001). Utveckling av starka varumärken avser att strategiskt 

etablera, ändra och förstärka bilder i människors medvetande (Dahlqvist & Melin, 2010). 

Dahlqvist och Melin (2010) menar att uppbyggnaden av ett starkt varumärke sker inifrån 

genom att identifiera företagets identitet, kärnvärden och slutligen finna en stark position på 

marknaden. Mitchell (2002) menar att det är de anställda som för ut varumärket till kunderna 

och det blir således viktigt att personalen tar till sig varumärket. Om de inte tar till sig 

varumärket blir det svårt att föra ut det till den externa marknaden (Mitchell, 2002). 

 

Varumärke som begrepp associeras ofta med säljande organisationer som agerar på 

konkurrensutsatta marknader (Dahlqvist & Melin, 2010). Varumärken är dock minst lika 

viktiga i offentlig sektor då de kan resultera i kompetensförstärkning, legitimitetsutveckling, 

effektivitetsförbättring samt intäktsgenerering (Dahlqvist & Melin, 2010, s. 64). Att utveckla 

starka varumärken är en komplex process och komplexiteten ökar i offentlig sektor då den är 

politiskt styrd och i fler avseenden skiljer sig från den privata (Dahlqvist & Melin, 2010). 

Offentlig verksamhet bedrivs ofta av sociala skäl och exempel på denna form av verksamhet 

är skolor (Borg, 1996). Även universitet tillhör offentlig verksamhet då de, förutom att vara 

en organisation för lärande och utveckling, är varumärken som måste konkurrera på 

marknaden. Om inte utbildningar har tillräckligt många studenter hotas deras existens 

(Broady, 2001). Universiteten konkurrerar följaktligen om studenter, de bästa forskare samt 

professorer (Henrekson, 2002). Varumärket bör således kommunicera vad som gör 

universitetet unikt och ämnar fungera som en konkurrensfördel (Melin, 2001). En viktig del i 

det dagliga arbetet, för organisationer och företag, blir följaktligen marknadsföringsarbete för 

att kommunicera ut varumärket till slutkunder (Melin, 2001). Vad som är minst lika viktigt är 
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dock marknadsföring gentemot anställda då det är dem som förmedlar varumärket till kunden 

(Mitchell, 2002). Normann (1983, s. 60) menar att det man inte kan sälja till den egna 

personalen kan man inte heller sälja till kunden. Detta är en intressant reflektion som inom 

litteraturen benämns som intern marknadsföring och har på senare tid blivit allt mer 

uppmärksammat (Ahmed & Rafiq, 2000). 

 

Om intern marknadsföring bedrivs på rätt sätt kan organisationer påverka anställdas attityder 

och beteende vilket kan resultera i lojal personal vilket i sin tur kan leda till ökad försäljning 

och vinster (Boyd & Sutherland, 2006; Berry et al, 1976). Även Miles och Mangold (2005) 

menar att intern marknadsföring kan leda till tillfredsställda kunder, ökad omsättning, 

kundlojalitet och tillfredsställd personal. Lojalitet är i sin tur en följd av tillfredsställd 

personal (Eskildsen & Nüssler, 2000). Således är lojalitet ett resultat av intern marknadsföring 

och är följaktligen ett intressant fenomen att studera för att kunna mäta effekterna av intern 

marknadsföring.  

 

Mycket forskning har bedrivits angående fenomenet intern marknadsföring (Ahmed & Rafiq, 

2000). Det finns dock ett hinder inom den forskning som gjorts av ämnet, vilket är 

avsaknaden av modeller (Ahmed & Rafiq, 1993). Miles och Mangold (2005) presenter 

emellertid en modell för hur intern marknadsföring kan implementeras och användas och den 

har testats på ett privat företag. Någon modell för hur intern marknadsföring kan användas i 

en kunskapsintensiv organisation, det vill säga organisationer där det huvudsakliga arbetet är 

intellektuellt (Alvesson, 2001), i offentlig sektor, har inte påträffats. Universitet, som både 

kan tillhöra offentlig sektor och vara kunskapsintensiv, skiljer sig från privata företag. 

Därmed finns det ingen garanti för att intern marknadsföring leder till samma lyckosamma 

konsekvenser i en kunskapsintensiv organisation i offentlig sektor. Detta då högutbildad 

personal i kunskapsintensiva organisationer ofta ser sin arbetsplats endast som en 

utgångspunkt för sitt lärande (Nurmi, 1998). De låter sig därför inte påverkas av ledningen i 

lika hög grad som i icke-kunskapsintensiva organisationer (Nurmi 1998). Personalen är även 

oftare mer lojal gentemot sitt yrke än gentemot organisationen i denna typ av organisation 

(Nurmi, 1998).  Det blir följaktligen av intresse att studera hur intern marknadsföring ter sig i 

en kunskapsintensiv organisation i offentlig sektor och om det har någon inverkan på 

organisationens personal. Frågeställningen för denna kandidatuppsats blir således: 
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- Hur påverkas anställdas lojalitet i en kunskapsintensiv organisation i 

offentlig sektor av intern marknadsföring?  

 

Uppsatsen ämnar undersöka intern marknadsföring inom ramen för en kunskapsintensiv 

organisation i offentlig sektor, Ekonomihögskolan i Lund (EHL), för att se om detta har 

någon effekt på lojalitet. Det antas i uppsatsen att någon form av lojalitet, positiv eller 

negativ, existerar i alla organisationer. För att kunna studera fenomenet intern marknadsföring 

har modellen, ”A Conceptualization of the Employee Branding Process” (Miles & Mangold, 

2005), använts som grund. I modellen har de huvudsakliga faktorerna för att lyckas med 

intern marknadsföring inom organisationer identifierats, det vill säga hur processen kan leda 

till konkurrensfördelar (Miles & Mangold, 2004). Som nämnts ovan är lojalitet en effekt av 

intern marknadsföring och det är detta fenomen som kommer att mätas i studiens 

undersökning. Anledningarna till att lojalitet har valts som testvariabel är att studien kommer 

att äga rum i en organisation där ekonomiska resultat inte är ett huvudmål och att lojalitet är 

mätbart.  

1.2 Tidigare forskning 
Detta avsnitt syftar till att ge en överblick över studier som gjorts angående intern 

marknadsföring i offentlig sektor och kunskapsintensiva organisationer. Många studier har 

påträffats inom intern marknadsföring i privat sektor. Vad som är mindre förekommande är 

forskning inom organisationer i offentlig sektor, än mindre i kunskapsintensiva 

organisationer. Dock har vissa studier påträffats och dessa presenteras nedan.  

1.2.1 Studier 

Peltier et al (2006) är en av de forskare som har utfört en studie angående lojalitet i en 

kunskapsintensiv organisation i offentliga sektorn. Studien undersökte tillfredsställelse och 

lojalitet inom sjuksköterskeyrket på ett sjukhus i USA. Undersökningen baserades på tidigare 

forskning inom ämnet och därefter genomfördes ett antal intervjuer med överordnade inom 

organisationen (Peltier et al, 2006). Därefter skapades ett frågeformulär med 35 frågor, där 

målet var att fånga upp åsikter om bland annat finansiella, sociala och strukturella relationer 

samt kvalitet och tillfredsställelse. Studien visar att det som mest påverkade sjuksköterskornas 

lojalitet och tillfredsställelse var kvaliteten på den sjukvård som erbjöds till patienterna 

(Peltier et al, 2006). Vidare var även strukturen, det vill säga kontrollen över vården och 

jobbflexibiliteten, viktiga aspekter (Peltier et al, 2006). Studien visar därefter att de sociala 
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banden var av vikt, det vill säga relationen mellan kollegor. Det som minst påverkade 

sköterskornas lojalitet och tillfredsställelse var de finansiella aspekterna (Peltier et al, 2006). 

 

Chang och Chang (2008) har undersökt intern marknadsföring i sjuksköterskeyrket i Taiwan. 

Dock undersöktes kopplingen mellan huruvida de anställda har en positiv uppfattning av 

intern marknadsföring och den organisatoriska förpliktelsen (Chang & Chang, 2008). 

Organisatorisk förpliktelse är starkt sammankopplat med den interna marknadsföringen och 

används för att bland annat mäta lojaliteten hos de anställda (Chang & Chang, 2008). 

Mätinstrumentet hjälpte även till att se hur villig personalen var att uppnå organisationens 

uppsatta mål samt huruvida de accepterar organisationens värden (Chang & Chang, 2008).  

Undersökningen utfördes med hjälp av en enkätundersökning och studien visar vikten av 

intern marknadsföring genom att se personalen, i detta fall sjuksköterskor, som både kunder 

och partners. Detta resulterade i en ökad lojalitet hos personalen samt en positiv 

organisationskultur vilket i sin tur ledde till en ökad prestation för hela organisationen (Chang 

& Chang, 2008).  

 

Vidare har Ewing (1999) undersökt huruvida det finns något samband mellan intern 

marknadsföring och Human Resources (HR) i offentlig sektor. Studien utfördes i offentlig 

sektor i Australien och visar att det finns en tydlig skillnad mellan intern marknadsföring och 

HR och att intern marknadsföring föregår HR (Ewing, 1999). Ewing (1999) menar vidare att 

intern marknadsföring inte ska begränsas till en marknadsavdelning utan han menar att det 

krävs att marknadsavdelning och HR-avdelning samarbetar för att uppnå högsta möjliga 

resultat. Det som blir viktigt att ta med sig från denna studie är således att intern 

marknadsföring har en relevans i offentlig sektor.  

 

Whelan et al (2010) har också undersökt intern marknadsföring i offentlig sektor, men med 

fokus på vilken effekt kundorientering har på tillfredsställelse såväl internt som externt.  

Studien har utgått från tidigare forskningsresultat för att se om de överensstämmer med deras 

fallföretag, som är ett offentligt sjukhus på Irland. Författarnas tidigare forskning visar på att 

det finns ett samband mellan kundorientering och ökad tillfredställelse hos såväl anställda 

som bland kunder. Den tidigare forskningen har sedan legat till grund för de hypoteser som 

författarna har testat mot det insamlade material som de fått från enkätundersökning bland 

både anställda och patienter. Resultatet från Whelan et al (2010) studie samstämmer dock inte 

med den tidigare forskningen. Studien visar att kundorientering har en effekt på 
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kundtillfredsställelse men inte anställdas tillfredsställelse (Whelan et al, 2010). Enligt 

författarna kan det skilda resultatet bero på att kundorienteringen inte har implementerats 

tillräckligt väl på det specifika sjukhuset.  

 

Den tidigare forskning som granskats har studerat lojalitet i antingen kunskapsintensiva 

organisationer, organisationer i offentlig sektor eller både och. Studierna som lyfts fram har 

således inte utgått från samma utgångspunkt som denna uppsats ämnar göra, det vill säga 

utifrån en specifik modell så som ”A Conceptualization of the Employee Branding Process”. 

Det finns tämligen få modeller som problematiserar intern marknadsföring och dessa är 

relativt nya. Miles och Mangolds (2005) modell har därför inte testats på en kunskapsintensiv 

organisation i den offentliga sektorn. Följaktligen blir det intressant att undersöka om intern 

marknadsföring, utifrån modellen, är lyckosam i en organisation som följer ovanstående 

kriterier. 

1.3 Syfte  
Uppsatsen ämnar undersöka huruvida intern marknadsföring är viktigt för att skapa lojala 

anställda i en kunskapsintensiv organisation i offentlig sektor. Uppsatsens ändamål är således 

att bringa klarhet över begreppets betydelse i en organisation vars huvudmål inte är att 

bedriva en vinstdrivande verksamhet. För att utreda huruvida intern marknadsföring är 

relevant i olika typer av organisationer kommer studien att appliceras på en kunskapsintensiv 

organisation i offentlig sektor, då dessa skiljer sig från icke-kunskapsintensiva privata 

organisationer. Målet är följaktligen att bidra med en studie vars syfte är att undersöka intern 

marknadsföring för att detta fenomen i framtiden ska kunna utvecklas och användas på ett 

korrekt och effektivt sätt. 

2. Teorier och begrepp 

Kapitlet ämnar redogöra för de teoretiska aspekterna av intern marknadsföring. Inledningsvis 

kommer en kort bakgrund av intern marknadsföring att presenteras därefter kommer 

begreppet att definieras. Definitionen kommer att ligga till grund för uppsatsen och verkar 

således som en avgränsning. Vidare kommer en grundlig genomgång av Miles och Mangolds 

modell, ”A Conceptualization of the Employee Branding Process”, där implementering och 

användning av intern marknadsföring framställs. Modellen har brutits ner i mindre delar och 

teorin har kompletterats med ytterligare forskning inom ämnet. Slutligen kommer en 

diskussion angående organisationer i offentlig sektor och kunskapsintensiva organisationer.  
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2.1 Intern marknadsföring – bakgrund och definition  

Intern marknadsföring tog sin grund år 1976 då Berry et al föreslog begreppet som en lösning 

på företags problem vad gäller att kunna hålla en konstant hög servicenivå (Ahmed & Rafiq, 

2000). Grönroos (2008) menar dock att fenomenet redan existerat under en längre tid men 

utan att det satts ord på det. Ämnet blev dock aktuellt några år senare då man började se 

anställda som interna kunder (Ahmed & Rafiq, 2000). Ahmed och Rafiq (2000) menar att den 

tidigare litteraturen vad gäller intern marknadsföring kan delas in i tre huvudsakliga faser. 

Den första fasen innefattar litteratur där anställda bör ses och behandlas som kunder och tog 

sin grund under samma period som Berry et al myntade begreppet intern marknadsföring 

(Ahmed & Rafiq, 2000). Fasen fokuserar på motivation och tillfredsställelse av anställda för 

att förbättra företagets servicekvalitet (Ahmed & Rafiq, 2000). Detta poängteras även av 

Sasser och Arbeit (1976) som menar att anställda ska ses som kunder och av George (1977) 

som anser att den interna marknaden måste tillfredsställas för att lyckas på den externa. 

Tillfredsställd personal är även av vikt för att erhålla nöjda kunder (George, 1977). Detta 

tänkesätt är centralt i den första fasen (Ahmed & Rafiq 2000). Ahmed och Rafiq (2000) 

menar att fas två tog sin grund i Grönroos studie år 1981. Fokus kom här att ligga på den 

interaktiva marknadsföringen där kundens behov var i centrum (Ahmed & Rafiq, 2000). Det 

räckte inte längre att personalen var motiverad utan man behövde även kund- och 

säljorienterade anställda samt att koordinera frontpersonal och stödjande personal (Grönroos, 

1981). Enligt denna fas bör företagets anställda inte behandlas som kunder, vilket är den 

största skillnaden gentemot det första perspektivet (Ahmed & Rafiq, 2000). Litteraturens sista 

fas, som Ahmed och Rafiq (2000) har identifierat, beskriver synen på intern marknadsföring 

som råder idag. Intern marknadsföring ses som ett verktyg för att reducera intern friktion och 

motstånd till förändring samt öka korsfunktionellt samarbete mellan organisationers olika 

avdelningar (Ahmed & Rafiq 2000). Ahmed och Rafiq (2000) menar vidare att den nuvarande 

forskning inom området lägger mer fokus på hur intern marknadsföring bör implementeras 

snarare än att se anställda som kunder.  

 

Boyd och Sutherland (2006) menar att ett varumärke byggs inifrån och ut och anställda verkar 

således som en organisations ambassadörer. Personalen verkar följaktligen som en länk 

mellan en organisation och dess kunder (Raj & Jyothi, 2011). Det blir därmed av vikt att all 

personal i en organisation arbetar aktivt med marknadsföring (Grönroos, 2008). Det innebär 

att anställda bör vara införstådda i vad organisationens varumärke står för och vara 
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motiverade till att ”leva varumärket” (Burmann & Zeplin, 2005). Då de anställda 

representerar organisationen blir det viktigt att de agerar enligt ledningens intresse (Berry et 

al, 1976). Det är dessutom viktigt att de anställdas bild av organisationen överensstämmer 

med organisationens identitet, det vill säga hur en organisation ser sig själv (Davies & Chun, 

2002), då det ökar sannolikheten för att även den externa publiken ska uppfatta organisationen 

i enlighet med identiteten (Aurand et al, 2005). Fortsättningsvis är intern marknadsföring även 

viktigt för att de anställda ska reagera och agera på kunders behov (Berry et al, 1976).  

Grönroos (2008, s. 364) menar att intern marknadsföring är en förutsättning för extern och 

interaktiv marknadsföring. Trots att uppmärksamhet vad gäller intern marknadsföring ökat är 

det få organisationer som faktiskt implementerar konceptet i praktiken (Ahmed & Rafiq, 

2000).  

 

Inom litteraturen används två begrepp för fenomenet att marknadsföra sig till anställda, 

”intern marknadsföring” och ”employee branding”. Det finns ingen klar distinktion mellan 

begreppen och de ses oftast som synonymer i litteraturen (Aurand et al, 2005). Begreppen 

kommer således även i denna uppsats att ses som likställda och kommer att benämnas som 

intern marknadsföring. Då det är ett komplext begrepp kan man finna många olika 

definitioner (Ahmed & Rafiq, 2000; Bergström & Blumenthal, 2002; Miles & Mangold, 

2004). Miles och Mangold (2004, s. 68) har dock definierat intern marknadsföring som the 

process by which employees internalize the desired brand image and are motivated to project 

the image to customers and other organizational constituents. Denna definition använder 

Miles och Mangold (2004) som utgångspunkt i modellen ”A Conceptualization of the 

Employee Branding Process”. Definitionen tolkar intern marknadsföring som processen då 

anställda tar till sig den önskade varumärkesimagen och bli motiverade till att föra denna bild 

ut till kunderna och andra externa parter. Som tidigare nämnts menar Ahmed och Rafiq 

(1993) att få modeller för implementering av intern marknadsföring har skapats. ”A 

Conceptualization of the Employee Branding Process” visar dock hur intern marknadsföring 

kan användas i praktiken. Modellen har studerats då den ger en teoretisk bild för hur 

organisationer kan implementera och använda intern marknadsföring.   

2.2 “A Conceptualization of the Employee Branding Process” 

”A Conceptualization of the Employee Branding Process” av Miles och Mangold (2005) 

fyller en del av det gap vad gäller avsaknaden av implementeringsmodeller, inom intern 

marknadsföring, som Ahmed och Rafiq (1993) framhöll. När modellen först publicerades 
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bestod den endast av fyra steg men den har i en senare artikel utvecklats och kompletterats 

med ytterligare två steg (Miles & Mangold, 2005). Det är den kompletterade modellen som 

kommer att presenteras i detta teoriavsnitt. Modellens inledande steg behandlar hur ett 

varumärkets mål och värden tas fram (Miles & Mangold, 2005). Vidare förklarar modellen 

hur dessa bör föras ut till de anställda och vad det resulterar i (Miles & Mangold, 2005). Miles 

och Mangold (2004) menar att modellen är ett nytt bidrag till den tidigare litteraturen då den 

skapar ett ramverk för hur intern marknadsföring bör implementeras inom en organisation för 

att skapa konkurrensfördelar. Nedan följer en ingående genomgång av modellens sex steg.  

 

 

2.2.1 Organisationers mål och värden   

Mål och värden är centrala för organisationen då begreppen bidrar till en grund för den 

önskade varumärkesimagen (Miles & Mangold, 2005). Det är nödvändigt att 

märkesinnehavaren vet vad det egna varumärket står för och hur det ska utvecklas för att 

skapa lojala kunder (Melin, 1999). Om så inte är fallet riskerar ledningen att fatta mindre 

genomtänkta och icke underbyggda beslut (Melin, 1999). Det är även viktigt att de anställda 

uppfattar organisationens mål och värden då det möjliggör en vidare kommunikation av dessa 

till slutkonsumenterna (Aaker, 2002). Ytterligare ett argument till varför personalen bör känna 

till en organisations värden är för att de ska kunna agerar på ett visst sätt i särskilda situationer 

och vara införstådda med varför de förväntas att göra det (Grönroos, 1981).  

2.2.2 Önskade varumärkesimage 

Modellens nästa steg handlar om hur man skapar en önskad varumärkesimage (Miles & 

Mangold, 2005). Enligt Axelsson och Agndal (2005) är image hur utomstående uppfattar en 



12 
 

organisation, det vill säga vilka associationer den externa marknaden har till den. Miles och 

Mangold (2005) menar däremot att den önskade varumärkesimagen handlar om hur man vill 

att kunder ska uppfatta varumärket. Den önskade varumärkesimagen ska innefatta de mål och 

värden som sattes upp i modellens föregående steg. Detta för att göra det lättare för de 

anställda att ta de till sig (Miles & Mangold, 2005). Vidare menar Miles och Mangold (2005) 

att den önskade varumärkesimagen ska tydliggöra för de anställda hur de ska agera för att 

tillfredsställa kunder. Genom att utforma en tydlig och konsekvent önskad varumärkesimage 

och förmedla denna till de anställda möjliggör det för organisationen att uppnå en önskvärd 

position på marknaden (Miles & Mangold, 2005). Det leder även till att anställda blir mer 

emotionellt kopplade till varumärket och i större utsträckning förmedlar organisationens 

löften (Miles & Mangold, 2005). Ett konsekvent budskap, där det interna meddelandet 

kommunicerar samma innebörd som det externa, är viktigt för att reducera förvirring hos de 

anställda (Mitchell, 2002). En entydig bild underlättar således kommunikationen vidare ut till 

kunder (Miles & Mangold, 2005). Att kontinuerligt och konsekvent föra ut varumärkesimagen 

har även visat sig vara lyckosamt (Miles & Mangold, 2005). 

 

Varumärkes image uppkommer som en följd av identitet och Dahlqvist och Melin (2010) 

definierar identitet som vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och vad som gör 

det unikt. Vidare utvecklas identitet alltid internt (Dahlqvist och Melin, 2010).  Dahlqvist och 

Melin (2010) menar även att det är centralt att medarbetarna är involverade i den 

identitetsskapande processen för att de i sin tur ska kunna förmedla den konsekvent. Identitet 

är dock något som Miles och Mangold inte har problematiserat. Man kan emellertid se en 

likhet mellan begreppet önskad varumärkesimage och Dahlqvists och Melins definition av 

identitet. Miles och Mangold tar i modellen upp image under två steg, där de dock behandlas 

med olika innebörd. Det första av dessa steg beskriver en organisations önskade 

varumärkesimage och den andra beskriver hur de anställda uppfattar bilden av varumärket 

(Miles & Mangold, 2005). För att tydliggöra denna skillnad har diskussionen ovan angående 

image och identitet tagits upp.   

2.2.3 Källor och typ av meddelanden 

Vidare handlar modellen om hur image kommuniceras till de anställda (Miles & Mangold, 

2004). Detta för att de anställda sedan ska kunna vidarekommunicera en positiv bild av 

organisationen (Miles & Mangold, 2005). Det är därför av betydelse att personalen känner till 

och upplever den önskade varumärkesimage samt förstår hur image är en följd av 
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organisationens mål och värden (Miles & Mangold, 2005). Vad som också är av vikt är att de 

anställda blir motiverade till att föra ut samma image som de själva upplever (Miles & 

Mangold, 2005). Kommunikationen förs ut med hjälp av olika kanaler till de anställda som 

kan vara såväl interna som externa och kan i sin tur vara formella och informella (Miles & 

Mangold, 2004).  

 

Human Resources Management (HRM) är en kanal som de formella interna källorna kan 

kommuniceras genom (Miles & Mangold, 2004).  Burmann och Zeplin (2004) betonar vikten 

av Human Resources (HR) arbete för att rekrytera personal som har samma värderingar som 

organisationen. Forskning har visat att organisationer som aktivt arbetar med att rekrytera 

kundanpassad och kundintresserad personal, som främjar organisationens önskade image, kan 

dra fördel av detta (Elg, 2008). Genom att en organisation från början anställer personal med 

lika värderingar krävs färre ansträngningar vad gäller att förmedla varumärkets önskade 

image till den nyanställde (Burmann & Zeplin, 2004). Även Grönroos (2008) betonar vikten 

av rekryteringsprocessen och han menar att det utgör grunden för en lyckad intern 

marknadsföring. Om de anställda har en hög psykologisk hängivelse till organisationen kan 

det resultera i att de är villiga att arbeta extra hårt (Burmann & Zeplin, 2004). Genom HRM-

systemet får personalen, både blivande och befintlig, information om vad som förväntas av 

dem (Miles & Mangold, 2004). Ytterligare en formell intern källa är Public Relations Systems 

som riktas till både den interna som den externa massan (Miles & Mangold, 2004). Detta 

innebär att publikationer från utomstående medier även riktas till de anställda (Miles & 

Mangold, 2004). Med hjälp av Public Relations (PR) menar Miles och Mangold (2004) 

således att en organisation kan projicera den önskade varumärkesimagen.  

 

Vidare menar Miles och Mangold (2004) att interna informella källor representeras av kultur 

samt påverkan från medarbetare, liksom ledare och chefer. Organisationskulturen styr 

personalens beteende genom normer och värderingar och även den bör vara i samstämmighet 

med organisationssystemet (Miles & Mangold, 2004). Vad gäller påverkan från medarbetare 

sker detta dagligen då de observerar och interagerar med varandra i arbetet (Miles & 

Mangold, 2004). Ytterligare en informell intern källa, som modellen belyser, är influenser 

från ledare och chefer som genom kommunikation påverkar de anställda i stor utsträckning 

(Miles & Mangold, 2004). Enligt Grönroos (2008) bör ledningen ge kontinuerligt stöd för att 

den interna marknadsföringen ska lyckas, som i sin tur är en förutsättning för en lyckad extern 
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marknadsföring. Ledningen och den enskilde anställde bör ha en ömsesidig förståelse om att 

ett visst agerande gynnar båda parterna (Miles & Mangold, 2004).  

 

Formella externa källor består av PR och reklam där organisationen kommunicerar ut vad de 

anser vara viktigt (Miles & Mangold, 2004). Vad gäller formella externa källor är 

utomstående aktörer, så som kunder, den primära målgruppen och personal den sekundära 

(Miles & Mangold, 2004). Gummesson (2002) menar att den externa marknadsföringen även 

kan få betydelse för den interna marknaden, detta då personal i hög grad är mottaglig för den 

egna organisationens externa reklambudskap. Även Grönroos (2008) hävdar att allt som 

organisationen gör gentemot externa kunder även uppfattas av personalen. Därför är det 

viktigt att den interna och externa kommunikationen samstämmer (Miles & Mangold, 2004).  

 

Slutligen handlar den informella externa källan om feedback genom vanligtvis ”word-of-

mouth”. ”Word-of-mouth” har en högre trovärdighet än formell kommunikation från 

organisationen, särskilt om informationen kommer från de anställdas närstående (Miles & 

Mangold, 2004). ”Word-of-mouth” gynnar främst mindre företag eftersom kunden får en 

relation med organisationen (Kotler, 2012). 

2.2.4 Psykologiska kontraktet 

Modellens nästkommande steg behandlar det psykologiska kontraktet (Miles & Mangold, 

2004) som tog sin grund på 1960-talet (Robinson, 1996). Steget berör de anställdas 

uppfattning av varumärket och hur detta byggs upp genom ett psykologiskt kontrakt mellan de 

anställa och organisationen (Miles & Mangold, 2004). Kontraktet går ut på att de anställdas 

förväntningar överensstämmer med verkligheten (Miles & Mangold, 2004). Den anställde 

ingår frivilligt i det psykologiska kontraktet (Rousseau, 1995) och det är dessutom ett 

ömsesidigt löfte mellan två parter där man accepterat samma villkor (Robinson & Rousseau, 

1994). Detta behöver dock inte innebära att man delar samma förståelse av kontraktets 

innebörd (Robinson & Rousseau, 1994). Innan det psykologiska kontraktet tog sin grund 

utgick organisationer från vad Sims (1994) benämner som det traditionella kontraktet. 

Grundtanken i det traditionella kontraktet är att anställda anställs i ung ålder och arbetar inom 

organisationen tills pensionsålder (Sims, 1994). Idag ställs dock organisationer inför ett antal 

nya utmaningar så som mer frekvent omorganisering, nedskärningar och förflyttningar (Sims, 

1994). Detta har lett till att det traditionella kontraktet mellan organisation och anställd inte 
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längre är funktionellt (Sims, 1994). Istället krävs ett psykologiskt kontrakt mellan anställd och 

organisationen (Sims, 1994).  

 

Robinson och Rousseau (1994) betonar vikten av att upprätthålla det psykologiska kontraktet 

då en brytning av det kan leda till allvarliga konsekvenser, exempelvis i form av reducering 

av tillit och skapa upprörande känslor hos de anställda. Om en organisation saknar hängivna 

och därmed lojala anställda kan det resultera i hög personalomsättning, frånvaro och sämre 

arbetsprestation (Randall, 1987). Dessutom finns det en risk för att personal som saknar 

hängivelse till organisationen kommer att hänga ut firman vilket kan resultera i att ryktet 

försämras (Randall, 1987). 

2.2.5 Anställdas varumärkesimage   

De anställdas varumärkesimage innefattar den tolkningsprocess då de anställda bearbetar 

organisationens budskap för att sedan kommunicera det vidare till externa parter (Miles & 

Mangold, 2004). Vad som blir centralt i denna process är således hur de anställda uppfattar 

och tar till sig varumärket då det i sin tur påverkar hur budskapet förmedlas vidare till 

kunderna (Miles & Mangold, 2004). Det är följaktligen nära kopplat till modellens andra steg, 

organisationens önskade varumärkesimage. Den önskade varumärkesimagen och de anställdas 

varumärkesimage kommer med större sannolikhet att vara samma om de anställda förstår vad 

den önskade varumärkesimagen faktiskt innebär och är motiverade till att föra denna vidare 

till slutkunden (Miles & Mangold, 2005). Om en organisation har ett starkt varumärke som de 

anställda identifierar sig med bidrar detta till att de anställda erhåller positiva attityder 

gentemot organisationen (Schlager et al, 2011). De positiva attityderna uppfattas i sin tur av 

externa parter och det kan resultera i att även deras uppfattning av organisationen förbättras 

(Schlager et al, 2011). Enligt Schlager et al (2011) förstärks kundnöjdhet av nöjda anställda, 

men om de anställda inte känner att organisationen håller sina löften, i form av det 

psykologiska kontraktet, kommer de att ifrågasätta huruvida löftena till kunder kommer att 

hållas (Miles & Mangold, 2004). Det kan i sin tur bidra till att den önskade 

varumärkesimagen inte förmedlas av personalen (Miles & Mangold, 2004). Följaktligen 

menar Miles och Mangold (2005) att de anställdas varumärkesimage kan påverkas i två steg. 

Det första steget ämnar skapa en förståelse och kunskap om den önskade varumärkesimagens 

innebörd, vilket görs genom att kontinuerligt kommunicera ut detta (Miles & Mangold, 2005). 

I andra steget bör organisationen se till att det psykologiska kontraktet upprätthålls då detta 
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motiverar de anställda till att förmedla den önskade varumärkesimagen vidare ut till 

slutkunderna (Miles & Mangold, 2005).   

2.2.6 Konsekvenser 

Det sjätte och sista steget handlar om de konsekvenser som uppstår till följd av att de tidigare 

stegen har uppfyllts (Miles & Mangold, 2004). Miles och Mangold (2005) menar att det finns 

en rad positiva effekter som uppkommer om en stark intern marknadsföring implementerats 

och upprätthålls. Först och främst kan det resultera i tillfredställd personal som stannar länge i 

organisationen (Miles & Mangold, 2004). Reichheld (1993) hävdar även att långtidsanställda 

ofta skapar relationer med sina kunder vilket resulterar i att om personalen lämnar 

arbetsplatsen finns det även en risk att kunden lämnar organisationen. Vidare menar Eskildsen 

och Nüssler (2000) att lojalitet är en konsekvens av tillfredsställd personal. Reichheld (2003, 

s. 48) definierar lojalitet som the willingness of someone – a customer, an employee, a friend 

– to make an investment or personal sacrifice in order to strengthen a relationship. Det 

innebär att en anställd ska vilja göra extra uppoffringar i arbetet. När lojalitet är etablerad i en 

organisation utgör det en grund för de beslut som en enskild individ tar (Coughland, 2005). 

Rosanas och Velilla (2003) framhäver att man redan på 1920-talet pratade om lojalitet och att 

man talade om lojalitet både mot en organisation och mot ett yrke. Att vara lojal mot sitt yrke 

innebär att man lever upp till de principer som yrket medför, att man har den professionella 

kompetens som yrket kräver och att man står fast vid dess principer (Rosanas & Velilla, 

2003). Rosanas och Velilla (2003) menar även att studier har gjorts där man kan karaktärisera 

en hängiven anställd utifrån fem kriterier, för det första ska den vara en lagspelare, vidare, 

vilket kan likställas med Reichhelds (2003) definition ovan, ska den anställde vara villig att 

offra något för organisationen. En hängiven anställd ska även ha tilltro till organisationens 

produkter, rekommendera organisationen som arbetsplats samt stanna inom organisationen en 

längre period fast med en relativt låg lön (Rosanas & Velilla, 2003). 

 

Lojal personal är centralt eftersom de ofta är bättre på att tillfredsställa kunders behov då de 

har stor kompetens inom organisationen (Reichheld, 1993). Det finns dock forskare som inte 

är övertygade om att lojalitet endast har positiva effekter (Randall, 1987). Randall (1987) 

menar att om en individ är för hängiven gentemot en organisation kan detta komma att 

hämma kreativitet och innovation. Samtidigt hävdar Randall (1987) att om man inte visar 

hängivenhet till organisationen kan detta leda till att man blir förbisedd vad gäller 

befordringar. Om en person starkt identifierar sig med sin yrkesroll kan det också innebära 
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svårigheter för denne att passa in i en organisation och leva upp till de mål som krävs för att 

lyckas i organisationen (Randall, 1987). Överlag menar Randall (1987) dock att en låg 

lojalitet inom en organisation för det mesta leder till negativa effekter. 

 

Lojalitetstanken inom en organisation bör dock inte tas för lättvindigt, utan det är en process 

som måste utarbetas och omarbetas med tiden (Rosanas & Velilla, 2003). Förutom att 

modellen i slutskedet kan leda till tillfredsställelse uppkommer ytterligare en rad effekter. Om 

intern marknadsföring bedrivs utifrån modellens steg menar Miles och Mangold (2005) att 

organisationen lättare positioneras i kunders medvetande, får en ökad omsättning, fler lojala 

kunder och att ett gott rykte.  

Återkoppling 

Vad som är nödvändigt vid implementering av modellen är att stegen kontinuerligt utvärderas 

samt att man återkopplar modellens sista steg med de tidigare för att behålla eller förbättra 

processens kvalitet och det önskade slutresultatet uppnås (Miles & Mangold, 2004). Detta för 

att förbättra implementeringen av intern marknadsföring och utesluta problemområden (Miles 

& Mangold, 2005). Panigyrakis och Theodoridis (2009) menar även att en effektiv intern 

kommunikation är nödvändig för både den inre och yttre marknaden och den formella 

återkopplingen till de anställda är en viktig dimension av intern marknadsföring. Även Kotler 

(2012) betonar vikten av återkoppling i modeller. Detta innefattar bland annat att ständigt föra 

en dialog med intressenter för att få viktig information om bland annat tillfredsställelse 

(Lovelock et al, 1999). Panigyrakis och Theodoridis (2009) belyser även denna dialog då de 

talar om två-vägskommunikation mellan ledning, mellanchefer och övrig personal. Detta 

bidrar till en lämplig återkoppling till personalen som i sin tur förbättrar prestationen 

(Panigyrakis & Theodoridis, 2009).  Man kan mäta effekterna av resultatet på olika sätt, bland 

annat genom att kontrollera vinster och mäta tillfredsställelse både internt och externt (Miles 

& Mangold, 2005).  

2.3 Offentlig sektor och kunskapsintensiva organisationer  
Den offentliga sektorn är politiskt styrd vilket innebär att behov och önskvärt resultat 

fastställs genom kollektiva beslut (Borg, 1996). Detta gör att fokus på tillfredsställda kunder 

hamnar något åsidosatt, vilket bidar till att en medborgare aldrig ses som en kund på samma 

sätt som i privat sektor (Borg, 1996). Ytterligare skillnader mellan privat och offentlig sektor 

är att arbetet sker i öppenhet, synen på styrelsearbetet skiljer sig, organisationens resultat 

behöver inte vara avgörande, lite resurser ägnas åt att öka intäkterna och slutligen läggs lägre 
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budget på kommunikation i den offentliga (Dahlqvist & Melin, 2010). För att effektivt kunna 

styra en offentlig organisation blir det således nödvändigt att de verktyg som används i den 

privata sektorn anpassas till den offentliga (Dahlqvist & Melin, 2010).   

 

Många organisationer inom offentlig sektor är kunskapsintensiva. Då allt arbete involverar 

kunskap i någon mån kan det vara svårt att identifiera om det är kunskapsintensivt eller inte 

(Alvesson & Sveningsson, 2007). Enligt Alvesson och Sveningsson (2007) är det således ett 

svårdefinierat begrepp men de menar dock att kunskapsintensiva organisationer ofta 

karaktäriseras av personal med längre teoretisk utbildning, kunderna har en central roll i den 

värdeskapande processen samt att stor vikt läggs på system som underlättar kommunikation, 

lärande samt kreativitet. Vidare menar Alvesson (2001) att kunskapsintensiva organisationer 

avser organisationer där majoriteten av de anställda är kvalificerade samt högutbildade och 

där det huvudsakliga arbetet är intellektuellt. Detta styrks av Winch och Schneider (1993) 

som definierar kunskapsintensiva organisationer som organisationer vars konkurrensfördelar 

grundar sig i kunskapen de anställda besitter. Att kunskapen är bunden till individer kan göra 

dessa organisationer mer svårstyrda än andra (Alvesson & Sveningsson, 2007).  

 

Nurmi (1998) menar att varje högutbildad anställd kan ses som en resultatenhet, trots att den 

arbetar och lär av medarbetare och kunder. Kunskapsintensiva organisationer har ett stort 

behov av lojal personal då om en anställd beslutar sig för att lämna organisationen försvinner 

en del av organisationens kärnkompetens och service (Nunes et al, 2006). Detta kan jämföras 

med Reichhelds (1993) argument ovan där han hävdar att eftersom kunder har en större 

relation med en långtidsanställd än själva organisationen kan detta resultera i förluster för 

organisationer om en anställd slutar. Skillnaden mellan Nunes och Reichhelds argument är 

således att Nunes (2006) menar att organisationer förlorar kärnkompetenser och Reichheld 

(1993) menar att om en anställd slutar uppstår kundförluster.  Ytterligare en skillnad mellan 

en kunskapsintensiv och en icke-kunskapsintensiv organisation är att i kunskapsintensiva 

organisationer är de anställda ofta mer lojala till deras yrkesroll än för organisationen de 

arbetar för (Nurmi, 1998). Detta talar även Ahrnell och Nicou (1996) om då de menar att 

uppdraget och den egna kompetensen väger tyngre än lojaliteten mot organisationen. Då 

kärnkompetensen består av personalens kunskap blir därför informationsflödet uppåt i 

organisationen viktigare än den som flödar ner från ledningen (Nurmi, 1998). Då ansvaret 

kring utveckling av kunskap ligger hos de anställda blir ledningens uppgift att endast 

underlätta för dem och deras framsteg (Ahrnell & Nicou, 1996). Anställda i 
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kunskapsintensiva organisationer ser ofta sin arbetsplats endast som en utgångspunkt för sitt 

lärande och ledningens påverkan spelar således en mindre roll (Nurmi, 1998). På grund av de 

tidigare nämnda svårigheter som kan råda i en kunskapsintensiv organisation får ledningen en 

betydelsefull roll. Dels genom att marknadsföra organisationens tjänster och produkter och 

dels genom att agera som mentor till de anställda (Nurmi, 1998).  Nurmi (1998) hävdar att det 

är ledningens uppgift att behålla och styrka organisationens identitet, se till att det råder 

synergi mellan projekt samt att marknadsföra organisationens kärnkompetenser som dess 

konkurrensfördelar. Det är dock viktigt att komma ihåg att kunskapsarbete kan te sig på olika 

sätt inom olika verksamheter, forskning och utveckling är exempelvis en organisationsform 

som har högre fokus på idégenerering (Alvesson & Sveningsson, 2007). På grund av detta kan 

de därför även behöva ledas på olika sätt (Alvesson & Sveningsson, 2007).  

3. Metod 

Nedan presenteras den metod som ligger till grund för uppsatsen. Metodvalet har baserats på 

studiens frågeställning för att på ett lämpligt sätt kunna besvara denna. Vidare kommer även 

studieobjektet att introduceras, en redogörelse för datainsamlingen kommer att presenteras 

och slutligen kommer studiens reliabilitet och validitet att diskuteras. 

3.1 Vetenskapsteoretiskt ställningstagande 

Uppsatsen ämnar undersöka huruvida den interna marknadsföringen påverkar de anställdas 

lojalitet, med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning. Således har en positivistisk ansats 

tagits (Bryman & Bell, 2005) då den har en tro på objektivitet och möjliggör insamlingen av 

kunskapen kring världen (Jacobsen, 2002). Synsättet förekommer ofta i samband med 

kvantitativa studier (Bryman, 1997) och ett frågeformulär förutsätter dessutom att 

respondenterna kan definiera sin verklighetsuppfattning i förutbestämda svarsalternativ 

(Jacobsen, 2002). Det vetenskapsteoretiska ställningstagande förespråkar naturvetenskapliga 

metoder (Bryman & Bell, 2005). Det innebär att människans olika tolkningar och 

uppfattningar av hur världen är konstruerad inte utgör något problem i forskningen (Bryman, 

1997). Då positivismen förespråkar en socialt konstruerad verklighet bör man använda sig av 

objektiva metoder istället för subjektiva, då de subjektiva lägger fokus på känslor och 

reflektioner (Easterby-Smith et al, 2008).  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) innefattar den positivistiska ansatsen både deduktiva och 

induktiva element. Jacobsen (2002) hävdar dock att det är nödvändigt att använda sig av en 
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deduktiv ansats inom den kvantitativa metoden. Deduktiv inriktning innebär att man utgår 

från teori för att sedan samla in empiri och få fram resultat. Den induktiva inriktningen, 

däremot, är den deduktiva inriktningens motsats då den istället börjar med resultat för att 

sedan lyfta fram teori (Bryman & Bell, 2005). Uppsatsen ämnar främst använda ett deduktivt 

angreppssätt med inslag av det induktiva. Detta då uppsatsen har sin utgångspunkt i den 

angivna teori som ligger till grund för studien som därefter utformat metoden. Teoriavsnittet 

har dock varit ett levande dokument som under uppsatsens gång utvidgats och reducerats. Den 

deduktiva ansatsen lämpar sig även då uppsatsen ämnar förstå hur individer ser på ett 

definierat förhållande (Jacobsen, 2002). 

 

I denna diskussion bör det tilläggas att ett objektivt synsätt, i en positivistisk ansats, innebär 

att inga värderingar bör göras i studien (Bryman & Bell, 2005). Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att människan lever i en social verklighet vilket kan ha påverkat studien (Bryman & 

Bell, 2005). Våra värderingar kan således ha påverkat uppsatsen liksom våra olika 

referensramar i form av tidigare erfarenheter, kunskaper och attityder (Bryman & Bell, 2005). 

Liknande kritik har även framförts för den deduktiva och induktiva ansatsen där Jacobsen 

(2002) menar att det är godtroget att tro att våra förutfattade meningar inte påverkar studien. 

Det bör dock nämnas att problematiken i det positivistiska synsättet är mer vanligt 

förekommande vid en kvalitativ studie då känslor gentemot studieobjekten lättare kan uppstå 

vilket kan bidra till förvirring hos forskarna och deras roll i studien (Bryman & Bell, 2005). 

Då uppsatsens metod kommer att bestå av en kvantitativ undersökning reduceras risken för att 

vi kommer att påverka studieobjekten. Problemdiskussionen ovan bör man dock ha i åtanke, i 

synnerhet vid utformandet och utförandet av den kvalitativa intervjun, för att det objektiva 

synsättet inte ska försummas. En diskussion kring problematiken bidrar även till en ökad 

kontroll över studien (Bryman & Bell, 2005). Den kvalitativa intervjun kommer, som nämnts 

tidigare, även endast vara av informativ karaktär då den använts i syfte att samla information 

till enkätundersökningen.  

3.2 Val av studieobjekt  
För att kunna besvara frågeställningen som ligger till grund för uppsatsen krävdes det en 

kunskapsintensiv organisation som verkar inom offentlig sektor. Eftersom Ekonomihögskolan 

i Lund stämmer in på dessa kriterier föll det sig naturligt att fråga ledningen om de var villiga 

att delta i denna undersökning. Då den tidigare forskningen har varit specifikt inriktad på 

kunskapsintensiva organisationer i den offentliga sektorn i form av sjukhus blir det således 
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intressant att studera andra områden, som i detta fall ett universitet. Ekonomihögskolan på 

Lunds universitet är dessutom en stor fakultet med många anställda vilket möjliggör att 

tillräckligt mycket data kan samlas in, vilket en kvantitativ studie i form av en 

enkätundersökning kräver. Utöver detta blir det intressant att undersöka dem då de anses vara 

den ledande ekonomihögskolan i Norden (Ekonomihögskolans kansli, 20112).   

3.2.1 Ekonomihögskolan i Lund 

Ekonomihögskolan är en del av Lunds universitet som tog sin grund år 1666. Med sina 6000 

anställda är Lunds universitet den största institutionen för både forskning och utbildning i 

Norden (Ekonomihögskolans kansli, 20061). De ekonomiska ämnena kom dock att 

introduceras långt senare för att år 1961 grunda den Ekonomiska fakulteten. Under denna 

period antogs endast 100 studenter till den treåriga ekonomiutbildningen. Detta antal har stigit 

betydligt likaså utbudet av ämnen och är därmed en fakultet som gradvis vuxit sig större och 

består idag av företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, informatik, 

statistik och forskningspolitik (Ekonomihögskolans kansli, 20061). Dessutom anses de vara 

den ledande ekonomihögskolan i Norden (Ekonomihögskolans kansli, 20112). 

 

Ett nära samarbete med näringslivet har alltid funnits och finns än idag (Ekonomihögskolans 

kansli, 20061). Samarbetet utgör en viktig del i Ekonomihögskolans strategi 

(Ekonomihögskolans kansli, 20063) vilket syns tydligt i bland annat organisationsstrukturen 

där man har en rådande kommitté från näringslivet vars syfte är att stödja ledningens 

strategiska arbete (Ekonomihögskolans kansli, 20124). Detta och samarbete på en 

internationell nivå främjar den forskning som kännetecknar Ekonomihögskolan. Det bör 

dessutom tilläggas att det enbart är genom externa kontakter man finansiera all forskning som 

bedrivs (Ekonomihögskolans kansli, 20112).  

 

Ekonomihögskolan har 596 anställda i form av forskare, lärare och övrig personal (personlig 

kontakt, 23 april, 20125) med Fredrik Andersson, rektor, och Kristina Eneroth, prorektor, som 

verksamhetsledare (Ekonomihögskolans kansli, 20124).  Förutom de olika ämnesinstitutioner 

som finns består verksamheten av forskningsinstitut, stiftelser, bibliotek samt kansli 

(Ekonomihögskolans kansli, 20124).   
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3.3 Datainsamling 

Nedan följer en beskrivning och argumentation kring uppsatsens valda metod. Detta stycke 

inleds med en diskussion kring primär- och sekundärdata. Därefter följer en genomgång av 

den kvalitativa och kvantitativa undersökning som utförts. 

3.3.1 Primärdata och sekundärdata 

Det finns två sätt att samla in data, primär- och sekundärdata (Easterby-Smith et al, 2008). 

Primärdata utgör det material som samlats in för ett specifikt ändamål och som för första 

gången samlats in av forskaren. Sekundärdata, däremot, är material som redan har samlats in 

av andra och har använts för andra ändamål (Jacobsen, 2002). Det kan även vara material som 

analyserats i en tidigare studie och som ämnas analyseras ytterligare för den tänkta studien 

(Lundahl & Skärvad, 1999).  De olika insamlingssätten har både för- och nackdelar (Easterby-

Smith et al, 2008). Insamlingen av primärdata kan till exempel leda till en ökad kontroll över 

materialet och att underlaget passar bättre in på studiens syfte, medan insamling av 

sekundärdata är mer kostnadseffektivt (Easterby-Smith et al, 2008). En kombination av dessa 

är dock att föredra då det kan uppstå problem om man väljer att endast använda en typ av data 

(Jacobsen, 2002). Kombinationen fungerar även som en kontroll och förstärkning av 

materialet (Jacobsen, 2002). Uppsatsen består dock endast av primärdata, vilket utgörs av en 

kvalitativ intervju samt en kvantitativ enkätundersökning som är insamlad specifikt för 

uppsatsens syfte. Detta gör att vi på ett bättre sätt kan besvara uppsatsens frågeställning då 

empirin specifikt anpassats för studien och dess syfte. Dock har inga sekundärdata använts 

vilket bland annat beror på avgränsning av empiriinsamling, vilket medför problematik 

gällande kontroll av datat. Detta är något som vi varit uppmärksamma på och vi har själva 

intagit ett kritiskt ställningstagande till det data som samlats in för att undvika feltolkningar.  

3.3.1.1 Källkritik  

Vid användning av sekundärdata är det väsentligt att inta ett kritiskt förhållningssätt till de 

källor som använts för datat (Jacobsen, 2002). Trots att vår studie grundar sig på primärdata 

har vi ändå kritiskt granskat det material som samlats in i form av artiklar och böcker som 

legat till grund främst för uppsatsens teoriavsnitt. Genom att uppmärksamma frågor 

beträffande det primära syftet för undersökningen, var och när källan har uppkommit, vem 

eller vilka författarna är samt hur vi funnit källan har dennes trovärdighet granskats (Holme & 

Solvang, 1997). I insamlingen av materialet har vi använt oss av Lunds 

universitetsbibliotekskatalog, Lovisa, och forskningsartikelkatalogen, Summon. En 

omfattande sökning i dessa databaser har möjliggjort en kartläggning av forskningsområdet 
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och vi har på så sätt även kunnat positionera oss gentemot andra studier. I Lovisa, där det 

huvudsakliga materialet bestått av tryckta böcker, har endast författare vars namn som 

frekvent använts i både annan litteratur och vetenskapliga artiklar nyttjats. När det kommer 

till Summon har vi endast sökt på vetenskapliga artiklar som är publicerade i välkända 

journaler och vi har även här valt författare som varit omnämnda i annan litteratur. Äldre 

material har kompletterats med ny och mer uppdaterad och mindre kända författare har endast 

använts som komplement till de mer välkända författarna.  

3.3.2 Kvalitativ intervju 

En kvantitativ enkätundersökning har genomförts för att undersöka huruvida 

kommunikationen mellan ledning och personal når fram samt om det resulterar i lojalitet hos 

de anställda. För att uppsatsens frågeställning ska kunna besvaras har enkäten utformats med 

utgångspunkt i teorin samt den kvalitativa intervjun. Den kvalitativa intervjun genomfördes 

således innan enkäten utformades och bestod av en personlig intervju med prorektorn samt 

informatören på EHL. Intervjun var av informativ karaktär och syftet var att endast få 

information om ledningens arbete med intern marknadsföring. Intervjuguiden (se ”Bilaga 3”) 

som legat till grund för den kvalitativa intervjun tog sin utgångspunkt i den angivna modellen, 

”A Conceptualization of the Employee Branding Process”, som uppsatsens teori bygger på. 

Modellens olika steg har följts vid utformandet av frågorna för att på bästa sätt ta reda på 

huruvida EHL arbetar med intern marknadsföring utifrån teorin. Intervjun har således varit 

semi-strukturerad där vi har utgått från de ovannämnda teman ur teorin och där intervjuguiden 

endast använts som stöd vid intervjun (Bryman & Bell, 2005). Frågorna som ställts har varit 

öppna för att få så uttömmande svar som möjligt.  

 

Den kvalitativa intervjun har både för- och nackdelar (Lundahl & Skärvad, 1999). Fördelar 

med en kvalitativ intervju är att den är tidseffektiv, ökar kontroll och möjliggör för komplexa 

frågor med följdfrågor. Det kan dock vara kostsamt, förekomma intervjuareffekt, vara 

problematiskt med känsliga frågor samt svårt att få tillträde till att besöka intervjupersonerna 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Nackdelarna har noga övervägts vid valet av datainsamlingen. 

Då intervjun är av informativ karaktär har vi minimerat risken för förekomsten av 

intervjuareffekt. Intervjun spelades in och stödanteckningar fördes. Inspelningen möjliggjorde 

ögonkontakt vid intervjun med intervjupersonerna då två av oss utförde intervjun, där en 

ställde frågorna och en förde stödanteckningarna. Ögonkontakten är en viktig aspekt vid den 

kvalitativa intervjun då det leder till ett bättre samtal och därmed en bättre intervju (Jacobsen, 
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2002). Det är dock inte endast positivt att använda sig av inspelning då detta bland annat kan 

göra intervjupersonerna nervösa och agera onaturligt (Jacobsen, 2002). Denna problematik 

har uppmärksammats innan intervjun utfördes, dessutom klargjorde vi för intervjupersonerna 

hur intervjun skulle utföras och fick därefter klartecken för genomförandet. Intervjun varade i 

37 minuter och därefter transkriberades hela intervjun. Detta gjordes för att undvika 

misstolkningar av det insamlade materialet och för att ge en mer verklighetstrogen återgivning 

som återfinns under rubriken ”4.1 Resultat av kvalitativ intervju”. 

3.3.3 Kvantitativ enkätundersökning 

Som tidigare nämnts har den kvalitativa intervjun tillsammans med teorin legat till grund för 

den kvantitativa enkätundersökning som utförts på EHL:s personal. Den kvantitativa 

enkätundersöknigen utgör således den huvudsakliga grunden för studien, trots att den 

kvalitativa intervjun även i viss mån legat till grund för analysen. Enkätundersökning är en av 

de viktigaste metodformerna i kvantitativ forskning (Bryman, 1997). Då uppsatsens 

frågeställning är av testande karaktär lämpar sig kvantitativ metod bäst då den inte är 

nyanserad utan snarare har fokus på det extensiva, det vill säga att täcka många enheter 

(Jacobsen, 2002). Enkätundersökningen ger således tillgång till data som är kvantifierbar vars 

syfte är att undersöka etablerade teorier (Bryman, 1997). Vid val av exempelvis kvantitativa 

strukturerade intervjuer hade det tagit betydligt längre tid att utföra samtliga intervjuer som 

krävts för att få tillräckligt många svar (Bryman & Bell, 2005). Easterby-Smith et al (2008) 

menar även att enkätundersökning lämpar sig väl när man vill samla in data angående 

attityder och beteende hos utvalda respondenter. Kvantitativa strukturerade observationer 

studerar däremot enbart observerbart beteende (Bryman & Bell, 2005). Det passar därför bäst 

att använda en enkätundersökning istället för en strukturerad observation i vår studie. Detta då 

uppsatsen ämnar undersöka hur den interna marknadsföringen påverkar lojaliteten hos de 

anställda vilket främst handlar om att undersöka respondenternas attityder gentemot EHL som 

organisation för att få fram lojalitetsaspekten. Denna aspekt har utmynnat sig i att ställa frågor 

angående bland annat huruvida man är villig att rekommendera EHL som arbetsplats.  

 

Ytterligare ett argument för metodvalet är att teorin lyfter fram rekommendation som ett 

tecken på lojalitet. Frågorna baserades således på den teori som framhävts. För att resultatet 

ska bli så trovärdigt som möjligt blir det således även viktigt att metoden går att kvantifiera 

för att generella slutsatser kring EHL:s personal ska kunna dras. Vidare gör en 

enkätundersökning det möjligt att testa korrelationer och andra former av samband (Bryman, 
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1997). Då uppsatsen ämnar se korrelationer mellan vissa av de testade variablerna för att 

därefter dra slutsatser kring intern marknadsföring lämpar sig därför denna typ av 

undersökning. Enkätundersökning är även av standardiserad form, det vill säga att samma 

frågor ställs till alla respondenter (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta ger en god utgångspunkt 

för vidare analys (Lundahl & Skärvad, 1999). Problematiken angående intervjuareffekt, som 

nämnts under den kvalitativa intervjun, är heller inget problem vid en enkätundersökning då 

vi inte kommer i kontakt med respondenterna (Bryman & Bell, 2005).  

 

Enkäten bestod av ett formulär med givna svarsalternativ (Jacobsen, 2002) som kombinerats 

av nominal- och ordinalskalor (Lundahl & Skärvad, 1999). Den nominella skalan används för 

att kategorisera empirin (Lundahl & Skärvad, 1999) och har i uppsatsen bland annat använts 

för att möjliggöra uppdelningen av respondenterna kön. Frågor av karaktären ”ja”, ”nej” eller 

”vet ej” tillhör även den nominella skalan och finns att hitta i enkäten (se ”Bilaga 4”). 

Ordinalskala, däremot, hjälper till att ställa de olika kategorierna mot varandra (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Enkäten bestod av 24 frågor med en variation av svarsalternativ mellan två 

till åtta alternativ (se ”Bilaga 4”). Anledningen till alternativens bredd är för att inga viktiga 

valmöjligheter ska exkluderas och för att man ska få så uttömmande svar som möjligt 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Inledningsvis ställdes enklare bakgrundsfrågor i enkäten för att 

få information om respondenterna samt göra dem mer bekväma i situationen. De mer känsliga 

frågorna placerades i slutet av enkätformuläret. Detta upplägg är enligt Bell (1995) ett vanligt 

förekommande sätt att utforma en enkät och som många följer. Det bör även tilläggas att när 

vi i enkäten tillfrågat respondenterna angående EHL:s kärnvärden använde vi termen 

grundtanke. Detta kan verka förvirrande, men då vi preciserat de uttryckta kärnvärdena förstå, 

förklara och förbättra vår värld anser vi ändå att vi varit tydliga vid de berörda frågorna.  

 

Enkäten skickades ut via internmail till samtliga anställda på EHL, det vill säga 596 stycken, 

av informatören. Således har en extensiv undersökning utförts då många enheter undersökts, 

detta leder till att generella slutsatser kan dras av materialet (Jacobsen, 2002). Dock är vi 

medvetna om att vi endast studerat en organisation och vi har således varit försiktiga i vår 

generalisering av resultatet. När det kommer till vårt urval blir det således obefintligt då hela 

populationen har studerats och en totalundersökning har därmed utförts (Lundahl & Skärvad, 

1999). Enkäten var tidsbegränsad och de möjliga respondenterna hade sammanlagt sju dagar 

på sig att besvara undersökningen. Under denna period skickades en förutbestämd påminnelse 

ut och på grund av anonymiteten skickades påminnelsen ut till samtliga. Att garantera 
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anonymitet kan bidra till att fler vill besvara enkäten (Jacobsen, 2002) och det innebär att 

svaren inte går att koppla till en specifik respondent (Bell, 1993). Ytterligare åtgärder för att 

minska vägran att svara är att kartlägga syftet, använda belöningar samt minimera svarstiden 

av frågeformuläret (Jacobsen, 2002). För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt bifogade i 

mailet en inledande text där uppsatsens ämne och syfte förklardes. I den inledande texten har 

informerades även respondenterna om svarstiden, som uppgått till 2-3 minuter. Svarstiden har 

försökts att minimerats och valet av frågor var noga genomtänkt för att undvika att onödiga 

frågor ställdes. Enkätens tidsbegränsning på sju dagar kan ha bidragit till den relativt låga 

svarsfrekvens på 23,8 procent, det vill säga 142 svarande.  

3.3.3.1  Utformning och bearbetning  

Enkäten har utformats i ett Google dokument där man kan få tillgång till att bearbeta ett 

layoutmässigt professionell enkätformulär som sedan har kunnat sändas ut till EHL:s personal 

via mail. Programmet är även kopplat till Excel samt statistikprogrammet SPSS som 

underlättat bearbetningen av materialet. I SPSS, som använts, har variablerna kodats för att 

underlätta beräkningar, kodningarna återfinns i ”Bilaga 4”. Det är vanligt att till exempel 

variabeln kön kodas ”man” = 1 och ”kvinna” = 2 (Wahlgren, 2008), denna kodning har 

använts till alla binära variabler. I vissa fall har enkätsvaret ”vet ej” tagits bort vid bearbetning 

av datat, detta återfinns även i ”Bilaga 4”. Ordinaldata, det vill säga när det finns en naturlig 

grad mellan svaren (Wahlgren, 2008) har kodats så att ”aldrig” = 1 och ”alltid” = 5. De frågor 

där svaren redan var i en bestämd skala har kodats enligt skalan.  

 

I SPSS har ett antal tester utförts. Först testades samtliga variabler genom att göra 

frekvenstabeller. För att testa datat utfördes bland annat -test. Detta test har i uppsatsen 

använts för att undersöker huruvida det föreligger någon statistisk säkerställd skillnad mellan 

grupper i en korstabell (Wahlgren, 2008). -metoden är approximativ vilket gör att de 

förväntade frekvenserana för varje utfall i korstabellen måste vara högre än fem (Körner & 

Wahlgren, 2006).  I de fall då de förväntade värdena varit lägre än fem har variablerna slagits 

samman för att höja de förväntade, alternativt har Fishers exakta test använts. Dessa 

sammanslagningar återfinns i ”Bilaga 2”.  Vidare har även Mann-Whitney test använts, vilket 

är ett icke-parametriskt test och fördelen med det är att variablerna inte behöver vara 

normalfördelade (Wahlgren, 2008). Testet har använts för att undersöka huruvida det 

föreligger någon statistik säkerställd skillnad mellan hur två grupper uppfattar något. Testet 

används främst för att undersöka skillnader mellan två oberoende grupper och i detta fall ses 
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binära variabler som oberoende då respondenterna endast kan välja ett av svarsalternativen. 

”Ja” kan således inte vara beroende av ”nej” (personlig kontakt, 22 maj, 20126). Även icke-

parametriska Kruskal-Wallis tester har utförts då man velat testa fler än tre grupper och om 

det föreligger någon skillnad mellan dessa (Wahlgren, 2008). Även Kruskal-Wallis testet 

används för att se på skillnader mellan oberoende grupper och, liksom i Mann-Whitney testet, 

kan respondenterna endast välja ett alternativ på varje fråga och således ses även dessa 

svarsalternativ som oberoende (personlig kontakt, 22 maj, 20126). Testen kan tyckas vara lika 

men de krävs för olika sammanhang. Vidare har korrelationstester utförts, detta med hjälp av 

Spearmans korrelation. Spearmans korrelation kallas även för rangkorrelation och används då 

man har icke-parametriska variabler av ordinalskala (Wahlgren, 2008). Testet går ut på att 

varje värde ersätts med ett rangtal och därefter beräknas korrelationen mellan dessa 

(Wahlgren, 2008). Korrelation är ett mått som visar på det linjära samband som föreligger 

mellan testvariablerna och visar ett tal mellan -1 och +1 (Wahlgren, 2008). En negativ 

korrelation innebär att höga värden på den ena testvariabeln i genomsnitt motsvaras av låga 

värden på den andra testvariabeln (Körner & Wahlgren, 2002). En positiv korrelation betyder 

å andra sidan att höga värden på den ena testvariabeln också i genomsnitt motsvaras av höga 

värden på den andra (Körner & Wahlgren, 2002). En positiv korrelation kan även innebära att 

låga värden på den ena variabeln i genomsnitt motsvaras av låga värden på den andra (Körner 

& Wahlgren, 2002). 

 

För att kunna utföra de statistiska testen har hypoteser utformats, nollhypoteser och 

mothypoteser. Gränsen för att förkasta nollhypoteserna har satts till en procent. Dock visar två 

test sig vara signifikanta på fem-procentsnivån vilket kommer att redovisas under rubrik ”5. 

Analys”. Att ett test är signifikant på en-procentsnivån innebär att det är en procents risk att 

förkasta nollhypotesen trots att den är sann (Körner & Wahlgren, 2006). Vidare gick 

undersökningen ut till alla anställda dock svarade endast 142 av 596 tillfrågade. Detta innebär 

att undersökningen har ett stort svarsbortfall. Här är det viktigt att ha i åtanke att en för låg 

svarfrekvens kan resultera i en felaktig analys (Bell, 1993). Således måste hänsyn tas till den 

statistiska felmarginalen. Då denna undersökning endast har 142 respondenter innebär detta 

att felmarginalen, på frågor om till exempel kärnvärden, skulle ligga på +/- 3 till 10 procent 

(Körner & Wahlgren, 2006). För att kunna säga något om hela populationen det vill säga de 

596 anställda måste hänsyn tas till att populationens åsikter kan skilja sig 3 till 10 procent upp 

eller ner från det resultat som framkom i undersökningen (Körner & Wahlgren, 2006).  
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I ”5. Analys” presenteras tester som utförts och vissa tester kan tyckas vara överflödiga. 

Dessa har dock tagits med då de bidrar till att ge läsaren en djupare förståelse för 

organisationen i fråga och för att man ska kunna utesluta att resultaten exempelvis beror på 

var man arbetar i organisationen. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet åsyftar på frånvaron av slumpmässiga mätfel (Lundahl & Skärvad, 1999). En 

undersökning med god reliabilitet påverkas inte av yttre omständigheter, så som vem som 

utför undersökningen (Lundahl & Skärvad, 1999). Lundahl och Skärvad (1999) menar att god 

reliabilitet ofta kan uppnås genom att använda standardiserade undersökningsmetoder. Då 

uppsatsen använder sig av en intervju i informativt syfte och en standardiserad 

enkätundersökning torde reliabiliteten vara hög.  

 

Ytterligare en aspekt att beakta är om undersökningen har validitet, det vill säga om den 

saknar systematiskt mätfel (Lundahl & Skärvad, 1999). Det finns både inre och yttre validitet 

och den inre handlar, i uppsatsens fall, om intervjun och enkäten mäter det som den var utsatt 

att mäta, vilket innebär hur stor del av verkligheten som fångas upp (Lundahl & Skärvad, 

1999). Syftet med intervjun var att ta del av hur organisationen är uppbyggd och hur 

ledningen arbetar med intern marknadsföring. Detta uppnåddes genom intervjun och den inre 

validiteten var i detta fall hög. Vad gäller enkäten var målet att få svar på om den interna 

marknadsföringen når ut till de anställda och om det har resulterat i lojal personal. 

Enkätfrågorna utformades baserat på teorin som menar att de ställda frågorna ska fånga upp 

fenomenet lojalitet. Det indikerar på att även enkäten haft en relativt hög inre validitet. Yttre 

validitet å andra sidan handlar om respondenternas svar överensstämmer med verkligheten 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Respondenter kan enligt Lundahl och Skärvad (1999) välja att 

inte svara sanningsenligt eller inte komma ihåg vissa aspekter. Detta upptäcktes i ett fall efter 

att enkätsvaren samlats in då 3,8 procent av de som inte känner till universitetets grundtanke 

ändå menar att grundtanken kommuniceras ut väl eller mycket väl. Detta tyder på att vissa 

respondenter inte läste frågorna tillräckligt ingående, inte förstod dem eller inte ville svara 

sanningsenligt. 

4. Resultat  
Kapitlet inleds med en redogörelse för den kvalitativa intervjun som genomförts. Därefter 

följer en sammanställning av det resultat som enkätundersökningen visade.  
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4.1 Resultat av kvalitativ intervju 
Nedan följer en sammanställning av den kvantitativa intervjun som gjordes med prorektor, 

Kristina Eneroth, och informatör, Henrik Killander, på EHL. Presentationen av materialet 

följer teorins uppbyggnad och delar.  

4.1.1 EHL:s mål och värden  

Ekonomihögskolan lägger stort fokus på forskning, vilket syns i de målsättningar som 

ledningen sätter upp. Fakulteten strävar efter att bedriva forskning på en hög internationell 

nivå och att utöva relevant forskning för både teori och det omgivande samhället. Forskningen 

ska även gynna studenterna för att de ska få en bra internationell utbildning som i sin tur ska 

ge dem ett bra arbete för framtiden. När det kommer till deras värden följs de övergripande 

kärnvärdena för Lunds universitet, som bland annat innefattar förstå, förklara och förbättra 

vår värld. Detta blir en naturlig följd då EHL är en del av Lunds universitet och bör därför 

följa deras värden.  

4.1.2 Önskade varumärkesimage 

För att förstå den önskade varumärkesimagen som EHL vill framföra blir det viktigt att 

problematisera vilka kunder de själva anser sig ha. De undviker själva helst att tala om kunder 

och då intervjuobjekten tillfrågades om studenter kan ses som kunder menade de att de inte 

gjorde det. Dock menar de att kunder dels är de företag och organisationer som anställer 

studenterna som studerar på EHL och dels forskarsamhället och de företag och organisationer 

som tar del av forskningsresultatet. Man skulle även kunna se kunder som alla de som är med 

att driva in intäkterna, exempelvis externa finansiärer och offentliga myndigheter. Intressenter 

eller målgrupp är en bättre benämning och man menar att de som investerar, i någon form, i 

organisationen är de man ska måna om.  

 

Internt vill EHL bli uppfattad som en attraktiv arbetsgivare och som ett välrenommerat 

lärosäte. De anställda ska ha frihet och möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll och som 

person. De vill framstå som mer än bara en handelshögskola, vilket även är den bild som 

fakulteten vill att den externa publiken ska ha. Denna bild försöker man även kommunicera ut 

genom bland annat årsmagasinet, Latitude. Man tror dock inte att den önskade 

varumärkesimagen samstämmer med den faktiska bild som de anställda har av 

organisationen. Externt önskar EHL att framstå som en forskningsdriven ekonomihögskola 

och en ledande kraft i samhället. Vidare vill de vara attraktiva för externa samarbetspartners 

genom att bringa nytta till dem.   
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4.1.3 Källor och typ av meddelanden 

Då EHL tillhör en statlig myndighet är rekryteringsprocessen annorlunda i jämförelse med ett 

privat företag. Det finns ingen HR-avdelning specifikt för EHL utan endast en övergripande 

personalavdelning för hela universitetet och avdelningen agerar som stöd för tolkning och 

förståelse av regelverk och lagstiftning. Fakulteterna har emellertid en så kallad 

personalsamordnare, som kan likställas med HR-avdelningens arbete, som sköter 

rekryteringen av den administrativa personalen. Då det är en pedagogisk verksamhet sköts 

rekryteringen av övrig personal, forskare och lärare, av Lärarförslagsnämnden. Processen är 

komplex där den sökandes meriter skickas från fakulteten vidare till en extern sakkunnig som 

i sin tur skickas tillbaka till Lärarförslagsnämnden, bestående av en lärar- och 

forskarkommitté. Efter att Lärarförslagsnämnden gjort sin bedömning tas ett beslut av 

fakulteten. Dock försöker man redan innan rekrytering att attrahera passande personal. Detta 

är något som man länge arbetat med och målet är att personalen ska vilja arbeta i 

organisationen och att man lockar till sig personer som trivs och känner mening med de 

uppsatta målen. Detta innebär att personalen i sin tur har goda möjligheter att utvecklas, 

oavsett vilken position man har. Alla yrkesroller i organisationen är av vikt, det vill säga 

administratörer, forskare och lärare, och utan en grupp faller alla. 

 

PR-arbetet är en prioriterad del av arbetet, man skulle dock vilja lägga ännu mer tid på detta 

då det skulle resultera i ökad publicitet. Den ansedda tidsbristen är dock något som man 

försöker kompensera genom att istället arbeta med stödfunktioner för att hjälpa alla i 

organisationen att bli bättre på att kommunicera. EHL försöker få forskare själva att föra ut 

budskapet och kommunicera ut detta externt genom att med sin kunskap reagera och 

kommentera händelseutvecklingen i både nyheter och övrig media. Även om forskarna själva 

inte håller med om det, så sköter de själva PR-arbetet genom att exempelvis bygga 

forskningsnätverk internationellt. I detta arbete ingår även att ständigt arbeta med 

avhandlingar och att öka uppmärksamheten gentemot doktorander för att de ska få komma ut 

med de resultat de finner i sina studier. Man är mån om att journalister ska komma i kontakt 

med rätt forskare för att kunna profilera EHL som trovärdig och en forskningsdriven skola 

som skapar värde för bland annat undervisningen. Det är även viktigt i vilka journaler EHL:s 

forskning publiceras samt vilka konferenser forskarna väljer att besöka när det gäller 

presentationer av sina arbeten.  
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Utöver arbetet med HR och PR använder man även kommunikationsmedel så som 

nyhetsbrev, informationsmöten samt årsmagasin för att kommunicera med personalen. Dessa 

kanaler anser de vara en del av den interna marknadsföringen som de bedriver. Nyhetsbreven 

skickas ut varannan vecka och innehåller omvärldsbevakning, aktuella frågor inom 

universitetsvärlden och annan information som skapar värde för medarbetarna. Dessutom 

ingår mediebevakning i nyhetsbreven där forskare som arbetat utåtriktat med sin forskning 

framhålls som framgångsexempel för att motivera de anställda till att våga arbeta på liknande 

sätt. Nyhetsbreven är även något man planerar att förbättra och man vill bland annat kunna 

mäta vad som engagerar personalen i högre grad. Breven ska även fungera som en slags 

kontroll över hur budskapen når fram genom att ställa frågor. Detta kan dock vara svårt då det 

är en komplex organisation vilket medför att det är svårt att förankra budskapet. När det 

kommer till informationsmötena har man rullande möten med dels prefekterna och dels 

studierektorerna var tredje vecka. Dessutom bedrivs möten på institutionsnivå varje vecka. 

Utöver detta har man möten med alla medarbetare två till fyra gånger om året. Det bör även 

nämnas att man från ledningen kommunicerar via dekan och studierektorer för att nå ut till 

personalen och att det sedan är dessa mellanhänders arbetsuppgifter att vidarebefordra 

informationen. Årsmagasinet, Latitude, riktar sig både externt och internt. För den interna 

målgruppen är årsmagasinets syfte att skapa en ökad inblick i organisationen. Således vill 

EHL öka förståelsen för andra institutioner, det vill säga medarbetarna ska få en bättre insikt 

över sina kollegors arbete över institutionsgränserna. I magasinet belyser man även verkliga 

exempel på forskning och andra aktiviteter som bedrivits inom EHL:s område för att 

personalen ska få kännedom kring detta och även känna en viss stolthet över organisationen.   

 

Organisationskulturen på EHL anses vara svår att definiera, dels då det är en individburen 

organisation och dels då fakulteten tillhör ett stort universitet. En individburen organisation 

innebär att det finns en stark utvecklingskraft som tar sin utgångspunkt i de enskilda 

forskarna. Detta bidrar även till att man förhåller sig självständigt till olika budskap. 

Drivkraften är således individburen och EHL kan endast ge de anställda en riktning för 

kulturen. Utöver detta menar man att institutionerna på fakulteten präglas av skilda 

organisationskulturer som påverkas av de olika yrkes- och kunskapsidentiteterna som finns 

inom ämnena och därmed de olika institutionerna. Om kulturerna fångas upp på rätt sätt anses 

detta dock vara en styrka då fakulteten består av en mångfald av kulturer. Inom respektive 

institution finns det däremot en gemensam organisationskultur. Dock har man även noterat en 
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konkurrens i form av tjänster och placering på kontoret på respektive institution. Man menar 

att det snarare är konkurrens på institutionsbasis än på fakultetsbasis.   

 

På EHL arbetar man med frihet under ansvar. Det är en väldigt flexibel organisation i 

synnerhet för de som arbetar med lärande och forskning. Flexibiliteten gäller dock även för 

den administrativa personalen då man inte arbetar med stämpelklockor utan försöker istället 

arbeta med någon form av tidsrapportering. Trots flexibiliteten i arbetet finns gemensamma 

träffar utanför organisationen på institutionsnivå och även fakultetsnivå, i form av en 

sommarlunch där alla medarbetare bjuds in. Här talar man om organisationen då 

uppslutningen är hög och alla är samlade. Utöver detta har man även avtackningar som i vissa 

fall får stor uppmärksamhet. Mellanchefer är även viktigt i detta sammanhang då de agerar 

som förmedlare av informationen. Inom EHL kan prefekterna ses som mellanchefen med 

positionens typiska särdrag. Deras uppgift är att leda och fördela ansvar och även rapportera 

till dekanerna vars uppgift i sin tur är att rapportera till universitetets rektor.  

4.1.4 Psykologiska kontraktet 

När det kommer till det psykologiska kontraktet är den tillit som anställda och ledning har 

sinsemellan av vikt. Då universitetet är en statlig myndighet och ledningen som sitter blir 

valda av de anställda kan detta likställas vid ett politiskt uppdrag. Detta innebär att man redan 

från början anser sig, från ledningens håll, ha ett förtroende hos de anställda. Om så inte är 

fallet är det omöjligt att sitta kvar på sin post.   

4.1.5 Konsekvenser 

Den interna marknadsföringens konsekvenser är svåra för ledningen att mäta. Man använder 

sig inte av någon kontroll utan snarare av en ständigt pågående dialog med medarbetarna. 

Fortsättningsvis menar prorektorn att det är upp till ledningen att kontinuerligt föra denna 

dialog för att försäkra sig om att målen uppnås. Man ser snarare till varje enskild individ för 

att följa upp om målet man satt upp uppnåtts. När det kommer till lojalitet anser ledningen att 

lojal och tillfredsställd personal leder till högre kvalitet i arbetet och att detta är en 

förutsättning för arbetet. Dessutom anser de att personalen på EHL faktiskt är lojala och de 

anställda är eniga kring var man vill komma. Forskarna är även angelägna om att ständigt 

arbeta framåt och offensivt med sin forskning. Detta beror på att de produkter som EHL 

arbetar med är av intellektuellt slag som kommer från ett djupt personligt engagemang vilket 

leder till att intresset för ämnet är stort. Detta bidrar till ett incitament och en hög motivation 

som kommer inifrån varje individ.  
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4.1.5.1 Återkoppling 

Återkoppling tar man emot dagligen från studenterna där man får reda på vad de har för 

åsikter kring organisationen. Man har även en rådgivande kommitté med bland annat 

representanter från större företag och organisationer som man återkopplar med minst två 

gånger per år. Utöver detta har EHL ett karriärcenter där återkoppling från övriga företag och 

organisationer ges. Annan tydlig återkoppling som de har är att kontrollera hur mycket som 

publiceras från forskningssamhället.  

4.2 Resultat av kvantitativ enkätundersökning   
60,6 procent av respondenterna var män, 38,0 procent var kvinnor och resterande svarade inte 

på frågan. Majoriteten, 35,9 procent, av respondenterna arbetar på företagsekonomiska 

institutionen samt nationalekonomiska institutionen, 19,0 procent. De flesta av de svarande, 

78,2 procent, har angivit att de har en tjänst som motsvarar heltidsanställning. Flertalet av 

respondenterna har arbetat på EHL mer än tio år och över 80 procent har arbetat i två år eller 

mer.  

4.2.1 EHL:s mål och värden  

Enkäten undersökte bland annat hur väl personalen känner till universitetets grundtanke, 

förstå, förklara och förbättra världen och människors villkor. Det framkom att mer än hälften, 

54,9 procent, inte känner till dessa värden och att endast 35,2 procent av respondenterna har 

kännedom. Vidare ställdes frågan om de anställda identifierar sig med den ovannämnda 

grundtanken. Svaren visar att 69,7 procent anser att de identifierar sig med dessa. Vad gäller 

kommunikationen av värdena så anser 28,2 procent att värdena inte alls kommuniceras och 

28,2 procent att de inte kommuniceras väl. Endast 2,1 procent anser att värdena 

kommuniceras mycket väl.  

4.2.2 Källor och typ av meddelande  

Vidare ställdes frågor angående vilka kanaler den interna marknadsföringen kommuniceras 

via, om dessa når fram samt om dessa resulterar i om personalen blir motiverad och 

inspirerad. Endast 47,2 procent känner till årsmagasinet Latitude, som är en av de kanaler 

EHL använder sig av vid sin interna marknadsföring och enbart 32,4 procent läser magasinet. 

Endast 0,7 procent svarade att Latitude gör dem fullständigt motiverade och inspirerade. 

Ytterligare en kanal som enkäten frågade om är de nyhetsbrev som EHL sänder ut. Svaren 

visar att 96,5 procent tar del av dessa. Majoriteten av respondenterna anser sig dock inte blir 

nämnvärt inspirerade och motiverade av denna kommunikation och 30,0 procent menar att de 

inte blir motiverade alls eller väldigt lite. När det gäller informationskanaler frågades det även 
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om hur ofta de anställda deltar på EHL:s informationsmöten. Svaren visar att det endast är 6,3 

procent som alltid medverkar på mötena, dock deltar 20,4 procent enligt utsaga ofta på 

mötena. 45,7 procent deltar sällan eller aldrig på mötena. Inte heller denna 

kommunikationskanal bidrar till nämnvärd motivations- och inspirationshöjning då 40,8 

procent menar att de inte alls eller mycket lite motiveras och inspireras.  

 

Ytterligare en kanal som undersöktes var hur man påverkas av sina medarbetare i sitt dagliga 

arbete. 42,2 procent svarade att de påverkas mycket eller fullständigt av sina kollegor och 

endast 19,0 procent påverkas lite eller inte alls. En annan fråga som anknyter till den 

föregående är om respondenterna lägger märke till när deras kollegors arbeten publiceras. 

Enkäten visar att 73,9 procent uppmärksammar sina kollegors publicerade arbeten. Inom 

teorin inkluderas även ledningen som en kommunikationskanal därför ställdes frågor 

angående den. Det framkom att 60,6 procent endast kommer i kontakt med ledningen några 

gånger i halvåret eller mindre och att 14,1 procent kommer i kontakt med ledningen några 

gånger i veckan eller varje dag. Vidare ställdes frågan om personalen anser att det är lätt att 

kommunicera med ledningen. 46,5 procent anser att det är lätt eller mycket lätt att 

kommunicera med dem, medan endast 14,1 procent menar att det är svårt eller mycket svårt. 

57,1 procent anser sig även vara lite eller mycket lite styrda av ledningen medan endast 7,7 

procent anser sig vara mycket eller fullständigt styrda av ledningen.  

4.2.3 Psykologiska kontraktet 

En fråga ställdes angående förtroendet för ledningen. Svaren visar att 63,4 procent av 

respondenterna har förtroende för ledningen och endast 5,6 procent menar att de saknar 

förtroende. Dock har 30,3 procent svarat att de inte har någon åsikt i denna fråga.  

4.2.4 Anställdas varumärkesimage  

Här ställdes en fråga angående vad de anställda tror är den huvudsakliga anledningen till att 

människor vill arbeta på EHL. Det visade sig att majoriteten, 30,3 procent, av respondenterna 

tror att den huvudsakliga anledningen är att EHL erbjuder forskningsmöjligheter. Därefter tror 

de svarande att människor attraheras av den stora frihet som EHL erbjuder.  Sedermera kom 

att ”det ger en inkomst”, ”ökar chansen till utveckling” och ”vet ej” på 11,3 procent vardera. 

8,5 procent tror att valet av arbetsplats beror på att det är prestigefullt. 5,6 procent tror att 

människor vill arbeta på EHL på grund av att de identifierar sig med arbetsplatsen.  
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4.2.5 Konsekvenser  

Enkäten innehöll slutligen frågor angående konsekvenser av intern marknadsföring. En fråga 

som ställdes var hur många timmar i veckan de anställda befinner sig på EHL. Svaren visar att 

den största delen av respondenterna, 35,9 procent, spenderar 40 timmar eller mer på EHL. 

26,8 procent befinner sig på EHL mellan 30-39 timmar i veckan, 19,0 procent svarar att de 

spenderar 20-29 timmar där. 9,8 procent spenderar maximalt 9 timmar i veckan på EHL. 

Vidare ställdes frågan om man planerar att byta arbetsplats från EHL. Svaren visar att 40,1 

procent inte planerar att byta arbetsplats, det är däremot 26,1 procent som inte vet om man 

kommer att byta eller inte. 23,3 procent å andra sidan planerar att byta arbetsplats inom loppet 

av 2 år och på en längre sikt, inom 5 år eller mer, planerar 10,6 procent att byta arbetsgivare. 

Slutligen ställdes frågan om respondenterna skulle rekommendera EHL som arbetsplats. Det 

visade sig att hela 69,7 procent svarade ”ja” på denna fråga, 19,0 procent vet inte om de skulle 

rekommendera arbetsplatsen eller ej och 10,6 procent menar att de inte skulle rekommendera 

EHL.   

5. Analys  
Intern marknadsföring resulterar enligt Miles och Mangold (2005) i tillfredsställd personal om 

den implementeras och används på ett korrekt sätt och som tidigare nämnts kan tillfredsställd 

personal resultera i lojalitet (Eskildsen & Nüssler, 2000). Även analysen kommer att följa 

modellens sex steg för att slutligen studera huruvida personalen i organisationen är lojala eller 

inte. Detta för att kunna besvara uppsatsens frågeställning: hur påverkas anställdas lojalitet i 

en kunskapsintensiv organisation i offentlig sektor av intern marknadsföring? Analysen har 

tagit sin grund i det material som samlats in genom personlig intervju samt den 

enkätundersökning som utförts på EHL:s personal. Utifrån teorin ovan har materialet 

bearbetats och en analys har genomförts.  

5.1 EHL:s mål och värden 
Melin (1999) belyser vikten av att ledningen i en organisation vet vad dess varumärke står för 

och hur det ska utvecklas för att skapa lojala kunder. Även de anställda bör uppfatta vad 

organisationen står för, det vill säga organisationens mål och värden, detta då det är de 

anställda som, enligt Aaker (2002), för ut dessa värden till slutkunden. Under intervjun med 

EHL framkom det att ledningen inte talar om kunder i det klassiska avseendet. Att individer 

inte ses som kunder samt att kundtillfredsställelse inte är lika viktigt är, enligt Borg (1996), 

typiskt för offentlig sektor. EHL menar istället att kunder för dem är företag som anställer 

deras studenter och forskarsamhället. Grundvärden är således även av vikt i en 
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kunskapsintensiv organisation i offentlig sektor, så som EHL, då de anser sig ha kunder i 

någon bemärkelse. Under intervjun framkom det att ledningen är medveten om 

organisationens värden och att de försöker kommunicera ut dessa till personalen via olika 

kanaler. Vidare framförde intervjuobjekten att värdena är gemensamma för hela Lunds 

universitet och de är således inte unika för EHL.  

 

I analysens första steg fokuserades följaktligen på att studera hur väl de anställda känner till 

EHL:s värden. Enkätundersökningen visar att 54,9 procent av respondenterna inte känner till 

universitetets kärnvärden förstå, förklara och förbättra vår värld. Den låga kännedomen kan 

vara bekymmersam då Aaker (2002) hävdar att det är nödvändigt att anställda uppfattar 

organisationens värden. En anledning till att personalen har en bristfällig kännedom om 

värdena kan bero på att de inte kommuniceras ut tillräckligt väl. Detta framkom då enkäten 

visar att endast 2,1 procent av den totala svarsfrekvensen menar att kärnvärdena 

kommuniceras ut mycket väl. Ett -test
1
 genomfördes som visar att det finns ett signifikant 

samband (p = 0,000)
2
 mellan personalens kännedom av universitetets grundtanke och hur väl 

de anser att dessa kommuniceras. 30,0 procent av de respondenter som känner till 

grundtanken svarade dock att de inte tycker att grundtanken kommuniceras ut väl. 50,0 

procent av respondenterna är neutrala vad gäller kommunikation av grundtanken och 20,0 

procent är positiva eller mycket positiva. Av de som inte känner till universitetets grundtanke 

var å andra sidan 73,1 procent negativt inställda till kommunikationen. Förvånansvärt nog 

ansåg 3,8 procent av de som inte känner till universitetets grundtanke att denna kommuniceras 

väl eller mycket väl. Detta kan tyda på att 3,8 procent av respondenterna inte har läst frågan 

eller uppfattat den korrekt.  

 

Vidare undersöktes det även om det finns någon skillnad mellan huruvida man känner till 

organisationens grundtanke och hur väl man anser att värdena kommuniceras ut. Ett Mann-

Whitney test
3
 visar att det finns en signifikant skillnad (p = 0,000)

4
, vilket tyder på att de som 

känner till organisationens grundtanke även i genomsnitt i högre grad anser att dessa 

kommuniceras ut väl. Man bör dock ha i åtanke att mer än 50 procent av respondenterna inte 

känner till organisationens grundvärden och således kan man anta att värdena inte 

kommuniceras ut tillräckligt effektivt. Bearbetningen av empirin påvisar således att trots att 
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ledningen är väl medvetna om organisationens värden är kommunikationen av dessa 

bristfällig då de inte uppfattas av personalen. Man kan även se att de som faktiskt är medvetna 

om EHL:s värden anser att de inte kommuniceras ut tillräckligt väl. Detta kan bidra till att 

värdena inte får den effekt som modellen avser. Om inte tillräckligt många anställda känner 

till organisationens värden kan de heller inte kommunicera ut dessa till slutkonsumenterna. 

Man kan således ifrågasätta om den länk personalen utgör mellan en organisation och kund, 

som Raj och Jyothi (2011) nämner, fungerar optimalt då respondenterna inte känner till 

grundvärdena i tillräckligt hög grad.   

 

Det undersöktes även huruvida det föreligger någon skillnad mellan de anställdas uppfattning 

av kommunikationen och var i organisationen man arbetar genom ett Kruskal-Wallis test
5
. 

Detta undersöktes då det i intervjun framkom att de olika institutionerna har skilda 

organisationskulturer. Testet visar dock att det inte finns någon statistisk säkerställd skillnad 

(p = 0,422)
6
 mellan variablerna. Detta kan innebära att kommunikationen är jämt fördelad och 

når ut till alla anställda i organisationen, därmed riktas inte fokus på en specifik institution. 

Vidare undersöktes det om det finns någon skillnad mellan hur länge man har arbetat på EHL 

och om man känner till universitetets grundtanke. Ett Mann-Whitney test
7
 visar att det finns 

en signifikant skillnad (p = 0,000)
8
. Testet visar även att de respondenter som känner till 

grundvärdena även i genomsnitt har arbetat en längre tid. Detta tyder på att ju längre man har 

arbetat inom organisationen desto bättre känner man till kärnvärdena.  

 

Som nämnts tidigare är personalen länken mellan organisationen och dess kunder. Att 

grundvärdena inte uppfattas av tillräckligt många kan bidra till att kommunikationen till 

kunderna inte når ut till slutkunden. Resultatet går emot Burmann och Zeplin (2005) som 

menar att personalen bör vara införstådda i varumärkets värden för att vara motiverade till att 

”leva varumärket”. Då EHL:s värden inte når fram i önskad grad indikerar detta att steget inte 

har uppfyllts. Kommunikationen kommer att vidare studeras i analysens tredje steg.  

5.2 Önskade varumärkesimage 
Modellen framhäver vikten av att organisationen är medveten om hur de önskar att framstå, 

såväl internt som externt. Miles och Mangold (2005) menar att den önskade imagen bör 
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innefatta en organisations mål och värden. Då den önskade varumärkesimagen handlar om hur 

en organisation vill framstå, kan detta inte testas på de anställda utan är något som enbart 

handlar om ledningens syn. I modellens femte steg, anställdas varumärkesimage, testas det 

emellertid om den önskade varumärkesimagen har uppfattats av personalen. Vad man dock 

kan säga om den önskade varumärkesimagen är att ledningen har en bild om hur de önskar att 

framstå internt såväl som externt. Denna bild är dock inte helt sammanlänkad med de 

kärnvärden som organisationen har förstå, förklara och förbättra vår värld. Det framgår dock 

att organisationens önskade varumärkesimage externt berör att bringa nytta till 

samarbetspartners samt forskarsamhället. Således samstämmer den önskade 

varumärkesimagen i någon mån, men inte helt, med organisationens kärnvärden.    

5.3 Källor och typ av meddelande 
Redan i analysens första steg undersöktes hur respondenterna uppfattar kommunikationen av 

kärnvärdena. Här kommer olika kommunikationskanaler att undersökas för att se huruvida 

någon är mer lyckosamma än en annan. Miles och Mangold (2004) lyfter fram kanaler för att 

en organisation ska kunna kommunicera ut sin önskade varumärkesimage till anställda. 

Vidare menar Miles och Mangold (2004) att det finns både interna och externa källor för att 

kommunicera ut värden. EHL använder sig av båda dessa former för att nå ut till sina 

anställda.  

 

HR-arbete är ett exempel på en formell intern källa. En viktig del av HR-arbetet är enligt 

Burmann och Zeplin (2004) rekryteringsprocessen. Trots att EHL inte har någon HR-

avdelning, vilket framkom i intervjun, arbetar de med att attrahera rätt personal som från 

början samstämmer med organisationens mål och värderingar. Detta arbetssätt har funnits på 

EHL länge och de anser att om man lockar till sig personal som trivs och känner mening med 

de uppsatta målen har man goda möjligheter att utvecklas oavsett position. Att attrahera 

passande personal leder, enligt Burmann och Zeplin (2004), till att färre ansträngningar vad 

gäller att förmedla organisationens önskade varumärkesimage behövs. Detta kan således även 

tänkas gälla för EHL. Ytterligare bör detta, enligt Grönroos (2008), leda till att EHL:s interna 

marknadsföring är mer lyckad. Undersökningen visar att 69,7 procent av respondenterna 

identifierar sig mycket eller väldigt mycket med EHL:s grundvärden. Dock var det endast 

35,2 procent av respondenterna som svarade att de känner till grundvärdena. Detta tyder på att 

när respondenterna tillfrågades om de identifierar sig med grundvärdena förstå, förklara och 

förbättra vår värld svarade en stor andel, trots den tidigare ovissheten om värdena, att de 
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faktiskt identifierar sig med dem. Dock bör man ha i åtanke att denna identifiering med 

grundvärdena inte behöver ha föregått rekryteringsprocessen utan respondenterna kan ha 

påverkats av organisationer under sin anställning. Det går därför inte att konstatera utifrån 

dessa siffor huruvida den önskade rekryteringsprocessen är lyckad eller ej.  

 

Miles och Mangold (2004) menar vidare att HRM-system ska bidra till att ge ut information 

om vad som förväntas av både blivande och befintlig personal. Detta innebär således att 

EHL:s informationsmöten samt nyhetsbrev kan ses som en del av HR-arbetet. Enkäten visar 

att 96,5 procent av respondenterna tar del av nyhetsbreven. Enligt Fishers test
9
 går det dock 

inte att statistiskt säkerställa (p = 0,276)
10

 huruvida det förkommer någon skillnad vad gäller 

kännedomen om EHL:s grundtanke och om de tar till sig nyhetsbreven eller ej. Detta resultat 

är inte särskilt förvånande då det är en stor andel av respondenterna som tar del av 

nyhetsbreven men endast 35,2 procent känner till grundvärdena. Då andelen som tar del av 

nyhetsbreven är så hög tyder detta på att det är en effektiv kommunikationskanal som man bör 

använda vid kommunikation gentemot anställda. Dock bör man informera mer om 

kärnvärdena.   

 

Ytterligare en intern formell källa som EHL använder sig av är informationsmöten. Med hjälp 

av ett Kruskal-Wallis test
11

 framkom att det föreligger en signifikant skillnad (p = 0,000)
12

 

mellan hur ofta man deltar på EHL:s informationsmöten och hur motiverad och inspirerad 

personalen blir av dessa. Testet visar dessutom att de som mer frekvent deltar på mötena även 

i genomsnitt tenderar att bli mer motiverade och inspirerade av dessa. Genom ett 

korrelationstest framkom en positiv korrelation (r = 0,621)
13

 mellan variablerna. Detta styrker 

således det föregående testet och visar på ett samband mellan deltagande och motivation och 

tyder på att informationsmötena är en effektiv kanal i den bemärkelse att den motiverar och 

inspirerar dem som närvarar. Ett Mann-Whitney test
14

 visar även att det finns en signifikant 

skillnad (p = 0,000)
15

 mellan kännedom av grundtanken och hur frekvent man deltar på 

mötena. De som känner till EHL:s grundvärden deltar i genomsnitt i högre grad på mötena. 
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Resultatet indikerar att informationsmötena är en effektiv kanal vad gäller kommunikation av 

grundvärdena. 

 

De interna informella källorna som EHL nyttjar inkluderar påverkan från medarbetare och 

ledning. Enkäten visar att 42,2 procent av respondenterna påverkas av varandra i hög grad, 

38,0 procent menar att de vare sig påverkas i hög eller låg grad och slutligen påverkas 19,0 

procent i låg eller mycket låg grad. Detta indikerar att en relativt stor andel av respondenterna 

påverkas av varandra i det dagliga arbetet, vilket stöds av Miles och Mangold (2004), som 

även de menar att medarbetare påverkar varandra. Följaktligen tyder detta på att 

medarbetarpåverkan har en stor inverkan i en kunskapsintensiv organisation så som EHL. 

Detta är därmed intressant då teorin inte är specifikt riktad mot kunskapsinternsiva 

organisationer.  

 

Vidare undersöktes om var i organisationen man arbetar har någon betydelse för hur påverkad 

man blir av sina medarbetare med hjälp av ett Kruskal-Wallis test
16

, detta testades återigen på 

grund av de olika organisationskulturerna. Testet visar dock att det inte går att statistiskt 

säkerställa (p = 0,816)
17

 någon skillnad mellan variablerna.  Fortsättningsvis konstaterades det 

från enkäten att 73,9 procent av respondenterna uppmärksammar när deras kollegor publicerar 

sina studier. Detta kan bero på att publikationerna lyfts fram i nyhetsbreven där en viss form 

av omvärldsbevakning sker, vilket framkom i intervjun. Således utfördes även ett Mann-

Whitney test
18

 för att undersöka om uppmärksammandet av kollegors publikationer gör att 

man i högre grad känner sig påverkad av sina medarbetare. Testet visar att det är statistiskt 

säkerställt (p = 0,005)
19

 mellan variablerna samt att de som lägger märke till sina kollegors 

publikationer blir även i genomsnitt mer påverkade av sina medarbetare. Således indikerar 

resultatet att kommunikation i form av publikationer har en betydande roll för hur påverkad 

man blir av sina medarbetare.   

 

Utöver medarbetare verkar även ledningen som en källa till kommunikation som påverkar de 

anställda enligt Mangold och Miles (2004). Nurmi (1998) menar dock att i en 

kunskapsintensiv organisation är informationsflödet från anställd till ledning av större 

betydelse. Det undersöktes följaktligen om ledningen har någon påverkan på de anställda trots 
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att EHL är en kunskapsintensiv organisation i offentlig sektor. Enkäten visar att 57,1 procent 

av respondenterna känner sig lite eller mycket lite styrda av ledningen i sitt dagliga arbete. 

Ahrnell och Nicou (1996) framhäver att ledningens uppgift i kunskapsintensiva organisationer 

främst är att underlätta för de anställda istället för att styra dem. Detta samstämmer med vad 

som framhölls av intervjuobjekten som menade att EHL arbetar med frihet under ansvar. Ett 

korrelationstest visar en signifikant positiv korrelation (r = 0,319)
20

 mellan hur styrd man är 

och hur ofta man kommer i kontakt med ledningen. Detta indikerar således på att det finns ett 

samband mellan frekvensen av ledningskontakt och hur styrd man känner sig. Även hur lätt 

personalen anser det vara att kommunicera med ledningen testades med ett Kruskal-Wallis 

test
21

 mot hur ofta de anställda kommer i kontakt med ledningen. Det visar sig vara statistiskt 

säkerställt (p = 0,000)
22

 att det finns en skillnad mellan variablerna. För att undersöka denna 

skillnad närmare testades även korrelationen mellan variablerna. Det framkom att det finns en 

signifikant korrelation (r = 0,453)
23

 mellan hur ofta man kommunicerar med ledningen och 

hur lätt man anser att det är. Detta kunde även ses i Kruskal-Wallis testet som visar att de som 

varje dag kommer i kontakt med ledningen också är de som i genomsnitt anser det vara lättare 

att kommunicera med dem. Således innebär det att ju mer kontakt man har med ledningen 

desto lättare anser man att det är att kommunicera med dem. Dock anser 14,1 procent av 

respondenterna att det är omöjligt eller nästintill omöjligt att kommunicera med ledningen. 

Detta kan vara negativt för organisationen då Nurmi (1998) menar att informationsflödet från 

anställd till ledning är viktigt i en kunskapsintensiv organisation.  

 

Vidare är PR-arbete en formell intern källa. Detta arbete är en prioriterad del av EHL:s 

uppgifter, som framkom i intervjun, vilket ter sig bland annat genom att man försöker få alla i 

organisationen att bli bättre på att kommunicera. Det kan jämföras med Grönroos (2008) 

benämning deltidsmarknadsförare och tyder på att EHL har en kännedom kring vikten av att 

alla i organisationen bör vara skickliga på att föra vidare organisationens budskap. Då EHL:s 

årsmagasin Latitude, enligt ledningen, både riktar sig internt och extern kan även det ses som 

en del av deras PR-arbete. Detta då Miles och Mangold (2004) belyser att publikationer från 

utomstående medier även riktas till de anställda, precis som EHL:s årsmagasin. Enkäten visar 

att endast 47,2 procent av respondenterna känner till årsmagasinet, dock är det endast 32,4 

procent som läser Latitude. Det är således färre respondenter som tar del av årsmagasinet än 
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nyhetsbreven. Vilket kan bero på att Latitude främst används som en extern 

kommunikationskanal. Detta motsäger dock Grönroos (2008) som menar att allt som en 

organisation kommunicerar till sina externa kunder även uppfattas av personalen. Vad som 

också är intressant att studera är hur många av de som känner till årsmagasinet som läser det. 

Ett Fisher test
24

 genomfördes således och visar att 68,2 procent av de som känner till 

årsmagasinet även läser det, vilket även är signifikant (p = 0,000)
25

. Det undersöktes även om 

det finns någon skillnad vad gäller läsning av Latitude och kännedom kring EHL:s 

grundtanke.  Även här utfördes ett Fisher test
26

 som visar att det finns en signifikant skillnad 

(p = 0,002)
27

 mellan om man känner EHL:s grundtanke och om man läser Latitude. Det 

innebär således att de som känner till universitetets grundtanke även i högre grad läser 

Latitude och det tyder på att årsmagasinet kommunicerar ut värdena i viss mån. Denna kanal 

når dock inte ut i lika hög grad som nyhetsbreven, vilket kan beror på att Latitude främst 

riktas externt. Gummesson (2002) menar å andra sidan att även extern kommunikation kan 

påverka anställda. Därmed borde inte kanalens effektivitet, vad gäller att nå ut till de 

anställda, påverkas av att den riktas externt. 

   

Den önskade rekryteringsprocessen, att anställa personal med samma mål och värderingar 

som organisationen, tenderar, om än kritiskt, att fungera. Det framkom att den mest effektiva 

kommunikationskanalen är nyhetsbrev då näst intill alla respondenter tar del av denna kanal. 

Informationsmötena har ett relativt högt totalt deltagande, det är dock få som deltar ofta och 

ännu färre som alltid deltar. Vad gäller årsmagasinet är det få som känner till denna kanal och 

ännu färre som läser magasinet. Även medarbetare och ledning verkar som en form av 

kommunikation inom EHL. Slutligen kan man konstatera att vissa kanaler fungerar, dock inte 

alltid optimalt.  

5.4 Psykologiska kontraktet 
Robinson och Rousseau (1994) förklarar det psykologiska kontraktet som ett ömsesidigt löfte 

mellan två parter. Vidare menar de att om det psykologiska kontraktet bryts kan det resultera i 

att den anställdes tillit gentemot organisationen reduceras. Att studera hur det psykologiska 

kontraktet ter sig ute i organisationer kan dock vara problematiskt. För att komma runt detta 

problem tillfrågades respondenterna således angående deras tillit gentemot ledningen, då 
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förtroendet antas minska om det psykologiska kontraktet inte upprätthålls. Det framkom 

under intervjun med EHL att ledningen röstas fram av de anställda. Det finns därför ett 

antagande om att det finns en tillit till ledningen, då om de inte har mandat kan de heller inte 

sitta kvar på sin post. Enkäten visar att 63,4 procent av respondenterna svarade att de har 

förtroende för ledningen. Det bör dock nämnas att 30,3 procent inte har någon åsikt samt att 

5,6 procent inte har förtroende för ledningen. Om det psykologiska kontraktet inte 

upprätthålls kan det förutom att resultera i en reducering av tillit även resultera i negativa 

konsekvenser så som hög personalomsättning och att personal som inte är hängivna kan 

försämra ryktet genom att hänga ut organisationen (Randall, 1987). Med hjälp av ett Kruskal-

Wallis test
28

 har det även undersökts om det föreligger någon skillnad mellan variablerna, 

planerar du att byta arbetsplats och har du förtroende för EHL:s ledning. Dock kunde man inte 

hitta något statistiskt säkerställd skillnad (p = 0,158)
29

. Det går således inte att säga något om 

att de som har tillit till ledningen är mer benägna att arbeta kvar eller inte. Då 63,4 procent av 

respondenterna har förtroende för ledningen kan man dock anta att det psykologiska 

kontraktet i någon mån är uppfyllt.  

5.5 Anställdas varumärkesimage 
Enligt Miles och Mangold (2005) är det viktigt att de anställda förstår organisationens 

önskade varumärkesimage då det kan resultera i förhöjd motivation och ökad vilja att föra 

vidare imagen till slutkunden. Därför har det undersökts huruvida det föreligger någon 

korrelation mellan hur väl personalen identifierar sig med universitetets grundtanke och hur 

väl man anser att värdena kommuniceras ut. Testet visar en positiv korrelation (r = 0,268)
30

 

mellan variablerna vilket innebär att hur väl man identifierar sig med grundtanken samverkar 

med hur väl man anser att värdena kommuniceras. Schlager et al (2011) argumenterar för att 

om de anställda identifierar sig med och tar till sig organisationens budskap kan det resultera i 

att de i sin tur förmedlar budskapet på ett mer positivt sätt till kunderna. Eftersom variablerna 

ovan är korrelerade torde även EHL:s personal, som identifierar sig med värdena, 

kommunicera ut detta externt på ett positivt sätt.  

 

Även anställdas varumärkesimage är komplex att undersöka. Miles och Mangold (2004) 

menar att om den önskade varumärkesimagen uppfattas på ett korrekt sätt förmedlas även 

denna ut på ett passande sätt till kunden. Det torde således lämpligt att undersöka 
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kommunikationen mellan organisationens personal och deras kunder. Då uppsatsen 

avgränsats till att endast undersöka kommunikationen inom organisationen ställdes istället en 

fråga angående den huvudsakliga orsaken till varför de anställda tror att människor önskar att 

arbeta på EHL. Det framkom att 30,3 procent av respondenterna tror att människor söker sig 

till EHL på grund av de forskningsmöjligheter som erbjuds och 18,3 procent ansåg att frihet 

är en viktig aspekt i frågan. Slutligen var det endast 2,8 procent som ansåg att den 

huvudsakliga anledningen till att man vill arbeta på EHL beror på att man identifierar sig med 

organisationen. Detta går emot vad som framkom i intervjun där EHL framhävde att de vill 

arbeta mycket med att attrahera rätt personal som redan vid rekryteringstillfället identifierar 

sig med organisationen. Även Burmann och Zeplin (2004) framhäver att, som nämnts 

tidigare, om man anställer rätt personal från början krävs färre ansträngningar för att förmedla 

varumärkets önskade varumärkesimage. Således kan detta tyda på att EHL:s önskan om att 

attrahera rätt personal inte är lyckosam och EHL torde följaktligen lägga mer kraft på att föra 

fram värdena till de anställda. Dock bör man ha i åtanke att 69,7 procent av respondenterna 

identifierar sig mycket med kärnvärdena oavsett om de känner till dem eller inte. Vidare kan 

orsaken till att forskningsmöjligheterna som erbjuds har en hög svarsfrekvens bero på att EHL 

är en kunskapsintensiv organisation. Enligt Nurmi (1998) och Ahrnell och Nicou (1996) är 

personal i en kunskapsintensiv organisation oftast mer lojala till sitt yrke än den specifika 

organisation man arbetar i. Dessutom fokuserar kunskapsintensiv personal mer på sitt egna 

uppdrag och sin kompetens snarare än organisationen. Detta kan vara en av orsakerna till att 

kärnvärden har en mindre betydelse och lägre kännedom bland de anställda än 

forskningsmöjligheter.  

5.6 Konsekvenser  
Enligt Miles och Mangold (2004) ska de ovanstående stegen resultera i konsekvenser så som 

tillfredsställd personal. Fortsättningsvis menar Eskildsen och Nüssler (2000) att 

tillfredsställelse i sin tur kan leda till lojala anställda. Rosanas och Velilla (2003) hävdar att 

lojalitet bland de anställda kan te sig genom att de stannar inom organisationen en längre 

period samt att de är villiga att rekommendera organisationen som arbetsplats. För att kunna 

studera lojalitet undersöktes således hur länge de anställda har arbetat på EHL, om de planerar 

att byta arbetsplats samt om de är villiga att rekommendera EHL som arbetsplats.  

 

Enkäten visar att 57,0 procent av respondenterna har arbetat på EHL i fem år eller längre. 

Majoriteten av respondenterna har således arbetat i organisationen under en längre tid, vilket 
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enligt teorin kan resultera i ökad lojalitet. Om personalen stannar en längre tid leder detta, 

enligt Reichheld (1993), även till ett relationsuppbyggande med kunder. Då undersökningen 

tyder på att de anställda stannar kvar en längre tid på EHL torde personalen ha bildat 

relationer med sina kunder. Vidare är det även av intresse att studera om det finns någon 

korrelation mellan hur länge man har arbetat på EHL och huruvida man planerar att byta 

arbetsplats. Testet visar på en signifikant positiv korrelation (r = 0,378)
31

 mellan variablerna 

vilket innebär att de respondenter som arbetat en längre tid på EHL också är mindre benägna 

att inom en närmare framtid att byta arbetsplats. Även detta är positivt ur teorins synvinkel då 

det tyder på att personalen är lojal gentemot organisationen.  

 

När det gäller hur villig man är att rekommendera EHL som arbetsplats framkom att 69,7 

procent skulle rekommendera organisationen, medan 10,6 procent inte skulle göra det och 

19,0 procent svarade att de inte vet. Enligt Rosanas och Velilla (2003) innebär detta att 

majoriteten av EHL:s personal är lojala i den bemärkelse att de skulle vilja rekommendera 

organisationen som arbetsplats. Även ett -test
32

 mellan benägenhet att rekommendera och 

kännedom om EHL:s grundtanke testades, men ingen statistiskt säkerställd skillnad (p = 

0,353)
33

 påträffades. Således finns det ingen säkerställd skillnad mellan om man känner till 

EHL:s grundtanke och om man i högre grad är villig att rekommendera organisationen som 

arbetsplats. Detta tyder på att grundvärdena inte påverkar lojaliteten i den grad som teorin 

hävdar att den ska. Vidare testades
34

 det om det föreligger någon skillnad mellan var i 

organisationen man arbetar och huruvida man är villig att rekommendera EHL som 

arbetsplats. Detta går dock heller inte att statistiskt säkerställa (p = 0,498)
35

. Således kan det 

inte påvisas huruvida var i organisationen de anställda arbetar har någon påverkan på viljan 

att rekommendera.    

 

Det testades även om det finns någon skillnad mellan rekommendation och EHL:s 

kommunikationskanaler, Latitude, nyhetsbrev samt informationsmöten. Det framkom i ett -

test
36

 att det finns en signifikant skillnad (p = 0,022)
37

 på fem-procentsnivån mellan om man 

rekommenderar EHL som arbetsplats och om man läser Latitude. Testet indikerar således att 
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de som läser Latitude även rekommenderar EHL som arbetsplats i högre grad, det bör dock 

poängteras att det är få som faktiskt läser magasinet. Detta kan tyda på att årsmagasinet 

påverkar de anställdas lojalitet och bör därför användas för detta syfte.  

 

Vidare visar Fishers test
38

 att det inte finns någon signifikant skillnad (p = 0,251)
39

 mellan 

variablerna rekommendation av arbetsplats och om de tar del av nyhetsbreven. Således går det 

inte att påvisa att de som tar del av nyhetsbreven också är mer villig att rekommendera 

organisationen som arbetsplats. Vad gäller deltagande på informationsmöten och 

rekommendation
40

 finns det å andra sidan en signifikant skillnad (p = 0,002)
41

. Testet visar 

dessutom att om man är villig att rekommendera EHL som arbetsplats så deltar man även mer 

frekvent på informationsmöten och vice versa. Detta tyder således på att informationsmötena 

är en viktig kommunikationskanal som kan leda till ökad lojalitet hos de anställda. Dock kan 

detta samband även vara tvärtom, att de som vill rekommendera EHL som arbetsplats även är 

mer villiga att delta på mötena. 

 

Ytterligare två kommunikationskanaler som lyfts fram i teorin är ledningen och medarbetarna. 

Det var därför av intresse att se om det finns någon skillnad mellan hur styrd man är av 

ledningen i det dagliga arbetet och om man vill rekommendera sin arbetsplats
42

. Det förelåg 

dock ingen signifikant skillnad (p = 0,975)
43

 mellan hur styrda grupperna blir.  

Fortsättningsvis undersöktes rekommendation mot hur påverkad man blir av sina medarbetare 

i sitt dagliga arbete
44

. Inte heller i det testet påträffades någon statistiskt säkerställd skillnad (p 

= 0,458)
45

. Således kan man inte påvisa att grad av ledningsstyrning och påverkan från 

medarbetare har någon signifikant effekt på om personalen skulle rekommendera EHL som 

arbetsplats eller inte.   

 

Vidare undersöktes om förtroende för ledningen påverkar de anställdas benägenhet att 

rekommendera EHL som arbetsplats. Det framkom i Fishers test
46

 att det finns en statistisk 
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säkerställd skillnad (p = 0,000)
47

 mellan om man har något förtroende för ledningen eller inte 

och om man väljer att rekommendera. Detta innebär således att om man har förtroende för 

ledningen har man även högre benägenhet att rekommendera EHL som arbetsplats. Dock har 

de respondenter som inte haft någon åsikt tagits bort, vilket bör beaktas.  

 

Som tidigare nämnts hävdar Rosanas och Velilla (2003) att två av de aspekter som tyder på 

lojalitet är att den anställde är villig att rekommendera arbetsplatsen och om man väljer att 

arbeta kvar länge. Således har det testats om det finns någon statistisk säkerställd skillnad 

mellan rekommendation och om man planerar att byta arbetsplats från EHL. Det framkom 

från ett Mann-Whitney test
48

 att det finns en signifikant skillnad (p = 0,011)
49

 mellan 

variablerna. Testet är dock signifikant på fem-procentsnivån. Detta indikerar på att om man 

planerar att byta arbetsplats är man även mindre benägen att rekommendera EHL som 

arbetsplats.  

 

Då en stor andel av respondenterna menar att de skulle rekommendera EHL kan man enligt 

teorin hävda att personalen i viss mån är lojal. Detta samstämmer även med vad som framkom 

i intervjun, där intervjuobjekten framhävde att de anser att de anställda är lojala. Randall 

(1987) menar dock att lojalitet kan hindra kreativitet och innovation i en organisation.  Då 

Alvesson och Sveningsson (2007) menar att organisationer med fokus på forskning i stor del 

genererar idéer, kan således lojalitet leda till hämmande idéer. Således kan detta innebära att 

lojalitet inom en kunskapsintensiv organisation så som EHL inte är av lika stor vikt som i 

icke-kunskapsintensiv organisation i privat sektor. Följaktligen behöver kanske inte en 

kunskapsintensiv organisation använda intern marknadsföring i lika hög grad, då EHL som 

tidigare nämnt är lojala i en relativt hög grad men inte använder intern marknadsföring i den 

utsträckning som teorin rekommenderar.   

5.6.1 Återkoppling 

EHL framhäver att återkoppling sker dagligen då studenter utvärdar dem och framhäver sina 

åsikter om organisationen. Utöver studenterna får de också återkoppling från den rådgivande 

kommittén. Vidare ges återkoppling från övriga företag och organsationer. Ledningen 

återkopplar dessutom på egen hand genom att kontrollera vad och hur mycket som publiceras 
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från forskarsamhället. EHL studerar dock endast konsekvenserna av den interna 

marknadsföringen och utvärder inte de enskilda steg som modellen lyfter fram.     

6. Slutsats 
Uppsatsen ämnar besvara frågeställningen: hur påverkas anställdas lojalitet i en 

kunskapsintensiv organisation i offentlig sektor av intern marknadsföring? 

 

Från analysen ovan framkom att EHL inte lever upp till de sex steg som modellen belyser. 

Trots detta är de anställda relativt lojala utifrån den definition som uppsatsen har utgått från. 

EHL:s värden når inte ut till de anställda i den mån som teorin förespråkar trots att ledningen 

är väl införstådda med dem. I analysen framkom att få känner till kärnvärdena.  Kärnvärdena 

bör i första hand uppfattas av personalen för att de ska kunna föra vidare dessa till 

slutkunderna. Då den offentliga sektorn inte har kunder i samma bemärkelse som i den privata 

kan detta innebära att personalen inte i samma mån behöver föra fram grundvärdena till de 

som EHL ser som sina kunder. Fortsättningsvis stöds detta av EHL:s ovilja att tala om kunder 

i den klassiska bemärkelsen. EHL:s önskade varumärkesimage följer inte heller modellens 

rekommendationer helt då den endast delvis innefattar organsationens värden.  

 

För att undersöka kommunikationen i en kunskapsintensiv organisation i offentlig sektor 

studerades EHL:s kommunikationskanaler. Efter att ha studerat och analyserat de olika 

kommunikationskanaler som EHL använder kan det konstateras att en del av de kanaler de 

använder är effektiva, dock inte alla. De använder således inte alla kanaler i den grad som 

förespråkas i litteraturen och det tyder på att detta steg brister i någon mån. Även aspekten att 

få känner till kärnvärden indikerar på att kommunikationen är bristfällig. Dock identifierar en 

stor del av de anställda med kärnvärdena, trots att de inte känner till dem. En möjlighet är att 

de värden som organisationen står för är kopplade till den yrkesform som är dominant i en 

kunskapsintensiv organisation, så som EHL, och inte direkt till organisationen. En fråga som 

följaktligen uppkommer är hur viktig kommunikationen då är. Kan hända att den mängd 

kommunikation som bör användas i privat sektor kan vara överflödig i denna typ av 

organisation, då personalen ändå identifierar sig med kärnvärdena. 

 

Av respondenterna svarade en stor andel att de har förtroende för ledningen vilket tyder på att 

det finns en viss tillit till dem. Detta innebär att det psykologiska kontraktet i någon mån är 

uppfyllt. Då stegen i modellen enligt teorin ska bygga på varandra kan man ifrågasätta hur 
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detta kan vara uppfyllt om de tidigare stegen inte levs upp till i tillräckligt hög grad. Således 

ifrågasätts även vikten av modellen i en kunskapsintensiv organisation i offentlig sektor. 

 

Vad gäller anställdas varumärkesimage kan man se att de flesta väljer att arbeta på EHL för 

att de erbjuder forskningsmöjligheter. Intervjuobjekten trodde dock, under intervjun, att den 

huvudsakliga anledningen till att man vill arbeta på EHL troligtvis är för att de erbjuder stor 

frihet. Emellertid är EHL en kunskapsintensiv organisation så i någon mån är 

forskningsmöjligheter en stor del av vad organisationen står för och således är detta steg 

uppfyllt till viss del. 

 

Sammanfattningsvis uppfattar de anställda inte värdena i tillräckligt hög grad, trots detta 

identifierar de sig med dem. Vidare är kommunikationen inte tillräckligt funktionell, det 

psykologiska kontraktet är enligt de test som utförts uppfyllt och de anställda väljer inte att 

arbeta på EHL på grund av att de identifierar sig med organisationen, som lednigen trott.  

Utifrån teorin om intern marknadsföring torde detta resultera i en låg lojalitet gentemot 

organisationen. Så är dock inte fallet för EHL, utan de har lojala anställda trots att intern 

marknadsföring inte används, i alla fall inte i samma bemärkelse som teorin förespråkar. Man 

kan därmed ifrågasätta om en kunskapsintensiv organisation i offentlig sektor är i lika stort 

behov av den grad av intern marknadsföring som modellen förespråkar. Slutsatsen man kan 

dra efter att ha genomfört denna studie är att EHL använder alla de steg som krävs för att 

implementera och bruka intern marknadsföring. Trots att alla steg i någon mån bedrivs görs 

det inte i tillräckligt hög grad för att, enligt teorin, det ska resultera i lojalitet. Dock har man 

en stor andel lojala anställda och detta tyder på att intern marknadsföring inte har någon 

nämnvärd effekt på en kunskapsintensiv organisation i offentlig sektor. Studien visar således 

på att intern marknadsföring inte leder till lojalitet i en kunskapsintensiv organisation i 

offentlig sektor, så som EHL. Då det finns skillnader mellan offentlig och privat sektor kan 

det hända att modellen bör anpassas för att uppnå samma effekter i offentlig som har erhållits 

i privat sektor. Förhoppningarna är att detta resultat ska kunna bidra till att belysa intern 

marknadsföring och lägga en grund för vidare forskning. Detta återkopplar även till 

uppsatsens syfte att undersöka intern marknadsföring för att detta begrepp ska kunna 

utvecklas i framtiden och även se till fenomenets betydelse för en organisation vars ändamål 

inte är att bedriva en vinstdrivande verksamhet.  
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6.1 Vidare forskning 
Då studien har undersökt lojalitet som ett resultat av intern marknadsföring i en organisation 

som både kännetecknas av att vara kunskapsintensiv och att den tillhör offentlig sektor, 

resulterar det i att det är ovisst om resultatet endast beror på den ena, den andra eller båda 

variablerna. Det vore således intressant att fortsätta forska inom området intern 

marknadsföring för att se om samma resultat även skulle erhållas av andra kunskapsintensiva 

organisationer. Exempelvis vore det intressant att vidare studera om samma tendenser 

förekommer bland andra kunskapsintensiva organisationer så som ingenjör- och 

advokatfirmor. Fortsättningsvis vore det intressant att studera en icke-kunskapsintensiv 

organisation i offentlig sektor, även det för att kunna identifiera huruvida resultatet skulle 

skilja sig från denna studie.  Ytterligare en intressant aspekt vore att studera huruvida intern 

marknadsföring är relevant i en kunskapsintensiv organisation i offentlig sektor.  

7. Reflektion och kreativitet 
I inledningen framkom att intern marknadsföring är ett begrepp som fått mycket fokus både i 

litteratur och bland organisationsledare. Den genomförda studien visar dock på att fenomenet 

intern marknadsföring inte verkar fullt så effektivt som många författare hävdar, åtminstone är 

de lojala anställda inte nödvändigtvis ett resultat av intern marknadsföring. Detta kan tyda på 

att det finns en övertro till begreppet intern marknadsföring. Uppsatsen indikerar att en 

kunskapsintensiv organisation i offentlig sektor kan ha lojala anställda trots att de inte 

använder intern marknadsföring i den grad som modellen förespråkar. Då teorin menar att det 

finns skillnader mellan privat och offentlig sektor är studiens resultat, om att det även finns 

skillnader vad gäller effekten av intern marknadsföring på lojalitet, inte förvånande. Då det 

finns skillnader i organisationsstruktur kan det också påverka hur intern marknadsföring 

används. I en kunskapsintensiv organisation är de anställda även mindre beroende av dess 

ledning, situationen är i själva verket mer eller mindre omvänd då ledningen är beroende av 

den kunskap de anställda besitter. Man bör dock ha i åtanke att författarna och deras val under 

uppsatsens gång kan ha påverkat studiens resultat. Dels kan de teorier som uppsatsen grundats 

på ha påverkat resultatet. Detta då enkäten och intervjun baserats på den modell som lyfts 

fram i teorin. Hade en annan modell använts hade resultatet möjligen skilt sig något från det 

som framkom i denna uppsats. Fortsättningsvis, om enbart en kvalitativ studie hade utförts 

torde även det resultera i ett annat resultat, då det inte lett till en lika grundlig studie inom 

ämnet eftersom färre anställda hade kunnat få sina röster hörda. Detta innebär följaktligen att 

trots att alla alternativ och tillvägagångssätt noga analyserats och jämförts, för att på bästa sätt 
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kunna besvara frågeställningen, har författarnas val av tillvägagångssätt påverkat studiens 

resultat i någon mån.  

 

Slutligen har uppsatsens slutfas lämnat författarna med funderingar kring resultatet. Om intern 

marknadsföring endast kan verka som konkurrensfördelar i somliga organisationer under 

särskilda förhållanden kan konceptets verkningskraft ifrågasättas. Det kan således diskuteras 

om organisationer överhuvudtaget bör lägga tid och pengar på ett koncept där sannolikheten 

för att investeringen ska vara lönsam är oviss.  Måhända att organisationer presterar bättre om 

de istället investerar i andra koncept, som kan appliceras på fler former av organisationer, och 

som i högre grad genererar resultat.  Det bör således föras mer forskning om när modellen och 

konceptet fungerar och vilka organisationstyper som tillhör undantag, som även var ett förslag 

till vidare forskning i stycket ovan. 
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Bilaga 1 – Frekvenstabeller 
Nedan presenteras de tabeller som legat till grund för ”4.1 Resultat av kvantitativ 

enkätundersökning” och de följer samma ordning som enkätundersökningens frågor.  
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Bilaga 2 – Statistiska test 
H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man känner till grundtanken eller ej och hur 

väl man anser att värdena kommuniceras. 
 

H1 = Det finns skillnader mellan huruvida man känner till grundtanken eller ej och hur väl 

man anser att värdena kommuniceras. 

 

T

abell 1a 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,454
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 25,069 2 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
23,485 1 ,000 

N of Valid Cases 128   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5,08. 

    Tabell 1b 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man känner till universitetets grundtanke eller 

ej och hur väl man anser att dessa kommuniceras ut.  
 

H1= Det finns skillnader mellan huruvida man känner till universitetets grundtanke eller ej 

och hur väl man anser att dessa kommuniceras ut. 
 

Tabell2a 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2b 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan var man arbetar och hur väl man anser att värdena 

kommuniceras. 
 

H1= Det finns skillnader mellan var man arbetar och hur väl man anser att värdena 

kommuniceras. 

Ranks 

 Var arbetar Du? N Mean Rank 

Hur väl anser Du att dessa 

värden kommuniceras till 

dig? 

Administration 13 72,62 

Ekonomisk-historiska 

institutionen 
10 54,90 

Företagsekonomiska 

institutionen 
50 73,51 

Institutionen för handelsrätt 4 78,00 

Institutionen för informatik 10 84,10 

Nationalekonomiska 

institutionen 
26 57,27 

Statistiska institutionen 7 59,07 

Annat 17 72,29 

Total 137  

                        Tabell 3a 

 

Test Statistics
a,b

 

 Hur väl anser 

Du att dessa 

värden 

kommuniceras 

till dig? 

Chi-Square 7,068 

df 7 

Asymp. Sig. ,422 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Var 
arbetar Du? 

              Tabell 3b 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man känner till universitetets grundtanke eller 

ej och hur länge man har arbetat på EHL.  
 

H1= Det finns skillnader mellan huruvida man känner till universitetets grundtanke eller ej 

och hur länge man har arbetat på EHL. 

 
                              Tabell 4a 

 
Tabell 4b 
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H0 = Det finns inga skillnader om man känner till universitetets grundtanke eller ej och om 

man tar del av nyhetsbreven eller ej.  
 

H1 = Det finns skillnader om man känner till universitetets grundtanke eller ej och om man 

tar del av nyhetsbreven eller ej.  

 

               Tabell 5a 

T

abell 5b 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan hur frekvent man deltar på informationsmötena och hur 

inspirerad och motiverad man blir av dem.   
 

H1 = Det finns skillnader mellan hur frekvent man deltar på informationsmötena och hur 

inspirerad och motiverad man blir av dem.   

Ranks 

 
Hur ofta deltar Du på EHLs 

informationsmöten? 

N Mean Rank 

Hur motiverad och 

inspirerad blir Du av 

informationsmötena? 

Aldrig 23 28,67 

Sällan 32 52,44 

Ibland 32 67,19 

Ofta 28 83,41 

Alltid 9 103,00 

Total 124  

     Tabell 6a 

Test Statistics
a,b

 

 Hur motiverad 

och inspirerad 

blir Du av 

informationsmöt

ena? 

Chi-Square 48,505 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Hur ofta 
deltar Du på EHLs 
informationsmöten? 

          Tabell 6b 

             Tabell 6c  
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H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man känner till universitetets grundtanke eller 

ej och hur frekvent man deltar på informationsmötena. 
 

H1 = Det finns skillnader mellan huruvida man känner till universitetets grundtanke eller ej 

och hur frekvent man deltar på informationsmötena. 

   
                           Tabell 7a 

 
Tabell 7b 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan var man arbetar och hur påverkad man blir av sina 

medarbetare i det dagliga arbetet.  
 

H1 = Det finns skillnader mellan var man arbetar och hur påverkad man blir av sina 

medarbetare i det dagliga arbetet.  
 

 
                                               Tabell 8a 

  

             Tabell 8b 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man lägger märke till när sina kollegor 

publiceras var man arbetar och hur påverkad man blir av sina medarbetare i det dagliga 

arbetet.  
 

H1 = Det finns skillnader mellan huruvida man lägger märke till när sina kollegor publiceras 

var man arbetar och hur påverkad man blir av sina medarbetare i det dagliga arbetet.  
 

Ranks 

 

Lägger Du märke till när 

dina kollegors arbeten 

publiceras? 

N Mean Rank Sum of Ranks 

Hur påverkad blir Du av dina 

medarbetare i ditt dagliga 

arbete? 

Ja 105 69,74 7322,50 

Nej 25 47,70 1192,50 

Total 130   

      Tabell 9a 

Test Statistics
a
 

 Hur påverkad 

blir Du av dina 

medarbetare i 

ditt dagliga 

arbete? 

Mann-Whitney U 867,500 

Wilcoxon W 1192,500 

Z -2,787 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 

a. Grouping Variable: Lägger Du märke till 
när dina kollegors arbeten publiceras? 

  Tabell 9b 

   

 
 

     Tabell 10 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan hur ofta man kommer i kontakt med ledningen och hur 

lätt man anser det är att kommunicera med ledningen.  
 

H1 = Det finns skillnader mellan hur ofta man kommer i kontakt med ledningen och hur lätt 

man anser det är att kommunicera med ledningen.  

 

                         Tabell 11a  

Test Statistics
a,b

 

 Hur lätt anser 

Du att det är att 

kommunicera 

med EHLs 

ledning? 

Chi-Square 28,470 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Hur ofta 
kommer Du i kontakt med EHLs 
ledning? 

             Tabell 11b 

 

                     Tabell 11c 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man känner till årsmagasinet Latitude eller ej 

och om man läser årsmagasinet.   
 

H1 = Det finns skillnader mellan huruvida man känner till årsmagasinet Latitude eller ej och 

om man läser årsmagasinet. 

 

Tabell 12a 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 68,380
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 65,419 1 ,000   

Likelihood Ratio 81,787 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
67,881 1 ,000 

  

N of Valid Cases 137     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,16. 
b. Computed only for a 2x2 table 

      Tabell 12b 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man känner till universitetets grundtanke eller 

ej och om man läser EHL:s årsmagasinet.   
 

H1 = Det finns skillnader mellan huruvida man känner till universitetets grundtanke eller ej 

och om man läser EHL:s årsmagasinet.   
 

             Tabell 13a  

 
      Tabell 13b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man har förtroende för ledningen eller ej om 

man planerar att byta arbetsplats.  
 

H1 = Det finns skillnader mellan huruvida man har förtroende för ledningen eller ej om man 

planerar att byta arbetsplats.  

 

                  Tabell 14a 

Test Statistics
a,b

 

 Planerar Du att 

byta arbetsplats 

från EHL? 

Chi-Square 3,686 

df 2 

Asymp. Sig. ,158 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Har Du 
förtroende för EHLs ledning? 
 

          Tabell 14b 
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                   Tabell 15  

 

 

             Tabell 16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man känner till universitetets grundtanke eller 

ej och om man skulle rekommendera EHL som arbetsplats.  
 

H1 = Det finns skillnader mellan huruvida man känner till universitetets grundtanke eller ej 

och om man skulle rekommendera EHL som arbetsplats. 
 

   Tabell 17a  

 

                        Tabell 17b 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan var i organisationen man arbetar och huruvida man är 

villig att rekommendera arbetsplatsen eller ej.   
 

H1 = Det finns skillnader mellan var i organisationen man arbetar och huruvida man är villig 

att rekommendera arbetsplatsen eller ej.   

 

                  Tabell 18a  

Test Statistics
a,b

 

 Skulle Du 

rekommendera 

EHL som 

arbetsplats? 

Chi-Square 6,361 

df 7 

Asymp. Sig. ,498 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Var 

arbetar Du? 

           Tabell 18b 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man läser EHL:s årsmagasin eller ej och om 

man är villig att rekommendera arbetsplatsen.   
 

H1 = Det finns skillnader mellan huruvida man läser EHL:s årsmagasin eller ej och om man 

är villig att rekommendera arbetsplatsen.   
 

      Tabell 19a 

 

  
Tabell 19b 

Detta test är signifikant på fem-procentsnivån.  
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H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man tar del av EHL:s nyhetsbrev eller ej och 

om man är villig att rekommendera arbetsplatsen.   
 

H1 = Det finns skillnader mellan huruvida man tar del av EHL:s nyhetsbrev eller ej och om 

man är villig att rekommendera arbetsplatsen.   
 

Tabell 20a 

 

 
      Tabell 20b 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man är villig att rekommendera EHL som 

arbetsplats eller ej och om man deltar på informationsmötena.  
 

H1 = Det finns skillnader mellan huruvida man är villig att rekommendera EHL som 

arbetsplats eller ej och om man deltar på informationsmötena. 
 

 
 

                          Tabell 21a 

 

 

  
Tabell 21b 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man är villig att rekommendera EHL som 

arbetsplats eller ej och hur styrd man är av ledningen i sitt dagliga arbete.  
 

H1 = Det finns skillnader mellan huruvida man är villig att rekommendera EHL som 

arbetsplats eller ej och hur styrd man är av ledningen i sitt dagliga arbete. 
 

                           Tabell 22a 

 

Tabell 22b 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man är villig att rekommendera EHL som 

arbetsplats eller ej och hur påverkad man blir av sina medarbetare i det dagliga arbetet.  
 

H1 = Det finns skillnader mellan huruvida man är villig att rekommendera EHL som 

arbetsplats eller ej och hur påverkad man blir av sina medarbetare i det dagliga arbetet. 

 

Ranks 

 
Skulle Du rekommendera 

EHL som arbetsplats? 

N Mean Rank Sum of Ranks 

Hur påverkad blir Du av dina 

medarbetare i ditt dagliga 

arbete? 

Ja 99 57,82 5724,00 

Nej 14 51,21 717,00 

Total 113   

                           Tabell 23a 

 

Tabell 23b
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H0 = Det finns inga skillnader mellan om man skulle rekommendera EHL eller ej och om man 

har förtroende för ledningen eller ej.  
 

H1 = Det finns skillnader mellan om man skulle rekommendera EHL eller ej och om man har 

förtroende för ledningen eller ej.  

 

 

             Tabell 24a 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 35,409
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 26,212 1 ,000   

Likelihood Ratio 17,179 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
34,998 1 ,000 

  

N of Valid Cases 86     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,42. 
b. Computed only for a 2x2 table 

      Tabell 24b 
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H0 = Det finns inga skillnader mellan huruvida man skulle rekommendera EHL som 

arbetsplats eller ej och om man planerar att byta arbetsplats.  
 

H1 = Det finns skillnader mellan huruvida man skulle rekommendera EHL som arbetsplats 

eller ej och om man planerar att byta arbetsplats. 
 

 

Tabell 25a  

 

 

Tabell 25b 

 

Detta test är signifikant på fem-procentsnivån.  
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
 

Organisationens mål och värderingar 

1. Arbetar ni medvetet med intern marknadsföring? Exempelvis strategier eller specifika anställda 

som arbetar med detta.   

2. A Har ni några kärnvärden? 

B Om ja, vilka är kärnvärdena? 

C Hur är de framtagna? 

D Om nej, hur kommer det sig? 

3.   A Vad är organisationens mål? 

      B Har ni delmål, kanske för olika avdelningar? 

      C Bestämmer ledningen eller avdelningarna dessa? 

 

Önskad varumärkesimage 

4. Hur vill ni att EHL ska uppfattas av... 

 A ... de anställda? 

 B ... utomstående? 

5. A Tror ni att EHL uppfattas så?  Når budskapet fram? 

 B Om nej, varför inte? 

6. Vilka är enligt ledningen EHLs kunder? 

 

Källor och typ av meddelanden 

7. Hur förmedlar ni era värden internt (informellt/formellt)? 

8. A Har ni en HR-avdelning? 

 B Om ja, vad är deras huvuduppgifter? 

 C Söker de efter några speciella egenskaper vad gäller rekrytering? 

 D Är detta en prioriterad process? 

9. A Arbetar ni aktivt med PR? 

 B Anser ni att bra press är viktigt? Prioriteras detta? 

 C Hur får ni utrymme i pressen? 

10. Riktas extern kommunikation till de anställda? 

11. A Hur ser företagskulturen ut? 

  B Vem tar initiativ till att främja företagskulturen?  

  C Har ni events så som personalfest, julbord etcetera? 

  D Enheter? 

12. Finns det konkurrens mellan institutioner inom EHL? 

13. Har institutionerna olika företagskulturer? 

14. A Hur styrda är de anställda genom schema?  

  B Har ni flexibla arbetstider?  

15. A Finns det mellanchefer? 

  B Om ja, vad är deras funktion? 

16. Hur ofta har ni gemensamma möten? 

17. A Hur jobbar ni med kundfeedback? 

  B Är det lätt för både studenter och anställda att föra fram kritik?   
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Psykologiska kontraktet 

 18.  Tror ni att de anställda har förtroende för ledningen? 

 

Resultat 

 19. Hur många anställda har EHL? 

 20. Kontrollerar ni att era riktlinjer följs och om era mål uppnås?  

 21. Anser ni att de anställda uppnår målen? 

 21. Är ni nöjda? 

 22. Anser ni att ni har lojal personal? 

 23. Är ni nöjda med den kundtillfredsställelse ni har? 

 24. Tror ni att om lojal och tillfredsställd personal leder till högre kvalitet i arbetet? 
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Bilaga 4 - Enkätundersökning 
Intern marknadsföring bland Ekonomihögskolans personal 

Hej!  

Vi är tre studenter från Lunds universitet som skriver vår kandidatuppsats i marknadsföring. 

Ämnet för uppsatsen är intern marknadsföring och är något vi har valt att studera närmare på 

EHL. Vi vore jättetacksamma om Ni ville svara på vår enkätundersökning som tar 2-3 

minuter att genomföra.  

 

Tack på förhand! 

 

1. Kön  

[  ]1 Kvinna   

[  ]2 Man 

 

2. Var arbetar Du? 

[  ]1  Administration 

[  ]2  Ekonomisk-historiska institutionen 

[  ]3  Företagsekonomiska institutionen 

[  ]4  Institutionen för handelsrätt 

[  ]5  Institutionen för informatik 

[  ]6  Nationalekonomiska institutionen 

[  ]7  Statistiska institutionen 

[  ]8 Annat 

 

3. Arbetar du… 

[  ]1  …heltid 

[  ]2  …deltid  

[  ]3  …annat 

 

4. Hur länge har Du arbetat på EHL? 

[  ]1  Högst 1 år 

[  ]2  Mer än 1 år men mindre än 2 år 

[  ]3  2 år eller mer men mindre än 5 år 

[  ]4  5 år eller mer men mindre än 10 år 

[  ]5  10 år eller mer 

 

5. Känner Du till universitets grundtanke: förstå, förklara och förbättra världen och 

människors villkor? 

[  ]1  Ja 

[  ]2  Nej 

[  ]*  Vet ej 

 

6. Hur väl identifierar Du dig med universitetets grundtanke på en skala 1 till 5, där 1 är 

håller inte alls med och 5 är håller fullständigt med?  

1  2 3 4 5 
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7. Hur väl anser Du att dessa värden kommuniceras till dig på en skala 1 till 5, där 1 är 

inte alls väl och 5 är mycket väl? 

1  2 3 4 5 

 

8. Känner Du till årsmagasinet Latitude? 

[  ]1  Ja 

[  ]2  Nej 

[  ]*  Vet ej 

 

9. Läser du årsmagasinet? 

[  ]1  Ja 

[  ]2  Nej 

[  ]3  Vet ej 

[  ]4  Känner inte till den  

 

10. Hur motiverad och inspirerad blir Du av årsmagasinet Latitude på en skala 1 till 5, 

där 1 är inte alls och 5 är fullständigt? 

1  2 3 4 5 

 

11. Tar Du del av de nyhetsbrev som EHL sänder ut? 

[  ]1  Ja 

[  ]2  Nej 

[  ]*  Vet ej 

 

12. Hur motiverad och inspirerad blir Du av nyhetsbreven på en skala 1 till 5, där 1 är 

inte alls och 5 är fullständigt? 

1  2 3 4 5 

 

13. Hur ofta deltar Du på EHL:s informationsmöten?  

[  ]5  Alltid 

[  ]4  Ofta 

[  ]3  Ibland 

[  ]2  Sällan 

[  ]1  Aldrig 

[  ]*  Vet ej 

 

14. Hur motiverad och inspirerad blir Du av informationsmötena på en skala 1 till 5, 

där 1 är inte alls och 5 är fullständigt? 
1  2 3 4 5 

 

15. Lägger du märke till när dina kollegors arbeten publiceras? 

[  ]1  Ja 

[  ]2  Nej 

[  ]*  Vet ej 

 

16. Hur ofta kommer Du i kontakt med EHL:s ledning? 

[  ]5  Varje dag 

[  ]4  Några gånger i veckan 

[  ]3  Några gånger i månaden 

[  ]2  Några gånger i halvåret 
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[  ]1  Mer sällan 

 

17. Hur lätt anser Du att det är att kommunicera med EHL:s ledning på en skala 1 till 5, 

där 1 är omöjligt och 5 är fullständigt möjligt? 

1 2 3 4 5 

 

 

18. Hur styrd är Du av ledningen i ditt dagliga arbete på en skala 1 till 5, där 1 är inte 

alls och 5 är fullständigt? 

1 2 3 4 5 

 

19. Vad tror Du är den huvudsakliga anledningen till att människor vill arbeta på EHL?  

[  ]1   De identifierar sig med EHL 

[  ]2   Det ger en inkomst 

[  ]3   Det erbjuder stor frihet 

[  ]4   Det är prestigefullt 

[  ]5   Det ökar mina chanser att utvecklas  

[  ]6   Det erbjuder forskningsmöjligheter 

[  ]7   Annat 

[  ]*  Vet ej 

 

20. Hur påverkad blir Du av dina medarbetare i ditt dagliga arbete på en skala 1 till 5, 

där 1 är inte alls och 5 är fullständigt? 

1 2 3 4 5 

 

21. Planerar Du att byta arbetsplats från EHL? 

[  ]1   Ja, inom 1 år  

[  ]2   Ja, inom 2 år  

[  ]3   Ja, inom 5 år eller mer 

[  ]4   Nej 

[  ]*  Vet ej 

 

22. Hur många timmar i veckan befinner Du dig på Ekonomihögskolan? 

[  ]1   0 – 4 timmar 

[  ]2   5 – 9 timmar 

[  ]3   10 - 19 timmar 

[  ]4   20 – 29 timmar 

[  ]5   30 - 39 timmar 

[  ]6   40 timmar eller mer 

[  ]*  Vet ej 

 

23. Skulle Du rekommendera EHL som arbetsplats? 

[  ]1   Ja 

[  ]2   Nej 

[  ]3   Vet ej 

 

24. Har Du förtroende för EHL:s ledning? 

[  ]1   Ja 

[  ]2  Nej 

[  ]3   Ingen åsikt 
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En stjärna, *, innebär att alternativet tagits bort vid analys av materialet.  


