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ABSTRACT 
 
For the success of universities, it is very important that the personnel are well motivated 
through internal marketing. The purpose of this report was to identify which activities uni-
versities uses to motivate their teaching and researching personnel and how the activities are 
valued by this group of employees. The study was conducted in the form of a case study. One 
interview with the chief administrator at Luleå University of Technology was conducted, and 
a questionnaire was sent to all the teaching and researching personnel at the same university. 
The result indicates that Luleå University of Technology uses many internal marketing 
activities to motivate their employees. Among these are meetings, empowerment and the 
possibility to participate in decisionmaking-processes. The university also works with 
appreciation, acknowledgement and confirmation. The result also shows that the teaching and 
researching personnel values an interesting, meaningful and challenging work the most. Then 
follows appreciation, empowerment, positive relationships with colleagues, acknowledge-
ment, confirmation and responsibility.  
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1 INLEDNING 
 
Detta kapitel behandlar problemområdet och en problemdiskussion, vilket leder fram till 
syftet med uppsatsen och forskningsfrågorna. 
 
1.1   Problemområde 
 
Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 9) har intresset för marknadsföring av 
tjänster inom privat och offentlig verksamhet samt även inom forskningen ökat under de 
senaste 20 åren. Grönroos (1998, s 5) uttrycker samma uppfattning då han påpekar att 
litteraturen inom ämnet blivit många gånger större inom denna tidsperiod. Detta kan bero på 
att tjänste- och serviceverksamheten har ökat i betydelse jämfört med den varuproducerande 
sektorn, vilket Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 11) påtalar. De anser vidare att detta 
särskilt gäller kunskaps- och informationsintensiva tjänster.  
 
Tjänster skiljer sig på flera olika sätt från varor; de är i vissa avseenden i grunden annorlunda 
än varor. Flera författare beskriver en tjänsts grundläggande egenskaper på ett likartat sätt 
(Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s 9; Axelsson 1996, s 365; Grönroos 1998, s 48 f; 
Hoffman & Bateson 1997, s 24 ff; Jobber 1995, s 664 ff; Kotler 2002, s 446 ff; Palmer 2001, 
s 15 ff). Författarna anser att tjänster är abstrakta och att de är en aktivitet eller process 
snarare än ett ting. De beskriver vidare att produktion och konsumtion sammanfaller, att 
kunden medverkar i tjänsteproduktionen samt att tjänster är svåra att standardisera. Se figuren 
nedan: 
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Figur 1.1. Characteristics of services (Jobber 1995, s 664) 
 
 

                                                          

Enligt Grönroos (1998, s 78 f) har tjänsteföretag tre marknadsföringsfunktioner. Vidare 
beskriver författaren att två av dessa riktas utåt mot företags marknader, nämligen den 
traditionella1 och den interaktiva marknadsföringsfunktionen2. Enligt författaren har den 
interaktiva marknadsföringen stor betydelse med tanke på ett tjänsteföretags förmåga att 
skapa långsiktiga relationer med kunderna; av denna anledning behövs intern marknadsföring, 
vilket är den tredje marknadsföringsfunktionen. Flera författare anser att de interna åtgärderna 

 
1 Enligt Grönroos (1998, s 77) innebär begreppet att nå ut till marknaden genom olika media som till exempel 
reklam, personlig försäljning, säljstöd och marknadsundersökningar.  
2 Enligt Grönroos (1998, s 52) innebär begreppet olika slag av kontakter mellan kund och tjänsteföretag, till 
exempel med personalen. 
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bland annat används för att skapa en kundinriktad och marknadsföringsintresserad personal 
(Arnett, Laverie & McLane 2002; Grönroos 1998, s 78 f; Kotler 2002, s 450 f; Kotler & 
Armstrong 1999, s 655; Sargeant & Asif 1998). Detta resonemang leder oss att tro att den 
externa marknadsföringen inte blir effektiv förrän det finns en fungerande intern 
marknadsföring. Berry och Parasuraman (1992) samt Greene, Walls och Schrest (1994) har 
samma uppfattning då det enligt dem är intern marknadsföring som är nyckeln till överlägsen 
service och att resultatet blir en lyckad extern marknadsföring. 
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Figur 1.2. Three types of marketing in service industries (Kotler 2002, s 451) 
 
 
Enligt Grönroos (1998, s 79) behövs intern marknadsföring för att motivera befintlig personal, 
för att attrahera och rekrytera medarbetare samt för att kunna behålla dessa och inte förlora 
dem till organisationer som erbjuder attraktivare arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och arbets-
villkor. Detta stämmer med Berry och Parasuramans (1992) definition av intern marknads-
föring då de beskriver begreppet så här:  
 

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

 
Det finns även andra definitioner av intern marknadsföring och en av dessa är Greene et al 
(1994): ”the promoting of the firm and its product(s) or product lines to the firm´s employ-
ees”. Arnerup och Edvardsson (1992, s 171) definierar intern marknadsföring som “alla 
aktiviteter som kan genomföras för att skapa de villkor som motiverar medarbetarna till att 
göra en engagerad och effektiv insats såväl internt som vid kundkontakter”. För denna upp-
sats syfte ansluter vi oss till den sistnämnda definitionen. 
 
Enligt Axelsson (1996, s 366) har personalen i tjänsteföretag stor betydelse för dessas 
framgång då en majoritet av personalen har direktkontakt med kunderna. Även Arnerup-
Cooper och Edvardsson (1998, s 219 f) anser att personalen har en framträdande roll och är 
den största resursen i ett tjänsteföretag. Axelsson (1996, s 366) samt Arnerup-Cooper och 
Edvardsson (1998, s 219 f) menar att kundmötet ofta är mer betydelsefullt i tjänsteföretag än i 
varuproducerande företag. Detta betyder, enligt Axelsson (1996, s 388), att inslaget av 
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relationshantering också framstår som mer betydande. Detta har även Grönroos (1998, s 11) 
samma uppfattning om, då han framhåller att det är naturligt att relationer läggs till grund för 
de teorier och modeller som finns inom tjänstemarknadsföring. Författaren anser att om inte 
relationen mellan kund och tjänsteproducent fungerar tillfredsställande för kunden, kommer 
denne att byta tjänsteleverantör.  
 
Grönroos (1998, s 77) samt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 219) anser att den 
moderna tjänstemarknadsföringen sätter människan i centrum i en organisations totala mark-
nadsföringsfunktion. Enligt David Bowen (citerad i Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s 
219) är ”nyckeln till framgång för ett tjänsteföretag att behandla sina kunder som 
medarbetare och sina medarbetare som kunder”. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 
220) anser att det är viktigt att personalen får arbeta i en positiv miljö som de i sin tur kan 
förmedla till kunderna. Enligt författarna är det vidare viktigt att anställda känner entusiasm 
för företaget och dess tjänster samt att de tror på tjänstens kvalitet och värde; företaget kan 
locka till sig kunder genom extern marknadsföring men det har ingen betydelse om inte den 
anställde kan leverera tjänsten. Enligt George (1990) är anställda bäst motiverade, ”service-
minded” och kundorienterade när marknadsföringsaktiviteter används internt. Vi kan dra 
slutsatsen att det är viktigt med intern marknadsföring för ett tjänsteföretags överlevnad och 
detta är även något som Greene et al (1994) diskuterar. Enligt Axelsson (1996, s 401) är det 
också ett ämne som får allt mer uppmärksamhet.  
 
Den här uppsatsen handlar om intern marknadsföring inom tjänsteproducerande organisa-
tioner. 
  
1.2   Problemdiskussion och syfte 
 
Enligt Ahmed och Rafiq (1995) finns det ett samband mellan anställdas tillfredsställelse och 
kunders tillfredsställelse och Greene et al (1994) anser att en organisation kan förbättra sin 
förmåga att tillfredsställa externa kunders behov genom att tillfredsställa de interna kundernas 
(personalens) behov. Hagemann (1990, förord) anser att trivsel och effektivitet har ett starkt 
samband, och enligt författaren är motivation en drivkraft vilken gör arbetet lustbetonat. 
Aspekten rörande hur frontpersonalens presteranden påverkas kommer dock ej att undersökas.  
 
Enligt Rowley (1996) är den viktigaste resursen inom organisationer som bedriver högre 
utbildning just dessas personal. Författaren anser vidare att akademisk personal utgör en 
betydelsefull del i budgeten för sådana organisationer och har en viktig roll när det gäller att 
uppnå organisationens mål. Hur akademisk personal, både undervisande och forskande sådan, 
utför sitt arbete är till stor del, enligt Rowley, avgörande för studenters upplevelser av 
utbildningen samt för kvaliteten av denna. Författaren anser att akademisk personal har den 
huvudsakliga kontakten med studenter och att personalens motivation därför är avgörande för 
kvaliteten i utbildningen.  
 
Gerald Cole (citerad i Green, Chivers & Mynott 2000) definierar motivation som följande:  
 

Motivation is the term used to describe those processes, both instinctive and 
rational, by which people seek to satisfy their basic drives, perceived needs and 
personal goals, which trigger human behaviour. 

 
Det finns många författare som beskriver hur människor kan motiveras och enligt Bolman och 
Deal (1997, s 129) har Maslow utvecklat en av de mest inflytelserika teorierna om behov. De 
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förklarar vidare att modellen utgår från att människor motiveras av många olika behov och att 
vissa är mer grundläggande än andra. I Maslows bekanta behovspyramid rangordnas de 
mänskliga behoven; de grundläggande behoven är de fysiologiska, och därefter följer behov 
av trygghet, sociala behov, behov av uppskattning samt slutligen självförverkligande behov. 
För uppsatsens syfte är de två första behovsnivåerna ej av intresse.  
 
Annat som kan ge en uppfattning om vad som motiverar människor är McGregors X och Y-
teori samt Hertzbergs motivations- och hygienfaktorer. Enligt Angelöw (1991, s 105 f), 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1993, s 139 ff), Bolman och Deal (1997, s 130 f) samt 
Nilsson (1996, s 26 f) handlar McGregors X och Y-teori om ledarnas föreställningar om de 
människor de skall leda och att ledarnas människosyn starkt präglar ledarbeteendet. Enligt 
författarna går teori X ut på att anställda är passiva, lata, saknar ambitioner, föredrar att få 
order och att bli ledda samt att de gör motstånd mot förändringar. Teori Y utgår däremot, 
enligt författarna, från att de anställda tycker om att arbeta, att de vill göra ett bra jobb samt 
att de motiveras via egenkontroll och personlig utveckling. Bakka et al (1993, s 170 f), 
Bolman och Deal (1997, s 156 ff), Rubenowitz (1999, s 64 ff) samt Tietjen och Myers (1998) 
förklarar att Hertzberg har undersökt vad som anses vara väsentligt för att skapa trivsel på 
arbetsplatsen och att denne bland annat kom fram till följande faktorer: 
 

• själva upplevelsen av framgång i arbetet 
• erkännande för ett bra utfört arbete  
• själva arbetet och att det erbjuder möjligheter till stimulans och personlig utveckling 
• det ansvar som följer med arbetet 

 
Vidare anser Rowley (1996) att det finns fyra väletablerade motivationsmodeller; den 
rationellt ekonomiska, den sociala, den självförverkligande samt den komplexa modellen. 
Med den rationellt ekonomiska modellen menar Rowley att människor är motiverade i första 
hand av ekonomiska intressen och agerar för att maximera sina egna finansiella och materiella 
mål. Enligt författaren kan alltså motivation kontrolleras genom att erbjuda eller undanhålla 
ekonomiska belöningar. Rowley förklarar vidare att den sociala modellen bygger på att 
människor först och främst motiveras av olika sociala faktorer och att detta är något ledningen 
kan arbeta med för att påverka personalen. Den självförverkligande modellen utgår, enligt 
författaren, från att människor har ett stort behov av självuppfyllelse och Rowley anser att det 
var Maslow som först utvecklade denna idé. Den komplexa modellen ser, enligt Rowley, 
människans natur som komplex där behov och motivation varierar beroende på livserfarenhet, 
förväntningar och ålder.  
 
Rowley (1996) anser att det finns olika strategier för att påverka anställdas motivation, vilka 
är utvärderings- och utvecklingsplaner, möjligheter för personlig utveckling, ledning och 
styrning av det Rowley benämner dissatisfiers, den ekonomiska dimensionen samt den sociala 
faktorn. Enligt Greene et al (1994) kan annonsering vara ett bra medel för att motivera, 
utbilda eller på andra sätt kommunicera med de anställda, och enligt Zeithaml, Berry och 
Parasuraman (1988) kan frekvensen, kvaliteten och riktigheten av kommunikation som riktas 
nedåt i organisationer mildra eventuell otydlighet som rör de anställdas roll och därigenom 
öka arbetstillfredsställelsen. Ett annat sätt anser Greene et al (1994) vara belöningssystem; 
både finansiella och psykologiska belöningar kan influera personalen. Detta är även något 
som Berry och Parasuraman (1992) samt Arnett et al (2002) diskuterar. Enligt de sistnämnda 
författarna måste intern marknadsföring också stödjas av marknadsprogram som till exempel 
utbildning och informationssystem. Även Rafiq och Ahmed (2000) anser att det är viktigt att 
tillhandahålla anställda med utbildning vad gäller utförandet av arbetet. Enligt Berry och 
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Parasuraman (1992) är det också av stor vikt att tillföra stolthet i arbetet, och för att 
åstadkomma detta kan företag använda sig av just utbildningsprogram. Rafiq och Ahmed 
(2000) samt Berry och Parasuraman (1992) anser vidare att en betydelsefull del av intern 
marknadsföring är att personalen måste ha möjlighet att till viss del styra sitt arbete för att på 
så sätt kunna vara lyhörda för kundernas behov. Dock anser Rafiq och Ahmed (2000) att 
nivån av bemyndigande beror på variationen i kundbehoven samt komplexiteten av uppgiften. 
Enligt författarna kan arbetstillfredsställelse också ökas för de anställda genom att arbetena 
behandlas som produkter. Rafiq och Ahmed menar att ledningen måste skapa arbeten som har 
egenskaper vilka personalen uppskattar och värderar snarare än att koncentrera sig på vilka 
uppgifter som arbetet kräver av de anställda. Enligt Berry och Parasuraman (1992) måste de 
anställda förstå och tro på företagets mål för att bli motiverade. Författarna anser att detta 
kräver att företagets vision står för något värdefullt och att denna kommuniceras på ett bra sätt 
inom organisationen. Tietjen och Myers (1998) diskuterar även de olika faktorer som 
påverkar motivation; bland dessa återfinns till exempel positivt eller negativt verbalt er-
kännande, pengar, mellanmänskliga relationer samt arbetsmiljö.    
 
Enligt Arnerup och Edvardsson (1992, s 178 f) kan motivationsfaktorerna skilja sig åt mellan 
olika individer, och detta är också något som Rowley (1996) kommenterar. Arnerup och 
Edvardsson (1992, s 178 f) anser därför att det är viktigt att företag kartlägger dessa behov 
och sedan använder sig av segmenteringsprinciper för att ha möjlighet att erbjuda individuellt 
anpassade interna marknadsföringsaktiviteter. Berry och Parasuraman (1992) anser även de 
att arbetsuppgifterna bör skräddarsys efter olika segment. Annat som kan skapa problem för 
företag är, enligt Ahmed och Rafiq (1995), till exempel att de aktiviteter som erbjuds de 
anställda inte är efterfrågade och att personalen sällan får möjlighet att välja mellan olika 
aktiviteter. 
 
Sammanfattningsvis har grundläggande motivationsteorier (Maslows behovspyramid, 
McGregors X- och Y-teori samt Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer), fyra olika 
motivationsmodeller (den rationellt ekonomiska, den sociala, den självförverkligande och den 
komplexa modellen) samt olika motivationsfaktorer behandlats i denna problemdiskussion. 
Olika problem med interna marknadsföringsaktiviteter har också diskuterats. Genom Rowley 
(1996) har vi även visat att det är viktigt för universitets framgång att dess akademiska per-
sonal motiveras. 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva intern marknadsföring inom universitet. Detta ge-
nomförs med hjälp av följande forskningsfrågor: 

 
• Hur använder universitet interna marknadsföringsaktiviteter i syfte att motivera 

undervisande och forskande personal? 
• Hur värderar undervisande och forskande personal inom universitet olika interna 

marknadsföringsaktiviteter?  
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2   TEORI 
 
Detta kapitel presenterar de teorier som berör forskningsfrågorna från föregående avsnitt, 
och för att underlätta för läsaren presenteras dessa under respektive fråga.  
 
2.1   Hur använder universitet interna marknadsföringsaktiviteter i syfte att motivera 
undervisande och forskande personal? 
 
2.1.1   Grundläggande motivationsteorier 
 
Maslow var, enligt Rowley (1996), den som först utvecklade teorier kring olika motivations-
faktorer. Enligt författaren visar modellen nedan att de mänskliga behoven är hierarkiska och 
börjar med det fysiologiska behovet, vilket är det mest grundläggande, och slutar med 
behovet av självförverkligande: 

 
 
 

 
 

Self- 
actualization: 

self-development 
 

Ego/esteem: 
self-esteem,  

reputation, standing 
 

Social/affiliation: 
belonging, acceptance, 

friendship 
 

Safety: 
protection against danger, 

threat, deprivation 
 

Physiological: 
need for food, drink, shelter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1. Modified model of Maslow´s hierarchy of needs (Rowley 1996) 
 
Dessa fem steg visar, enligt Rubenowitz (1999, s 66), hur människan strävar efter personlig 
utveckling och självförverkligande. Bolman och Deal (1997, s 129) samt Bakka, Fivelsdal 
och Lindkvist (1993, s 168) förklarar att sociala behov är behov av positiva och kärleksfulla 
relationer med andra människor, att behov av uppskattning är behov av att känna sig 
uppskattad och att bedöma sig själv på ett positivt sätt, och slutligen att självförverkligande 
behov är behov av att utveckla och förverkliga sig själv. Enligt Schultz Larsen (1994, s 30) 
måste de lägre behoven vara helt tillfredsställda innan nästa behov kan utvecklas och 
tillfredsställas.  
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Bolman och Deal (1997, s 130) förklarar att McGregor utgick från Maslows teori men lade till 
ytterligare en idé när han utvecklade sin X och Y-teori, nämligen att ledarnas människosyn 
starkt präglar ledarbeteendet. Enligt Nilsson (1996, s 26 f) och Angelöw (1991, s 105 f) 
bygger teori X på antagandet att människor är passiva, tycker illa om arbete, behöver ledas i 
arbetet, saknar ambitioner och motiveras endast av ekonomisk vinning. Teori Y däremot 
innebär, enligt författarna, att människor är aktiva, reflekterande och aktiva, tycker om att 
arbeta, vill göra ett bra jobb samt motiveras av att kunna utvecklas personligt. Författarna 
förklarar vidare att människor tar ansvar under förutsättning att de kan tillgodose sina egna 
mål och företagets mål samtidigt. Enligt Angelöw (1991, s 106) kan ledarnas synsätt påverka 
hur individerna i omgivningen agerar; utgår en ledare från teori X kan det leda till att de 
anställda uppfyller dessa förväntningar – med andra ord att människor gör det som förväntas 
av dem. Robbins (1996, s 215) anser vidare att en ledare som utgår från teori X strävar efter 
att tillgodose de lägre stegen i Maslows behovspyramid, medan en ledare som utgår från teori 
Y strävar efter att tillgodose de övre stegen i pyramiden. Om utgångspunkten är teori Y är 
ledningens viktigaste uppgift, enligt Bolman och Deal (1997, s 131), att se till att anställda 
kan uppfylla sina behov genom att sträva efter de belöningar organisationen utlovar. 
Författarna förklarar vidare att om de anställda inte blir tillfredsställda av sitt arbete måste 
utgångspunkten för ledningen istället bli teori X, vilket innebär yttre kontroll.  
 
Enligt Bakka et al (1993, s 170 f) fick Maslows och McGregors teorier efterhand stor 
betydelse inom näringslivet, men författarna anser att problemet för dessa forskare var att de 
inte presenterade tydliga anvisningar eller handlingsregler som kunde användas i olika 
situationer. Författarna förklarar vidare att Herzberg i sin tur försökte utveckla teorin och visa 
på konkreta incitament. Enligt författarna kom Herzberg fram till att det finns två faktorer 
som påverkar arbetssituationen:  
 

• hygienfaktorer, vilka inte är motiverande men påverkar nivån av otillfredsställelse 
• motivationsfaktorer, vilka är motiverande och påverkar nivån av tillfredsställelse  

 
Enligt Bakka et al är företagspolicy, administration, ledning, lön, mellanmänskliga relationer 
och arbetsförhållanden exempel på Herzbergs hygienfaktorer. Motivationsfaktorer förklaras 
vara prestation, erkännande, själva arbetet, ansvar samt avancemang. Enligt Bolman och Deal 
(1997, s 156 f) är motivationsfaktorer positiva situationer där anställda lyckats med något, 
blivit bekräftade, fått erkännande, fått ansvar, lärt sig något eller blivit befordrade. Dessa 
författare anser vidare att hygienfaktorer är negativa situationer som kretsar kring företagets 
förhållningssätt och ledningsstil, övervakning och kontroll samt arbetsförhållanden. Rubeno-
witz (1999, s 66) förklarar att ju positivare förhållandena var för motivationsfaktorerna desto 
högre var den anställdas allmäntillfredsställelse. Däremot förklarar författaren att om inga 
positiva förhållanden fanns för motivationsfaktorerna ledde det ej till allt för stort missnöje. 
När det gäller hygienfaktorerna anser Rubenowitz att dåliga förhållanden leder till vantrivsel 
på arbetsplatsen, men att förbättringar i dessa avseenden däremot ej ökar trivseln på mot-
svarande sätt.  
 
Tietjen och Myers (1998) samt Bakka et al (1993, s 171) förklarar att senare forskning pekar 
på att Herzbergs delning av faktorerna i två grupper är diskutabel då forskningen tyder på att 
gränsen mellan tillfredsställelse och otillfredsställelse är otydlig samt att flera hygienfaktorer 
faktiskt har en motiverande effekt. Bakka et al anser till exempel att lön både kan vara en 
hygien- och motivationsfaktor. Wiley (1997) anser vidare att även erkännande och ansvar kan 
fungera som både hygien- och motivationsfaktorer. 
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2.1.2 Fyra olika motivationsmodeller 
 
Rowley (1996) diskuterar också motivation och utgår från fyra olika modeller, vilka är den 
rationellt ekonomiska, den sociala, den självförverkligande samt den komplexa modellen. 
 
2.1.2.1  Den rationellt ekonomiska modellen 
 
Rowley (1996) förklarar att enligt den rationellt ekonomiska modellen motiveras människor 
främst av sina ekonomiska intressen och kan alltså kontrolleras till stor del genom 
ekonomiska belöningar. Denna modell utgår, enligt Rowley, från att människor är passiva, är 
ovilliga att ta ansvar, arbetar så lite som möjligt samt är intresserade av att arbeta endast för 
ekonomisk vinning. Enligt Arnett, Laverie och McLane (2002) kan anställdas uppfattning av 
företagets belöningar påverka motivationen och hur de utför arbetet. För att vara effektiva 
anser författarna att belöningssystem måste stödja organisationens mål, uppmuntra samarbete, 
vara rättvisa, ha positiv effekt på arbetets utförande samt vara kundfokuserade. Enligt Berry 
och Parasuraman (1992) är det svårt att nå målen med intern marknadsföring om inte de 
anställdas presteranden utvärderas och belönas. Författarna har utarbetat några riktlinjer för 
utformningen av belöningssystem: 
 

• koppla belöningar till företagets vision och strategi 
• skilj mellan lön och belöning som en anställd får för ett bra utförande 
• använd och kombinera olika belöningsmetoder, exempelvis ekonomisk belöning, icke-

ekonomisk belöning samt befordran 
• använd belöningssystem för att uppmuntra istället för att straffa 
• belöna grupper och inte enbart individer 

 
Enligt Rowley (1996) är akademisk personal hänvisad till en enda löneskala, och deras 
position på denna skala bestäms genom den erfarenhet och de kvalifikationer personalen har, 
tidigare lön och tiden för deras anställning. Rowley anser att befordran och finansiella be-
löningar är ovanliga i den här miljön och att andra motivationsfaktorer därför blir viktiga. Å 
andra sidan, anser författaren, kan lönen orsaka missnöje för nyanställda om den är väldigt låg 
och de tidigare varit vana att arbeta inom sektorer som belönar ett bra utfört arbete med 
befordring och högre lön. Enligt Greene, Walls och Schrest (1994) kan företag använda sig av 
andra belöningssystem än enbart ekonomiska. Enligt författarna kan psykologiska belöningar 
påverka personalens beteende och bestämma hur framgångsrik den interna marknadsföringen 
blir. Grönroos (1991, s 18) anser att befordrings-, avlönings- och belöningssystem bör utfor-
mas så att de bidrar till att medarbetarnas kundintresse ökar och att de blir mer marknads-
orienterade.  
 
2.1.2.2  Den sociala modellen 
 
Enligt Rowley (1996) bygger den sociala modellen på att människor i första hand motiveras 
av olika sociala behov, som till exempel behov av vänskap och acceptans, samt att deras 
identitet formas genom kontakten med andra människor. Enligt Rowley har de flesta ett stort 
behov av att känna sig uppskattade och få bekräftelse. Författaren förklarar att människor är 
mer mottagliga för grupptrycket på arbetsplatsen än av kontroller utförda av ledningen och att 
ledningen endast kan påverka de anställda när deras behov av gemenskap, acceptans samt 
identitetsbehov möts. Enligt Berry och Parasuraman (1992) är en viktig faktor när det gäller 
att påverka och behålla personalens motivation att använda arbetsgrupper. Författarna för-
klarar att anställda som hjälper varandra och arbetar tillsammans kan förutom att verka 
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vitaliserande, inspirerande och roligt även öka intresset för den individuella prestationen då 
det upplevs vara värre att göra arbetsgruppen besviken än chefen.  
 
Green, Chivers och Mynott (2000) anser att ledningen måste fokusera på relationer mellan de 
anställda för att kunna åstadkomma en hög nivå av motivation. Ett sätt, anser även dessa 
författare, kan vara att använda arbetsgrupper men de beskriver också andra tillvägagångssätt 
som till exempel genom att hålla personalmöten och grupputbildningar, eller genom att skapa 
tillfällen då personalen träffas bland annat genom delade lunch- och rasttider. Slutligen anser 
de att ledningen också kan uppmuntra utflykter och fester.  
 
2.1.2.3  Den självförverkligande modellen 
 
Enligt Rowley (1996) utgår den självförverkligande modellen från att människan har behov 
av att uppfylla sina möjligheter och potential, alltså sin önskan att växa. Författaren förklarar 
att enligt denna modell söker människor mening och framgång med arbetet samt att männi-
skor i första hand är självmotiverande och självkontrollerande. Enligt författaren är Maslow 
och Herzberg två forskare som diskuterat detta ämne (se början av teorikapitlet).  
 
Enligt Rowley (1996) är det speciellt viktigt inom högre utbildning att erbjuda personalen 
strategier som möjliggör självförverkligande och tillåter människor att växa som individer. 
Författaren förklarar att ledningen bland annat kan använda sig av utvärderings- och ut-
vecklingsplaner som erbjuder personalen möjlighet att utforska sina utvecklingsbehov; att 
erbjuda möjligheter för personlig utveckling kan göras bland annat genom att tillåta 
personalen att undervisa olika grupper av studenter, genom att underlätta forskning och publi-
cering, att tillåta deltagande i olika konferenser samt genom utbildning.  
 
Andra författare som anser att utbildning är betydelsefullt är Arnett et al (2002), Berry och 
Parasuraman (1992), Rafiq och Ahmed (2000) samt Sargeant och Asif (1998). Enligt Arnett 
et al (2002) måste ledningen se till att anställda får rätt sorts utbildning som leder till att 
personalen kan utföra sitt arbete på ett bra sätt. Enligt Grönroos (1991, s 18) krävs utbildning 
inte bara av de tekniska detaljerna i arbetet utan även av skötseln av kundkontakter. För-
fattaren anser att ledningen, genom att uppmärksamma personalen på dess betydelse som 
marknadsföringsresurs, kan åstadkomma stora förändringar i kundintresset. Enligt Arnerup-
Cooper och Edvardsson (1998, s 228) bör de anställda ges möjlighet att kontinuerligt 
uppdatera sin kunskap om företaget och dess produkter samt att utveckla sin kompetens. 
Berry och Parasuraman (1992) anser dock att tjänsteleverantörer ofta erhåller för lite utbild-
ning, eller att den sker för sent, eller att det inte är rätt sorts utbildning som erbjuds. Ett 
vanligt misstag är, enligt författarna, att företag ser på utbildning som enstaka händelser 
istället för en fortgående process. Enligt dem är löpande utbildning bra för personalens själv-
förtroende, motiverande och en källa för självaktning.  
 
Rowley (1996) anser att akademisk personal får tillfredsställelse när de arbetar med studenter 
och ser när de utvecklas och detta associeras med stolthet i arbetet. Enligt Rowley är det 
därför viktigt att ledningen ”tillåter” dem att göra ett bra jobb vilket innefattar en bra 
organisation av tidsscheman, underhåll av undervisningsmaterial och tillräckligt med tid att 
genomföra sitt arbete på. Enligt Green et al (2000) är det också betydelsefullt att de anställda 
får ta ansvar.  
 
Rafiq och Ahmed (2000) anser att personalen måste ha möjlighet att bestämma över sitt 
arbete om relationen mellan de anställda och kunderna skall fungera bra, och Berry och 
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Parasuraman (1992) förklarar att anställda som ej har någon kontroll över arbetet levererar 
likriktad service när egentligen kreativt anpassad service behövs. Berry och Parasuraman 
anser därför att en väl fungerande intern marknadsföring ger de anställda möjlighet att styra 
sitt arbete. Enligt Rowley (1996) är också en av de största anledningarna att akademisk 
personal väljer att arbeta inom högre utbildning att nivån av självbestämmande är större än på 
lägre nivåer. Sargeant och Asif (1998) förklarar att de i sin forskning funnit att personalen 
själva anser att möjligheten att kunna bestämma över sitt arbete har en positiv effekt på deras 
moral och kvaliteten på det utförda arbetet.  
 
Green et al (2000) anser att det också är viktigt att involvera de anställda i olika besluts-
processer för att kunna motivera dem. Författarna anser att det är viktigt att de anställda får 
tillfälle att uttrycka sina åsikter, och enligt Hagemann (1990, s 84) innebär det ett själv-
förverkligande att få vara delaktig i beslutsprocesser. Enligt Grönroos (1991, s 17 ff) krävs 
generellt sett en decentralisering av beslutsfattandet för att ledningen skall vara motiverande 
för personalen. Grönroos anser också att uppföljning, idéutveckling och planering till viss del 
bör hanteras av de personer som arbetar med genomförandet och att detta bör vara en 
fortlöpande och integrerad process i det dagliga arbetet. Enligt författaren kräver detta dock 
ledningens aktiva stöd och vägledning. 
 
2.1.2.4   Den komplexa modellen 
 
Rowley (1996) anser att dessa modeller (de ovan nämnda) försöker förklara vilka faktorer 
som motiverar människor, medan Shein (refererad i Rowley 1996) argumenterar för att 
problemen med modellerna är att de försöker vara generaliserande. Utgångspunkten för den 
komplexa modellen är istället, enligt Schein, att alla människor är olika och därför också 
motiveras av olika faktorer. Det är, enligt författaren, viktigt att ledningen tar hänsyn till detta 
och att strategierna anpassas efter individerna. Författaren påpekar även att det är av stor vikt 
att ledaren är öppen för signaler då människor ibland inte själva är fullt medvetna om sina 
förväntningar och behov. Arnerup och Edvardsson (1992, s 178 f) samt Berry och Parasura-
man (1992)  anser även de att det är av stor vikt att företag kartlägger behoven, och sedan 
använder sig av segmenteringsprinciper för att ha möjlighet att individualisera de interna 
marknadsföringsaktiviteter som erbjuds. Berry och Parasuraman (1992) anser vidare att ju 
mer heterogen personalen är i sin sammansättning desto viktigare är det att anpassa de interna 
marknadsföringsaktiviteterna.  
 
2.1.3   Övriga motivationsfaktorer 
 
Enligt Grönroos (1991, s 15) måste den interna marknadsföringen ha ledningens fulla stöd för 
att ge ett bra resultat. Författaren anser att detta stöd ej får vara endast passivt, där ansvaret 
delegeras till någon avdelning, eftersom intern marknadsföring kräver aktiv uppföljning från 
ledningens sida. Även Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 222) anser att en förut-
sättning för en lyckad intern marknadsföring är ett starkt engagemang från ledningen. 
 
Grönroos (1991, s 15 f) anser vidare att det också är viktigt att utforma de arbetsuppgifter och 
den arbetsmiljö organisationen erbjuder på ett konkurrenskraftigt sätt. Motiverande arbets-
uppgifter och arbetsmiljö förväntas, enligt författaren, göra personalen mer kundinriktad och 
marknadsföringsmässig. Även Tietjen och Myers (1998) diskuterar arbetsmiljöns påverkan på  
personalens motivation, och enligt Arnett et al (2002) föredrar de anställda, precis som 
kunderna, en arbetsmiljö som är trevlig. Arnett et al anser att omgivningens utseende, or-
ganisationens anseende, möjligheten att påverka beslut samt att de anställda känner tillit till de 
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övriga personerna inom organisationen är faktorer vilka påverkar personalens uppfattning av 
arbetsmiljön. Vidare anser Rafiq och Ahmed (2000) att ledningen måste skapa arbeten som 
har egenskaper vilka personalen uppskattar och värderar. Ett exempel som Grönroos (1991, s 
26) nämner är att ett arbete kan göras mer tillgängligt genom att införa flexibel arbetstid. 
Andra faktorer som påverkar tillgängligheten är, enligt författaren, arbetsplatsens geografiska 
läge samt antalet resdagar. Enligt Grönroos kan arbetsplatsmåltider, bil- och bostadsförmåner 
samt subventionerade resor användas för att göra en arbetsuppgift mera attraktiv. Enligt 
Bakka et al (1993, s 173) ligger de anställdas motivation på en relativt hög nivå om arbetet är 
intressant och upplevs som meningsfullt. 
 
Enligt Greene et al (1994) är annonsering ett viktigt instrument för att motivera, utbilda och 
kommunicera med anställda och Zeithaml, Berry och Parasuraman (1988) anser att kommuni-
kation som riktas nedåt i organisationer kan mildra eventuell otydlighet som rör de anställdas 
roll och därigenom öka arbetstillfredsställelsen. Enligt Berry och Parasuraman (1992) kan 
kommunikation också användas för att få de anställda att förstå och tro på företagets mål, men 
att detta kräver att företagets vision står för något värdefullt och att denna även kommuniceras 
på ett bra sätt inom organisationen. Författarna anser att ett företags vision skall vara enkel, 
kommuniceras vid varje tillfälle som ges, och även kommuniceras personligen av ledningen. 
Om de anställda är väl informerade om organisationens mål och vision ökar organisationens 
effektivitet, enligt Sargeant och Asif (1998). Rowley (1996) anser att ledningen också kan 
reducera de faktorer författaren benämner som dissatisfiers bland annat genom kommunika-
tion. Enligt Green et al (2000) bygger kommunikation relationer, tillåter samarbete och 
utvecklar en trivsam arbetsmiljö. Författarna anser även att brist på kommunikation kan leda 
till misstro, förhindra inlärning samt öka osäkerhet. De anser att ledningen kontinuerligt skall 
hålla personalen informerad då detta påverkar personalens motivation och får dem att känna 
sig som en del av organisationen. Enligt Greene et al (1994) bör intern marknadsföring starta 
högst upp och kommuniceras nedåt genom hela organisationen. Detta har dock inte Reis och 
Peña (2001) samma uppfattning om då de anser att kommunikationen måste gå i alla riktning-
ar inom organisationen.   
 
Enligt Grönroos (1991, s 24 f) krävs det normalt interaktiv, personlig kommunikation för att 
kunna påverka personalens attityder. Författaren anser att icke-interaktiv kommunikation, 
som till exempel broschyrer, personaltidskrifter och reklam, kan användas internt som 
komplement men att sådana åtgärder inte ensamma räcker till om målet är att påverka och inte 
bara att informera.   
 
Enligt Ahmed och Rafiq (1995) är något som kan skapa problem för företag att de aktiviteter 
som erbjuds de anställda inte är efterfrågade, att personalen sällan får möjlighet att välja 
mellan olika aktiviteter, att personalen kan tvingas att acceptera aktiviteter de ej vill ha och att 
företag snarare fokuserar på kostnader orsakade av den interna marknadsföringen än på vinst-
erna. Enligt Bent, Seaman, Ingram och Forbes (2000) kan det skilja sig åt mellan vad led-
ningen och de anställda anser vara viktiga motivationsfaktorer.   
 
2.2   Hur värderar undervisande och forskande personal inom universitet olika interna 
marknadsföringsaktiviteter?  
 
Som vi ovan visat, under rubrik 2.1.2, har Rowley (1996) diskuterat fyra olika motivations-
modeller. Författaren förklarar att enligt den rationellt ekonomiska modellen är människor 
mest motiverade av sina ekonomiska självintressen och agerar för att maximera de 
ekonomiska belöningarna. Enligt Rowley bygger den sociala modellen på att anställda främst 
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motiveras av sina sociala behov, som till exempel behov av tillhörighet och acceptans. 
Rowley förklarar vidare att enligt den självförverkligande modellen motiveras personalen 
först och främst av sina behov av självförverkligande, som till exempel sina behov av att växa 
och att ha ett meningsfullt arbete. Den komplexa modellen utgår, enligt författaren, istället 
från att människor motiveras av olika faktorer beroende på person samt situation. 
 
Enligt Rubenowitz (1999, s 43) kom Maslow fram till att det sker en gradvis utveckling av 
människors behov; allt eftersom behov på lägre nivå har tillgodosetts uppstår nya högre be-
hov. Maslow ansåg, enligt Bolman och Deal (1997, s 129), att när människor tillgodosett sina 
sociala behov uppstår behov av uppskattning, och slutligen följer de självförverkligande be-
hoven.  
 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 225) för även de en diskussion kring vilka faktorer 
anställda finner attraktiva och presenterar följande lista (i rangordning): 
 

• möjlighet till befordran  
• intressant arbete 
• möjlighet till ökat ansvar 
• bra arbetsmiljö 
• känna sig som en del av organisationen 
• erkännande för utfört arbete 
• anställningstrygghet 
• bra utbildningsprogram 
• bra lön 
• trevliga arbetskamrater 
• bra tjänsteförmåner 
• bra relation till överordnad 
• geografiskt läge 
• bra arbetstid 

 
Även Hagemann (1992, s 32) presenterar en lista där motivationsfaktorer har rangordnats: 
 

• klara direktiv 
• information 
• deltagande i planering 
• mindre byråkrati 
• en öppen organisation 
• mindre rutinarbete 
• utbildning 
• möjligheter till befordran 
• bra lön 

 
Enligt Hagemann (1990, s 29) rangordnas lönen lågt och att det som motiverar människor 
istället har med trivsel och utveckling att göra. Enligt författaren krävs en öppen och stimuler-
ande företagskultur med goda möjligheter till utveckling, och Hagemann anser vidare att en 
god arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter är viktigare än 
hög lön. Rubenowitz (1999, s 64 f) förklarar att också Herzberg, i sin undersökning av vilka 
faktorer människor anser vara motiverande på arbetsplatsen, fann att de faktorer som var mest 
motiverande var relaterade till själva arbetet samt individens förmåga och kompetens. Enligt 
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undersökningen var framgång i arbetet av störst betydelse och därefter följer (i rangordning): 
erkännande, arbetet i sig självt, ansvar, befordran, lön, företagets politik och administration, 
teknisk arbetsledning samt personliga relationer till arbetsledningen. Bent, Seaman och 
Ingram (1999) har genom sin undersökning nått liknande resultat då de kunnat dra slutsatsen 
att det som ansågs vara mest motiverande var själva arbetet och sedan följde utbildning. Den 
tredje viktigaste faktorn var, enligt författarna, lönen och slutligen nämndes en bra ledning. 
Författarna förklarar vidare att även den övriga personalen på arbetsplatsen samt ansvar 
ansågs påverka de anställda till viss del. Även Rubenowitz (1999, s 67 f) har genom studier av 
en mängd undersökningar funnit att lönen spelar en underordnad roll för arbetsmotivationen i 
jämförelse med vad de anställda fick ut av själva arbetet. Författaren anser dock att även om 
lönen ej är direkt motiverande har faktorn även viss betydelse för personalen. Den kan, enligt 
författaren, till exempel ses som en symbol för uppskattning och erkännande från ledningen. 
 
Dock kan det konstateras att lönen har ansetts som mest motiverande i Wileys (1997) under-
sökning. Enligt författaren är de fem viktigaste faktorerna som påverkar personalen (i rang-
ordning): 
 

• lönen 
• erkännande och uppskattning 
• anställningstrygghet 
• befordran och att kunna växa i organisationen 
• intressant arbete 

  
Enligt Robbins (1996, s 275 f) är akademiskt utbildad personal generellt sett annorlunda än de 
som ej är akademiskt skolade. Författaren förklarar att lön och befordran rangordnas lågt för 
akademisk personal och att de istället främst motiveras av ett utmanande arbete som anses 
viktigt. Robbins anser att ledningen alltså bör tillhandahålla de anställda med utmanande och 
utvecklande projekt, ge dem ansvar och tillåta att de får styra sitt arbete själva. Författaren 
förklarar vidare att belöningar bör bestå av utbildningsmöjligheter vilka ger personalen 
tillfälle att hålla sig uppdaterade inom sina arbetsområden. 
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3   METOD 
 
Kapitlet inleds med ett avsnitt om litteratursökning och sedan beskrivs samt motiveras val av 
forskningsstrategi och datainsamlingsmetod. Avslutningsvis förs en diskussion kring metod-
problem samt bortfallet i enkätundersökningen. 
 
3.1   Litteratursökning 
 
Då litteratur söktes användes databaserna LUCIA och LIBRIS. De databaser som användes 
vid artikelsök var EconLit, Ebsco, Helecon samt Emerald. De sökord som användes var intern 
marknadsföring, marknadsföring, motivation, högre utbildning, utbildning, universitet, 
tjänstemarknadsföring och tjänster. Sökorden har även kombinerats på olika sätt och den 
engelska motsvarigheten av sökorden har också använts. 
 
3.2   Forskningsstrategi 
 
Att bestämma forskningsstrategi innebär att forskaren bestämmer hur denne skall gå tillväga 
vid undersökningen. Det finns en mängd olika forskningsstrategier och de vanligaste är, enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s 219), fallstudien, surveyundersökningen och experi-
mentet. 
 
Enligt Holme och Solvang (1997, s 75) är det forskningsfrågorna som bör vara avgörande i 
metodvalet. Det sätt uppsatsens forskningsfrågor är formulerade på tyder på att en fallstudie 
är lämplig. En annan motivering till valet av fallstudie är att detta är ett sätt som ger mer 
djupgående svar än vad andra undersökningsmetoder skulle göra. Enligt Denscombe (2000, s 
41) används en fallstudie när forskaren vill belysa det generella genom att undersöka det 
enskilda, och författaren förklarar att fördelen med en fallstudie är att man kan skaffa sig 
insikter som inte skulle ha framkommit om en forskningsstrategi som försöker täcka ett stort 
antal enheter hade använts. Vi tror också att ytterligare faktorer som ej finns med i uppsatsens 
teorikapitel kan komma i dagen om vi använder oss av en fallstudie.  
 
3.2.1 Val av fallstudieobjekt 
 
Vi har valt att utföra vår fallstudie på Luleå tekniska universitet på grund av att universitetet 
liknar andra universitet som skulle kunna ha valts och att resultatet av denna fallstudie alltså 
skulle kunna ha viss tillämplighet på andra fall. Hänsyn har också tagits till vår begränsade tid 
och resurser. Vi anser att om alternativen är lika ändamålsenliga är det rimligt att forskaren 
väljer det alternativ som innebär minst resor, lägst kostnader och de minsta svårigheterna när 
det gäller att få tillträde till information.  
 
På Luleå tekniska universitets hemsida (2002) framgår det att högskolan i Luleå inrättades 
den 1 juli 1971 och blev Luleå tekniska universitet 1997, vilket för övrigt är Sveriges första 
tekniska universitet. Vidare framgår det att universitetets tre huvuduppgifter är grund-
utbildning, forskning och forskarutbildning samt samverkan med det övriga samhället. Vid 
universitetet studerar drygt 11 000 personer och antalet anställda uppgår till 1 437. Av antalet 
anställda tillhör 950 stycken gruppen forskande och undervisande personal. 
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3.3   Datainsamlingsmetod 
 
Enligt Yin (1994, s 9) och Denscombe (2000, s 43) är fördelen med en fallstudie att den till-
åter forskaren att använda en rad olika datainsamlingsmetoder i undersökningen. Vi har valt 
att genomföra en intervju samt en enkätundersökning. Intervjun användes för att ge svar på 
vår första forskningsfråga genom att erhålla så detaljerad information som möjligt, och enligt 
Denscombe (op cit, s 132 ff) är intervjuer särskilt lämpligt att använda då forskaren vill 
erhålla djupgående samt detaljerad data. Intervjun gav oss även möjligheten att ställa följd-
frågor. Vi har valt att intervjua Staffan Sarbäck, som är förvaltningschef vid Luleå tekniska 
universitet, eftersom vi ansåg att han var mest lämpad att svara på våra frågor. Han är chef för 
den centrala administrationen vilket omfattar personal-, ekonomi- och planeringsfunktionen 
samt datacentralen och universitetsservicen. Sarbäck är även en del av universitetets 
ledningsgrupp och fungerar som stöd för rektorn i frågor som har koppling till ekonomi och 
organisation. Sarbäck har arbetat vid Luleå tekniska universitet i 20 år och på nuvarande 
position sedan 1988. Vi hade även planerat att genomföra en intervju med Anita Byström, 
som är tillförordnad informationschef. Dock gjorde vissa omständigheter att detta inte var 
möjligt. (Intervjuguiden är redovisad som bilaga 1). Enkäten utformades för att hjälpa oss att 
få svar på den andra forskningsfrågan och skickades, tillsammans med ett introduktionsbrev, 
sålunda till all forskande och undervisande personal vid universitetet (introduktionsbrevet är 
redovisad som bilaga 2 och enkäten som bilaga 3). Antal enkäter som skickades ut var 950. 
Valet att använda enkäter berodde på att detta angreppssätt kan ge stor täckning relativt enkelt 
och billigt, och enligt Denscombe (2000, s 107 f) är frågeformulär mest effektiva när: 
 

• ett stort antal respondenter skall undersökas 
• det som efterfrågas är kortfattad och okomplicerad information 
• det är möjligt att få fullständiga och ärliga svar 
• ett behov av standardiserade data finns 
• frågorna är lätta att förstå 

 
Tillvägagångssättet vid datainsamlingsmetoden kan sammanfattningsvis beskrivas på följande 
sätt: 
 

• Uppsatsen inleddes med att teorin sammanställdes. 
• Till grund för utformning av intervjuguiden låg vårt teorikapitel. För utformning av 

enkäten användes både teorikapitlet samt intervjun. Enkäten har kompletterats med de 
faktorer som framkom vid intervjun och ej fanns med i teorikapitlet.  

• Vi har låtit två oberoende personer granska intervjuguiden samt enkäten innan dessa 
användes. Svåra begrepp har vi försökt förklara så tydligt som möjligt. Om respon-
denterna funderat över något har de kunnat kontakta oss då vi lämnat ut telefon-
nummer och e-mailadress. De respondenter som erhöll enkäten fick även möjlighet att 
fylla i faktorer som de ansåg vara motiverande och ej fanns med i enkäten. 

• Vid intervjun användes endast en löst strukturerad intervjuguide och utifrån de svar 
som erhölls ställdes följdfrågor. Intervjuguiden skickades till Staffan Sarbäck en vecka 
före intervjutillfället så att han skulle kunna förbereda sig. Vid intervjun användes 
bandspelare, men vi förde även anteckningar.  

• Vid utformningen av enkäten valde vi att använda oss av en sjugradig skala, vilken 
börjar med ”instämmer inte alls” och slutar med ”instämmer till fullo”. Vi valde att 
använda oss av en sjugradig skala därför att det ökar möjligheten (jämfört med om vi 
använt till exempel en femgradig skala) att få en större spridning av svaren. Därmed 
blir det lättare att urskilja skillnaden i betydelse respondenterna lade på de olika fak-

15 

 
 

 
 
 



torerna. För att svaren lättare skulle kunna redovisas fick svarsrutorna var sin siffra. 
Ruta ett (vilket innebar instämmer inte alls) fick siffra 1, ruta två (nästa steg) fick 
siffra 2 och så vidare. Skalan går alltså från 1-7, där 7 är den sista rutan och innebär 
svaret instämmer till fullo. 

• Intervjun genomfördes med Staffan Sarbäck den 11:e december och sammanställdes 
direkt efteråt.  

• Enkäten skickades via e-mail ut den 16:e december till all forskande och undervisande 
personal vid Luleå tekniska universitet, vilket innebar 950 personer. Enkäten skicka-
des via intendenterna på skolans olika avdelningar. Dock var detta inte möjligt på en 
avdelning, och adresserna till denna personal hämtades på Luleå tekniska universitets 
hemsida. Dagen efter enkätutskicket mailades en påminnelse ut till samtliga respon-
denter. Sedan sammanställdes de erhållna svaren, vilket var 122 stycken. 

• För analysmetod, se kapitel 5.  
 
3.4   Metodproblem 
 
En viktig del av en studie är att visa hur giltig den är. När det gäller tillförlitlighet finns det 
två viktiga begrepp som behandlar denna fråga, vilka är validitet och reliabilitet. Enligt 
Bjereld och Demker (1999, s 102) kan validitet enkelt uttryckt översättas med ”i vilken ut-
sträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka”. Reliabiliteten bestäms, enligt 
Holme och Solvang (1997, s 173), av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 
bearbetningen av informationen. 
 
Enligt Merriam (1994, s 177 ff) handlar validitet om i vilken mån resultatet stämmer överens 
med verkligheten och enligt författaren kan två frågor ställas: 
 

• Fångar resultaten verkligen det som finns? 
• Studerar eller mäter forskaren det han eller hon tror sig mäta? 

 
Författaren beskriver att reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan upprepas 
och anser att följande fråga är viktig att ställa: kommer undersökningen att ge samma resultat 
om den upprepas? 
 
I ett försök att kontrollera uppsatsens validitet har vi låtit två oberoende personer granska 
intervjuguiden samt enkäten. Frågor som kunde missförstås och andra oklarheter kunde 
därmed rättas till innan dessa användes. Vi har under intervjun försökt att minimera vår 
påverkan på respondentens svar genom att endast använda oss av en intervjuguide. Respon-
denten fick ta del av denna guide en vecka före intervjutillfället vilket gjorde att han kunde 
förbereda sig. Genom intervjuns personliga kontakt kunde risken för missförstånd också 
minskas då vi kontinuerligt kunde stämma av svaren och ställa följdfrågor. Denscombe (2000, 
s 162) anser att direktkontakt under intervjun innebär att data kan kontrolleras beträffande 
riktighet och relevans under tiden som informationen samlas in. Enligt Holme och Solvang 
(1997, s 81) kan ett problem med tillförlitligheten vara att en studie baserad på 
enkätundersökningar kan innebära en hög grad av styrning från forskarens sida vad gäller 
informationsinsamlingen. Enligt dessa författare beror detta på att alla undersökningsenheter 
får samma frågor och svarsalternativ. Problem som skulle kunna uppstå i form av bristande 
validitet är att vi missat att ta med någon fråga i enkäten eller att det förekommit irrelevanta 
frågor. I ett försök att minimera detta problem har vi låtit två personer granska enkäten samt 
att enkäten har kompletterats med information som framkommit vid intervjutillfället. I 
enkäten fanns också öppna frågor där respondenterna har kunnat fylla i faktorer som de ansåg 
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var viktiga för sin motivation och ej fanns med i enkäten. De begrepp som skulle kunna vara 
svåra att förstå har vi försökt förklara så tydligt som möjligt. Respondenterna har också haft 
möjlighet att kontakta oss vid eventuella frågor. 
 
För att påverka reliabiliteten bygger intervjuguiden på uppsatsens teorikapitel, vilket får till 
följd att frågorna blir relevanta för vårt syfte. Intervjun spelades även in på band så att vi var 
säkra på att all information dokumenterades, för att undvika feltolkningar vid samman-
ställningen och för att svaren skulle kunna kontrolleras i efterhand. Frågorna har vi försökt 
formulera på ett så bra sätt som möjligt så att dessa inte skall ha kunnat misstolkas. Den 
person som intervjuats har erfarenhet av uppsatsens problemområde, vilket vi anser påverkar 
reliabiliteten positivt. Direkt efter intervjutillfället sammanställdes svaren så att informationen 
kunde dokumenteras på rätt sätt. När det gäller reliabiliteten vid enkätundersökningen kan ett 
problem vara att respondenterna missuppfattat eller misstolkat någon av frågeställningarna. 
Ett annat problem som skulle kunna uppstå är att respondenter missat att fylla i något svar på 
enkäten. Dessa problem har förebyggts genom utformning av så enkla frågor och svars-
alternativ som möjligt. Reliabilitetsproblem kan även uppstå om misstag görs vid samman-
ställningen av enkätundersökningen. Åtgärder som vidtagits för att minimera denna felkälla är 
att alla de inkomna svaren från enkäterna har dubbelkontrollerats samt att antalet svar på varje 
fråga har kontrollerats att de stämmer överens med antalet enkäter. Enkäten skickades ut till 
950 personer och av dem svarade 122. Detta bortfall kan också vara en felkälla i form av 
bristande reliabilitet. Problemet har försökts att förebyggas genom att en påminnelse mailats 
ut till samtliga 950 personer en dag efter att de erhållit enkäten. Vi tror även att svarsfrekvens-
en påverkades positivt på grund av att vi skickade ut enkäten via intendenterna på 
universitetets olika avdelningar. På frågan om resultatet kommer att upprepas vid en ny 
undersökning måste vi svara att det inte är säkert då en fallstudie är begränsad på så sätt att 
endast ett objekt undersöks. Denscombe (2000, s 48 f) anser dock att även om varje enskilt 
fall i vissa avseenden är unikt så är det ändå ett exempel som ingår i en bredare kategori, och 
att möjligheten att göra generaliseringar beror på i hur hög grad det undersökta objektet liknar 
andra av samma typ.  
 
3.5   Bortfall 
 
Enkäten skickades till all undervisande och forskande personal vid Luleå tekniska universitet, 
vilket innebär 950 personer. Av dessa svarade 122 stycken, vilket motsvarar en svarsfrekvens 
på 12,8 %. Det är svårt att säga varför inte fler svarat men en del av enkätbortfallet beror på 
följande faktorer:  
 

• fem personer meddelade att de ej lyckats fylla i enkäten 
• en person glömde bifoga enkäten i svaret 
• sju personer glömde att spara enkäten efter de fyllt i den 
• en person svarade att denne inte använde Windows och därför inte hade möjlighet att 

läsa word-dokumentet som vi använde oss av 
 
Annat som kan ha påverkat bortfallet är eventuell julledighet, att enkäten bestod av många 
frågor, att någon av respondenterna ej talar svenska samt att någon kan ha ansett att enkäten 
var för besvärlig att svara på i och med att den var elektronisk.  
 
Det interna bortfallet, vilket är en annan typ av bortfall, innebär enligt Ejvegård (1996, s 51) 
att en eller flera frågor inte besvaras av respondenterna. På enkätens första del var det 33 
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frågor som mellan en till fem respondenter valde att ej svara på (för närmare detaljer se 
kapitel 4). Enkätens andra del bestod av en öppen fråga och 111 personer svarade ej på den.  
 
Ejvegård anser att svarsfrekvensen måste vara hög, och helst 80 procent, för att det skall vara 
meningsfullt att bearbeta materialet statistiskt. Författaren menar dock att enkäten kan vara 
värdefull i alla fall eftersom den kan ge olika slags upplysningar. Vi anser att enkäten kan ge 
indikationer och peka på vilka faktorer som undervisande och forskande personal anser vara 
motiverande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 

 
 
 



4 EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisas resultatet från intervjun med Staffan Sarbäck samt från enkät-
undersökningen. Intervjun presenteras i kapitlets första del och i den andra delen redovisas 
enkätundersökningen. Den del av kapitlet som redovisar enkätundersökningen är uppställt på 
så sätt att varje faktor visas för sig.  
 
4.1   Hur använder universitet interna marknadsföringsaktiviteter i syfte att motivera 
undervisande och forskande personal? 
 
Luleå tekniska universitet använder sig inte av intern marknadsföring i något uttalat syfte. 
Staffan Sarbäck förklarar först och främst att begrepp som används kan skilja sig åt mellan 
universitet jämfört med det privata näringslivet. I universitetets sätt att uttrycka sig är ordet 
marknadsföring relativt nytt; organisationen använder oftare begreppet information. Universi-
tetet har ingen marknadsföringsavdelning utan istället en informationsavdelning. Dock finns 
det en förståelse för vad begreppet marknadsföring handlar om, men Sarbäck tror att det är ett 
”fult ord” att använda inom universitetsvärlden, och då speciellt begreppet intern marknads-
föring. Han förklarar dock att intern marknadsföring kan användas för att personalen skall ta 
till sig olika idéer. Det är också ett sätt att styra och få personer engagerade, men det är även 
ett sätt att förse organisationen med information. Detta förväntas, enligt Sarbäck, leda till 
ökad delaktighet. Sarbäck förklarar vidare att han hoppas att också individerna inom organisa-
tionen uppfattar att syftet med den interna marknadsföringen är att skapa delaktighet.  
 
Enligt Sarbäck bygger universitets framgång i allra högsta grad på de enskilda medarbetarnas 
framgång och förmåga att arbeta mot det som gynnar universitetet på ett eller annat sätt. Det 
är viktigt att universitetets personal känner en tillfredsställelse i arbetet. Sarbäck anser att de 
flesta universitet och högskolor har insett att motiverade medarbetare bidrar till universitets 
framgång. 
 
Enligt Sarbäck är det ledningen, i vid bemärkelse, som bestämmer vilka aktiviteter som skall 
ingå i den interna marknadsföringen. Han menar att det är ganska många personer som i olika 
konstellationer diskuterar hur arbetet skall genomföras. Dock är det universitetets rektor som 
är ytterst ansvarig för den interna marknadsföringen, men Sarbäck anser att det intressanta är 
vägen till rektorns beslut då det är många personer som är involverade i processen.  
 
Möten är en typ av intern marknadsföring, förklarar Sarbäck. Möten bjuder in till debatt och 
där personalen kan diskutera frågor och förändringar, och universitetets mål är att personalen 
skall känna sig delaktiga innan beslut fattas. Sarbäck anser att mötena bör vara kunskaps-
byggande. Han anser vidare att ledningens filosofi och sätt att styra organisationen är ett sätt 
att arbeta med intern marknadsföring. Sarbäck tror att om inte personalen får vara delaktig är 
det svårt att genomföra beslut.  
 
Sarbäck förklarar att universitetets mål inte är så tydliga som de kan vara inom andra typer av 
organisationer. Han anser vidare att friheten för personalen att styra över sitt arbete är större 
på ett universitet än inom andra organisationer. Det finns också en kultur inom universitets-
världen och enligt den skall forskarna vara fria och inte påverkbara. Sarbäck anser att det är 
viktigt att personalen får ta ansvar för sitt eget arbete och tror inte att det skulle fungera om 
allt styrdes av ledningen. Nackdelen med detta arbetssätt är dock, enligt Sarbäck, att personer 
som inte klarar av att ta detta ansvar lätt slås ut.  
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Universitetet använder sig också av ”work-shops”, vilket är en typ av arbetsgrupp med 
representanter från alla institutioner plus ett antal studenter. Detta är ett sätt att arbeta med den 
interna marknadsföringen genom att diskutera olika strategier och budskap. En annan 
aktivitet, som Sarbäck nämner, är den så kallade Universitetskulturdagen. Den dagen stannar 
universitetet upp och all personal samt studenter deltar i diskussioner kring universitetets 
kultur. Det som diskuteras är till exempel sättet personalen förhåller sig till varandra samt 
universitetets förhållningssätt till omvärlden.  
 
När det gäller belöningssystem har Luleå tekniska universitet ett resurstilldelningssystem. 
Sarbäck förklarar att systemet formellt inte är riktat till individer utan till organisationen, men 
eftersom organisationen består av ett antal nyckelpersoner som är av stor betydelse för univer-
sitetet, så finns det indirekt en stark knytning till individer. Det betyder att om personer 
presterar väl inom forskning och grundutbildning kan resurstilldelningssystemet fungera som 
ett belöningssystem, då dessa personer får det bättre ekonomiskt ställt än de som presterat 
mindre bra. Sarbäck förklarar också att mer än hälften av universitetets forskningsresurser 
kommer via forskningsstiftelser, donationer och företag. Universitetet använder sig också av 
lönesättningspolitik som ett belöningsinstrument. Detta baseras på arbetets svårighetsgrad, 
prestation och marknad. Individuell lönesättning tillämpas för alla inom universitetet utom för 
doktorander, där lönesättningen är relaterad till en så kallad doktorandtrappa3. 
 
Sarbäck förklarar att det på universitetet finns möjlighet till befordran, genom så kallad 
meritering. Det bygger på individernas förmåga att prestera utifrån de akademiska värdena. 
Personalen kan tillåtas forskarutbilda sig inom ramen för sin tjänst. Den akademiska 
meriteringen tar ganska lång tid, så det är långsiktiga åtaganden som görs. Universitetet 
erbjuder lärarna även pedagogiska kurser och Sarbäck anser att alla bör ha genomgått någon 
sådan utbildning då det inte är något krav att ha pedagogisk utbildning för att bli universitets-
lärare. 
 
Sarbäck tyckte det var svårt att svara på frågan om universitetet erbjuder tjänsteförmåner, då 
det beror på vad som anses vara ett normalt inslag i arbetet. Han anser till exempel att 
möjlighet till akademisk meritering är en förmån, alltså att få använda en del av sin tjänst för 
att vidareutbilda sig. Andra tjänsteförmåner är deltagande i internationella kurser och 
konferenser samt en friskvårdssatsning som innebär två timmars friskvård på arbetstid per 
vecka och anställd. En annan tjänsteförmån är möjligheten för personalen att hyra en 
fjällstuga samt en lägenhet i Stockholm till förmånligt pris. I övrigt erbjuds inte några så 
kallade fringisar, och universitetet tillämpar heller inga bonussystem. 
 
Sarbäck anser att det i allra högsta grad ingår i arbetet med universitetskulturen att arbeta med 
uppskattning, erkännande och bekräftelse. Att uppmärksamma personer i form av stipendier 
är ett sätt att arbeta med detta. Universitetet uppmärksammar även personalens prestationer 
genom att dela ut utmärkelser för goda insatser i grundutbildningen, för goda internationali-
seringsinsatser samt för goda samverkansinsatser. Det personalen då erhåller är ett rese-
stipendium vilket ger möjlighet för dessa personer att ägna sig åt egen kompetensutveckling. 
Den personal som får en utmärkelse erhåller även ett diplom, och enligt Sarbäck anses 
diplomet vara mycket mer värt jämfört med stipendiet. 
 
Sarbäck förklarar vidare att det ligger i universitetets intresse att underlätta forskning och 
publicering. Universitetet arbetar systematiskt med att försöka underlätta publicering i veten-
skapliga artiklar samt med att få ut universitetets forskare i vanliga media, men i detta ligger 
                                                           
3 Antal presterade poäng. 
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det inte lika mycket status. Enligt Sarbäck är det bland annat därför samverkanspriset delas ut; 
det gäller att inte bara uppmärksamma de som är duktiga på att forska utan även de som är bra 
på andra saker som är viktiga för universitetet. Enligt Sarbäck är det viktigt att se till att fler 
kommer i åtnjutande av forskningspengar. Sarbäck anser också att det är en statusfråga att få 
pengar av välrenommerade bidragsgivare, exempelvis från Riksbankens jubileumsfond. 
 
Det ingår vidare, enligt Sarbäck, i universitetets sätt att arbeta att erbjuda de anställda 
möjlighet att delta i olika konferenser, men att detta är en ekonomisk fråga. Han anser att det 
ligger i forskares normala arbetssätt att få presentera sina ”papers” på konferenser. Universi-
tetet erbjuder också personalen möjlighet att undervisa olika grupper av studenter. Sarbäck 
berättar att detta är tanken som ligger till grund för de olika arenautbildningarna4. 
Universitetet uppmuntrar även professorer att träffa förstaårsstudenter och inte endast 
studenter som är i slutskedet av sin utbildning. Universitetet arbetar också med att försöka 
bryta ensamarbetet genom att arbeta med forskarskolor och olika forskargrupper. Arena-
tänkandet är också ett sådant exempel där personalen får möjlighet att träffas över 
institutionsgränserna. Ett annat sätt att arbeta med personalens arbetsuppgifter är att erbjuda 
de anställda flexibel arbetstid, och enligt Sarbäck har personalen förtroendearbetstid och han 
anser att detta är en tillits- och kulturfråga. 
 
Enligt Sarbäck har en stor arbetsmiljöundersökning genomförts för två år sedan, men det är 
därmed inte sagt att universitetet arbetar systematiskt med detta. Han förklarar vidare att 
personalens arbetstillfredsställelse är hög men att sjukskrivningarna trots detta ökar. Han 
anser därför att trivsel på arbetet inte är någon garanti för låga sjukskrivningstal. Vidare 
arbetar universitetet med något som kallas för Statusprojektet. Detta går ut på att förbättra 
organisationens anseende då undersökningar har visat att studenter nedvärderar universitetets 
olika utbildningar; statusen ansågs relativt låg jämfört med vissa andra lärosäten som till 
exempel Kungliga tekniska högskolan.  
 
Sarbäck berättar att en öppen organisation givetvis är motiverande samt stimulerande, och 
något att sträva efter. Han vill inte påstå att universitetet har ”högt i tak” och är en öppen or-
ganisation till 100 %. Däremot påpekar Sarbäck att han anser att begreppet öppenhet är bättre 
än begreppet delaktighet. Enligt honom är det svårt för universitetet att låta alla anställda vara 
delaktiga i alla beslut, men däremot tycker Sarbäck att det är av stor vikt att universitetet är 
öppet och redovisar all den information som ligger till grund för olika beslut. 
 
Vad gäller den interna kommunikationen ägnas mycket tid åt personlig kommunikation, men 
mycket arbete läggs också ned på icke-personlig kommunikation. Ett exempel på icke-
personlig kommunikation är personaltidningen Högtrycket, vilken används för att få ut olika 
budskap men som också har rätten att vara kritisk då debatt och diskussioner uppmuntras. 
Andra exempel är att organisationen skickar ut information via e-mail, och att universitetet 
arbetar med att lansera ett nytt intranät. Sarbäck förklarar att ett intranät underlättar för 
organisationen att sprida information, men att intranätet även underlättar för personalen att 
hitta den information de söker. Det finns olika typer av information som personalen kan få 
tillgång till via intranätet; Sarbäck ger exempel på detta genom att nämna arbetstidsavtal, 
universitetets alkoholpolicy, friskvårdspolicy samt beslut fattade av fakultetsnämnden. Enligt 
Sarbäck flyttas ansvaret vidare till individerna när det gäller att söka reda på information och 

                                                           
4 Arenorna är breda, tvärvetenskapliga kunskapsområden där studenter från flera olika områden studerar och 
samarbetar i gränsöverskridande projekt tillsammans med forskare och företag inom sin valda 
examensinriktning. 
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även att lära sig sortera bort onödig sådan. Han förklarar vidare att ingenting kan ersätta den 
livs levande dialogen och diskussionen, men att detta kan fungera som ett komplement. 
 
Sarbäck förklarar att universitetet inte tar reda på hur de anställda värderar alla olika 
aktiviteter som organisationen erbjuder. Det som universitetet utvärderar är de stora satsning-
arna som görs, exempelvis Statusprojektet. 
 
Enligt Sarbäck erbjuds inte all personal samma aktiviteter varje gång; vissa gånger kan dessa 
aktiviteter byggas på representation. Då är det upp till varje institution att bestämma vilka 
som skall få delta, och detta bestäms genom olika diskussioner och dialoger. Han påpekar 
dock att utvecklingsprogrammet är styrt och att personalen där blir tillfrågad om att få delta. 
Ett exempel på en aktivitet som däremot omfattar hela universitetets personal är Universitets-
kulturdagen. Sarbäck förklarar att det är ledningen som fattar besluten om vilka aktiviteter 
som skall omfatta alla eller delar av personalen. Han menar att vissa saker är självklara på 
grund av rektorns policybeslut. Ett exempel på detta är Universitetskulturdagen som omfattar 
hela universitetet. Luleå tekniska universitet använder sig också av det så kallade Ledar-
utvecklingsprogrammet. Det är till för att uppmuntra nuvarande samt framtida ledare, och där 
är det näst intill obligatorisk närvaro enligt Sarbäck. 
 
Enligt Sarbäck finns det även problem med den interna marknadsföringen. Han anser att de 
anställda tar till sig information om frågor olika snabbt beroende på hur mycket det berör 
personen i fråga. Det är, enligt Sarbäck, viktigt att diskutera frågor kring hur och var 
organisationen skall gå ut med information för att nå ut till sina anställda och få dem att känna 
sig delaktiga i besluten. Sarbäck förklarar att det också är viktigt att universitetet tar reda på 
när de anställa är mottagliga för olika typer av information. 
 
4.2   Hur värderar undervisande och forskande personal inom universitet olika interna 
marknadsföringsaktiviteter?  
 
Positiva relationer till kollegor är en viktig motivationsfaktor 

 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 122 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 0 0,0 
2 1 0,8 
3 3 2,5 
4 3 2,5 
5 15 12,3 
6 38 31,1 
7 62 50,8 

Tabell 4.1. Positiva relationer till kollegor  
 
Denna faktor fick medelvärdet 6,23 (på skalan 1-7). 
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Positiva relationer till ledningen är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 122 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 1 0,8 
2 3 2,5 
3 3 2,5 
4 14 11,5 
5 28 23,0 
6 35 28,7 
7 38 31,1 

Tabell 4.2. Positiva relationer till ledningen 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,64. 
 
 
Lönen och möjlighet till löneförhöjning är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 122 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 0 0,0 
2 2 1,6 
3 7 5,7 
4 11 9,0 
5 29 23,8 
6 39 32,0 
7 34 27,9 

Tabell 4.3. Lönen och möjlighet till löneförhöjning 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,62. 
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Möjlighet till befordran är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 122 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 1 0,8 
2 4 3,3 
3 10 8,2 
4 20 16,4 
5 38 31,1 
6 30 24,6 
7 19 15,6 

Tabell 4.4. Möjlighet till befordran 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,10. 
 
 
Uppskattning är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 122 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 0 0,0 
2 1 0,8 
3 0 0,0 
4 3 2,5 
5 10 8,2 
6 48 39,3 
7 60 49,2 

Tabell 4.5. Uppskattning 
 
Denna faktor fick medelvärdet 6,33. 
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Erkännande och bekräftelse är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 121 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 0 0,0 
2 1 0,8 
3 0 0,0 
4 5 4,1 
5 17 14,0 
6 43 35,5 
7 55 45,5 

Tabell 4.6. Erkännande och bekräftelse 
 
Denna faktor fick medelvärdet 6,20. 
 
 
Kompetensutveckling är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 122 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 0 0,0 
2 0 0,0 
3 7 5,7 
4 10 8,2 
5 23 18,9 
6 35 28,7 
7 47 38,5 

Tabell 4.7. Kompetensutveckling 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,86. 
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Möjligheten att undervisa olika grupper av studenter är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 121 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 7 5,8 
2 12 9,9 
3 12 9,9 
4 39 32,2 
5 24 19,8 
6 17 14,0 
7 10 8,3 

Tabell 4.8. Möjligheten att undervisa olika grupper av studenter 
 
Denna faktor fick medelvärdet 4,26. 
 
 
Att universitetet underlättar forskning och publicering är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 121 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 2 1,7 
2 3 2,5 
3 8 6,6 
4 17 14,0 
5 28 23,1 
6 30 24,8 
7 33 27,3 

Tabell 4.9. Att universitetet underlättar forskning och publicering 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,38. 
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Möjligheten att delta vid olika konferenser är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 121 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 1 0,8 
2 6 5,0 
3 9 7,4 
4 24 19,8 
5 30 24,8 
6 25 20,7 
7 26 21,5 

Tabell 4.10. Möjligheten att delta vid olika konferenser 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,11. 
 
 
Personalmöten är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 121 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 14 11,6 
2 28 23,1 
3 20 16,5 
4 30 24,8 
5 18 14,9 
6 9 7,4 
7 2 1,7 

Tabell 4.11. Personalmöten 
 
Denna faktor fick medelvärdet 3,37. 
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Grupputbildningar är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 118 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 14 11,9 
2 26 22,0 
3 19 16,1 
4 31 26,3 
5 11 9,3 
6 14 11,9 
7 3 2,5 

Tabell 4.12. Grupputbildningar 
 
Denna faktor fick medelvärdet 3,45. 
 
 
Gemensamma raster och luncher är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 120 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 6 5,0 
2 16 13,3 
3 16 13,3 
4 23 19,2 
5 27 22,5 
6 20 16,7 
7 12 10,0 

Tabell 4.13. Gemensamma raster och luncher 
 
Denna faktor fick medelvärdet 4,31. 
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Utflykter och fester är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 120 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 9 7,5 
2 21 17,5 
3 10 8,3 
4 27 22,5 
5 31 25,8 
6 18 15,0 
7 4 3,3 

Tabell 4.14. Utflykter och fester 
 
Denna faktor fick medelvärdet 4,00. 
 
 
Möjlighet att arbeta i grupper är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 120 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 3 2,5 
2 15 12,5 
3 11 9,2 
4 27 22,5 
5 29 24,2 
6 21 17,5 
7 14 11,7 

Tabell 4.15. Möjlighet att arbeta i grupper 
 
Denna faktor fick medelvärdet 4,53. 
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Intressant, meningsfullt och utmanande arbete är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 121 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 1 0,8 
2 0 0,0 
3 0 0,0 
4 4 3,3 
5 11 9,1 
6 27 22,3 
7 78 64,5 

Tabell 4.16. Intressant, meningsfullt och utmanande arbete 
 
Denna faktor fick medelvärdet 6,45. 
 
 
Att personalen får ta ansvar är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 121 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 0 0,0 
2 1 0,8 
3 1 0,8 
4 7 5,8 
5 20 16,5 
6 55 45,5 
7 37 30,6 

Tabell 4.17. Att personalen får ta ansvar 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,97. 
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Att personalen kan styra/bestämma över sitt arbete är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 121 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 0 0,0 
2 1 0,8 
3 0 0,0 
4 5 4,1 
5 11 9,1 
6 43 35,5 
7 61 50,4 

Tabell 4.18. Att personalen kan styra/bestämma över sitt arbete 
 
Denna faktor fick medelvärdet 6,30. 
 
 
Arbetsförhållanden (att personalen ”tillåts” göra ett bra jobb genom till exempel or-
ganisation av tidsscheman och underhåll av undervisningsmaterial) är en viktig moti-
vationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 120 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 0 0,0 
2 2 1,7 
3 2 1,7 
4 9 7,5 
5 21 17,5 
6 42 35,0 
7 44 36,7 

Tabell 4.19. Arbetsförhållanden 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,93. 
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Att personalen får hantera idéutveckling, planering och uppföljning av sitt arbete är en 
viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 117 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 1 0,9 
2 1 0,9 
3 2 1,7 
4 8 6,8 
5 24 20,5 
6 46 39,3 
7 35 29,9 

Tabell 4.20. Att personalen får hantera idéutveckling, planering och uppföljning av sitt arbete 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,83. 
 
 
Organisationens utseende är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 119 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 7 5,9 
2 19 16,0 
3 13 10,9 
4 36 30,3 
5 24 20,2 
6 13 10,9 
7 7 5,9 

Tabell 4.21. Organisationens utseende 
 
Denna faktor fick medelvärdet 3,99. 
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Organisationens anseende är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 120 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 4 3,3 
2 12 10,0 
3 11 9,2 
4 30 25,0 
5 29 24,2 
6 23 19,2 
7 11 9,2 

Tabell 4.22. Organisationens anseende 
 
Denna faktor fick medelvärdet 4,51. 
 
 
Möjligheten att påverka beslut är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 121 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 0 0,0 
2 0 0,0 
3 2 1,7 
4 11 9,1 
5 35 28,9 
6 41 33,9 
7 32 26,4 

Tabell 4.23. Möjligheten att påverka beslut 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,75. 
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Att personalen känner tillit till övriga personer i organisationen är en viktig motiva-
tionsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 121 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 0 0,0 
2 5 4,1 
3 2 1,7 
4 11 9,1 
5 32 26,4 
6 37 30,6 
7 34 28,1 

Tabell 4.24. Att personalen känner tillit till övriga personer i organisationen 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,62. 
 
 
Flexibel arbetstid är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 119 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 0 0,0 
2 3 2,5 
3 4 3,4 
4 11 9,2 
5 23 19,3 
6 34 28,6 
7 44 37,0 

Tabell 4.25. Flexibel arbetstid 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,79. 
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Organisationens geografiska läge är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 118 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 24 20,3 
2 16 13,6 
3 15 12,7 
4 29 24,6 
5 17 14,4 
6 9 7,6 
7 8 6,8 

Tabell 4.26. Organisationens geografiska läge 
 
Denna faktor fick medelvärdet 3,49. 
 
 
Bra tjänsteförmåner är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 117 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 13 11,1 
2 16 13,7 
3 20 17,1 
4 33 28,2 
5 22 18,8 
6 9 7,7 
7 4 3,4 

Tabell 4.27. Bra tjänsteförmåner 
 
Denna faktor fick medelvärdet 3,67. 
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Bra ledning är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 119 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 0 0,0 
2 3 2,5 
3 4 3,4 
4 8 6,7 
5 29 24,4 
6 31 26,1 
7 44 37,0 

Tabell 4.28. Bra ledning 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,79. 
 
 
Organisationens politik och administration är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 119 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 6 5,0 
2 11 9,2 
3 9 7,6 
4 25 21,0 
5 34 28,6 
6 25 21,0 
7 9 7,6 

Tabell 4.29. Organisationens politik och administration 
 
Denna faktor fick medelvärdet 4,52. 
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Anställningstrygghet är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 121 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 4 3,3 
2 5 4,1 
3 8 6,6 
4 15 12,4 
5 32 26,4 
6 27 22,3 
7 30 24,8 

Tabell 4.30. Anställningstrygghet 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,21. 
 
 
Att känna sig som en del av organisationen är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 120 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 3 2,5 
2 3 2,5 
3 5 4,2 
4 13 10,8 
5 38 31,7 
6 35 29,2 
7 23 19,2 

Tabell 4.31. Att känna sig som en del av organisationen 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,31. 
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Intern kommunikation (att personalen hålls informerad) är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 119 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 0 0,0 
2 3 2,5 
3 5 4,2 
4 12 10,1 
5 23 19,3 
6 39 32,8 
7 37 31,1 

Tabell 4.32. Intern kommunikation 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,69. 
 
 
Personlig kommunikation är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 121 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 0 0,0 
2 4 3,3 
3 9 7,4 
4 10 8,3 
5 27 22,3 
6 39 32,2 
7 32 26,4 

Tabell 4.33. Personlig kommunikation 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,52. 
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Icke-personlig kommunikation (broschyrer, reklam och personaltidskrifter) är en viktig 
motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 120 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 32 26,7 
2 30 25,0 
3 11 9,2 
4 20 16,7 
5 19 15,8 
6 7 5,8 
7 1 0,8 

Tabell 4.34. Icke-personlig kommunikation 
 
Denna faktor fick medelvärdet 2,91. 
 
 
Klara direktiv är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 119 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 5 4,2 
2 2 1,7 
3 4 3,4 
4 17 14,3 
5 24 20,2 
6 37 31,1 
7 30 25,2 

Tabell 4.35. Klara direktiv 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,39. 
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En öppen organisation är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 119 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 3 2,5 
2 4 3,4 
3 8 6,7 
4 16 13,4 
5 26 21,8 
6 40 33,6 
7 22 18,5 

Tabell 4.36. En öppen organisation 
 
Denna faktor fick medelvärdet 5,24. 
 
 
En låg nivå av byråkrati är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 120 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 2 1,7 
2 8 6,7 
3 10 8,3 
4 25 20,8 
5 21 17,5 
6 33 27,5 
7 21 17,5 

Tabell 4.37. En låg nivå av byråkrati 
 
Denna faktor fick medelvärdet 4,98. 
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De ”work-shops” som universitetet erbjuder är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 118 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 25 21,2 
2 28 23,7 
3 12 10,2 
4 22 18,6 
5 21 17,8 
6 8 6,8 
7 2 1,7 

Tabell 4.38.  ”Work-shops”  
 
Denna faktor fick medelvärdet 3,15. 
 
 
Universitetskulturdagen är en viktig motivationsfaktor 
 
Av de 122 sammanställda enkäterna var det 118 respondenter som tog ställning till detta 
påstående. Det erhållna resultatet kan ses nedan i tabellen: 
 
Svarsalternativ (1 betyder 
instämmer inte alls och 7 
instämmer till fullo) 

Antal respondenter som 
angivit det aktuella svars-
alternativet 

Antal respondenter i % 

1 32 27,1 
2 25 21,2 
3 17 14,4 
4 15 12,7 
5 20 16,9 
6 6 5,1 
7 3 2,5 

Tabell 4.39. Universitetskulturdagen 
 
Denna faktor fick medelvärdet 2,97. 
 
 
På den öppna frågan, vilken handlade om det fattades någon viktig faktor i enkäten och 
som respondenten ansåg borde vara med, erhölls följande svar5: 
 

• En respondent tyckte att en viktig motivationsfaktor för undervisningsarbetet var 
glädjen i att se studenters framsteg och utveckling; i forskningsarbetet var det 
motiverande att få tillfredsställa nyfikenheten över hur olika fenomen kan förklaras 
samt hur grundläggande kunskap kan användas för att göra världen bättre i ett eller 
annat avseende.  

                                                           
5 111 av de 122 svarande har ej angett någon ny faktor. 
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• En person ansåg att högre fakultetsanslag till fri forskning samt mer pengar till grund-
utbildning med få studenter var motiverande. 

• En respondent tyckte att möjligheten att experimentera i arbetet var mycket viktigt. 
Exempel som gavs var att byta undervisningspedagogik, ändra förutsättningar i klass-
rum samt att undervisa i annan miljö än i klassrum. 

• En person svarade att något som i allra högsta grad var motiverande var själva 
upplevelsen av att åstadkomma något. 

• En respondent ansåg att personalutvecklingssamtal som tas på allvar var motiverande. 
• En person svarade att en kontinuerlig diskussion kring vad som är arbetsplatsens 

kriterier på kvalitet, samt att motiverade och engagerade studenter som kan ge och ta 
konstruktiv kritik och arbeta självständigt var motiverande. Andra faktorer som res-
pondenten också diskuterade var tid för mänskliga möten, möjlighet att hålla sig ajour 
med forskningen, tid att se utanför universitetet och få inspiration samt 
kursutveckling. Även tydligare handledningskommunikation kring frågor som till 
exempel vad utbildningsdelen i forskarutbildningen är, samt kvalitetskriterier på 
forskartexter ansågs motiverande.  

• En annan respondent svarade att nära kontakt med studenter var motiverande. 
• Ett annat svar var att ekonomiska ramar för utförande av försök, samarbete med andra 

institut och företag, närhet till industri och praktisk applikation av forskningsresultat 
samt kunniga kollegor att byta erfarenheter med inom eget eller annat universitet, 
företag eller institut var motiverande. Erfarenhetsutbyte ansågs ge nya idéer och sporr-
ar till fortsatt arbete. 

• Ekonomiska möjligheter att utveckla nya forsknings- och undervisningsområden, 
svarade en person var en viktig motivationsfaktor. Vidare angavs stimulans av nya 
idéer och stimulans av utveckling av internationellt samarbete både väster- och österut 
vara motiverande. Andra exempel var mindre fokus från ledningen på förmågan att 
skaffa projektmedel och mera uppskattning för kvalitet i forskning och undervisning, 
samt att återinföra fakultetsmedelstilldelning för publikationer och konferensbidrag. 

• En respondent svarade att tillit till närmast överordnade var den viktigaste faktorn. 
• En annan respondent ansåg att personalmöten, gemensamma raster och luncher, 

utflykter och fester, organisationens geografiska läge, bra tjänsteförmåner, icke-
personlig kommunikation, ”work-shops” samt Universitetskulturdagen snarare verkar 
hämmande till att göra ett bra arbete än motiverande.  
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5   DISKUSSION AV RESULTATEN 
 
I detta kapitel analyseras de erhållna svaren från intervjun samt från enkäterna. Analysen 
bygger på en jämförelse mellan de erhållna svaren och teorierna som presenterats i kapitel 2. 
Även delar av problemområdet kommenteras. 
 
5.1   Hur använder universitet interna marknadsföringsaktiviteter i syfte att motivera 
undervisande och forskande personal? 
 
Det framkom vid intervjun med Staffan Sarbäck att Luleå tekniska universitet använder sig av 
många av de interna marknadsföringsaktiviteter som nämns i teorikapitlet. Sarbäck förklarade 
dock att begreppet information hellre används än begreppet intern marknadsföring, och det 
verkar som om aktiviteterna inte uttalat ingår i den interna marknadsföringen med syftet att 
motivera de anställda. Sarbäck förklarade att intern marknadsföring används för att bland 
annat skapa delaktighet bland personalen, men att den interna marknadsföringen även kan 
engagera och han påpekar att universitets framgång bygger på motiverad personal. Detta tyder 
då på en viss överensstämmelse med den definition6 av begreppet intern marknadsföring som 
ligger till grund för uppsatsen. Enligt Sarbäck kan intern marknadsföring också användas för 
att personalen skall ta till sig olika idéer, och detta stämmer med Greene, Walls och Schrests 
(1994) definition av begreppet7. 
 
I teorikapitlet förklaras att den interna marknadsföringen måste stödjas till fullo av ledningen 
för att ge ett bra resultat, och att ansvaret ej får delegeras till någon avdelning. Detta verkar 
stämma överens med vår empiri då det är universitetets rektor som är ytterst ansvarig. Dock 
förs diskussioner kring hur arbetet skall genomföras i olika konstellationer där många 
människor är involverade.  
 
Några av de faktorer Sarbäck nämnde vid intervjun var personalmöten, ledningens filosofi 
och sätt att styra organisationen, att personalen får vara delaktiga när beslut fattas, samt att 
personalen får styra sitt arbete. Sarbäck anser vidare att det är mycket viktigt för universitetet 
att arbeta med uppskattning, erkännande och bekräftelse och att det även ligger i universitetets 
intresse att underlätta forskning och publicering. De ovan nämnda faktorerna nämns alla i 
teorin. Luleå tekniska universitet tillgodoser även faktorer som diskuteras i den sociala 
modellen (se stycke 2.1.2.2). 
  
Luleå tekniska universitet använder sig också av olika belöningssystem; Sarbäck diskuterade 
resurstilldelningssystem, forskningsresurser och individuell lönesättning. Sarbäck ansåg att 
det finns möjligheter för befordran för personalen genom så kallad meritering. Detta stämmer 
ej med Rowleys uppfattning om befordran och lönesättning, då författaren anser att befordran 
och finansiella belöningar är ovanliga i universitetsmiljön.  
 
Sarbäck förklarade att de tjänsteförmåner universitetet erbjuder är meriteringen, deltagande i 
internationella kurser och konferenser, friskvård på arbetstid samt möjligheten att hyra en 
stuga och en lägenhet till förmånligt pris. Annars erbjuds inga så kallade fringisar och ej 
heller något bonussystem. Detta är inga av de faktorer som nämns i teorin som exempel på 
tjänsteförmåner. 
 
                                                           
6 ”Alla aktiviteter som kan genomföras för att skapa de villkor som motiverar medarbetarna till att göra en 
engagerad och effektiv insats såväl internt som vid kundkontakter” (Arnerup & Edvardsson 1992, s 171). 
7 ”The promoting of the firm and its product(s) or productlines to the firm’s employees”. 
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Universitetet erbjuder de anställda inte bara möjligheten att forskarutbilda sig utan även 
kurser i pedagogik. Vidare kan forskarutbildningen sägas vara mer än en enstaka händelse då 
meriteringen kan ta ganska lång tid. Detta överensstämmer med teorin då det enligt den är 
viktigt att personalen inte bara får vidareutbildning inom sitt ämnesområde utan även av 
skötseln av kundkontakter. Löpande utbildning skall även vara bra för personalens själv-
förtroende, motiverande och en källa för självaktning. 
 
Det är viktigt att skapa arbeten som har egenskaper vilka personalen uppskattar och värderar, 
och detta kan göras bland annat genom flexibel arbetstid. Detta är något som universitetet 
erbjuder sina anställda. Universitetet arbetar även med organisationens anseende och ut-
seende. Enligt Sarbäck är en öppen organisation motiverande, men han berättade samtidigt att 
Luleå tekniska universitet inte är en öppen organisation till 100 %. Sarbäck anser vidare att 
det är viktigt att organisationen redovisar all information som ligger till grund för olika beslut.  
 
Vad gäller den interna kommunikationen används både personlig och icke-personlig 
kommunikation inom universitetet. Enligt Sarbäck är den personliga dialogen och diskussio-
nen den viktigaste delen, men att denna måste kompletteras av den icke-personliga. Detta 
stämmer med den teori som presenterats på området. Det verkar som om kommunikationen 
startar högst upp i organisationen och kommuniceras nedåt, men att den även kommuniceras i 
alla riktningar då Sarbäck anser att diskussioner är viktiga inslag i den interna kommunika-
tionen. I teorin ansågs detta vara två olika sätt att använda kommunikationen, men på 
universitetet verkar det som om de två sätten är integrerade.   
 
Vid intervjun framkom två olika aktiviteter som ej direkt nämnts i teorin: ”work-shops” och 
Universitetskulturdagen. Dessa aktiviteter används för att diskutera olika strategier och 
budskap samt hur personalen förhåller sig till varandra och hur universitetet förhåller sig till 
omvärlden.  
 
I teorin nämns följande faktorer som ej framkom vid intervjun: positiva relationer till kollegor 
och ledning, gemensamma raster och luncher, utflykter och fester, att personalen skall få 
hantera idéutveckling, planering och uppföljning av sitt arbete, tillit till övriga personer inom 
organisationen, det geografiska läget, anställningstrygghet samt byråkrati. Till viss del tror vi 
att detta kan bero på att faktorerna inte normalt förknippas med intern marknadsföring, men 
det behöver dock inte betyda att aktiviteterna inte existerar på universitetet.   
 
Enligt teorin är det viktigt att organisationer tar reda på hur anställda värderar olika 
aktiviteter; detta stämmer bara till viss del på universitetet då det enbart är de stora satsning-
arna som utvärderas. Det är även viktigt att strategierna anpassas efter de olika individerna 
inom organisationen, och detta är något som delvis görs på universitetet.  
 
I teorin diskuteras olika problem med den interna marknadsföringen, men dessa är inte något 
som Sarbäck tar upp. Istället nämner han att informationsspridning kan vara ett problem. Vi 
anser dock att universitetet kan vara utsatt för alla problem som nämns därför att universitetet 
ej tar reda på hur anställda värderar alla olika aktiviteter, att de inte har möjlighet att välja 
mellan aktiviteter, att personalen kan tvingas acceptera aktiviteter de ej vill ha samt att de kan 
gå miste om vissa aktiviteter på grund av ekonomiska aspekter.  
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 5.2   Hur värderar undervisande och forskande personal inom universitet olika interna 
marknadsföringsaktiviteter?  
 
För att lättare kunna åskådliggöra hur undervisande och forskande personal inom universitet 
värderar olika interna marknadsföringsaktiviteter presenteras de undersökta faktorerna och 
deras medelvärden i rangordning (med det högsta värdet först) nedan:  
 
Intressant, meningsfullt och utmanande arbete 6,45 
Uppskattning 6,33 
Att personalen kan styra/bestämma över sitt arbete 6,30 
Positiva relationer till kollegor 6,23 
Erkännande och bekräftelse 6,20 
Att personalen får ta ansvar 5,97 
Arbetsförhållanden 5,93 
Kompetensutveckling 5,86 
Att personalen får hantera idéutveckling, planering och uppföljning av sitt arbete 5,83 
Bra ledning 5,79 
Flexibel arbetstid 5,79 
Möjligheten att påverka beslut 5,75 
Intern kommunikation 5,69 
Positiva relationer till ledningen 5,64 
Lönen och möjlighet till löneförhöjning 5,62 
Att personalen känner tillit till övriga personer i organisationen 5,62 
Personlig kommunikation 5,52 
Klara direktiv 5,39 
Att universitetet underlättar forskning och publicering 5,38 
Att känna sig som en del av organisationen 5,31 
En öppen organisation 5,24 
Anställningstrygghet 5,21 
Möjligheten att delta vid olika konferenser 5,11 
Möjlighet till befordran 5,10 
En låg nivå av byråkrati  4,98 
Möjlighet att arbeta i grupper 4,53 
Organisationens politik och administration 4,52 
Organisationens anseende 4,51 
Gemensamma raster och luncher 4,31 
Möjligheten att undervisa olika grupper av studenter 4,26 
Utflykter och fester 4,00 
Organisationens utseende 3,99 
Bra tjänsteförmåner 3,67 
Organisationens geografiska läge 3,49 
Grupputbildningar 3,45 
Personalmöten 3,37 
”Work-shops”  3,15 
Universitetskulturdagen 2,97 
Icke-personlig kommunikation 2,91 
 
De faktorer som rangordnades högst motsvarar de tre högsta nivåerna i Maslows behovs-
pyramid. Det är svårt att dra några slutsatser men det verkar som om faktorerna i stora drag 
följer Maslows uppställning. Ett intressant, meningsfullt och utmanande arbete motsvarar den 
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högsta nivån av behov (självförverkligande behov), uppskattning motsvarar den näst översta 
nivån (behov av uppskattning) och slutligen motsvarar positiva relationer till kollegor den 
tredje behovsnivån (sociala behov). Dock kan den faktor som rangordnades som den tredje 
mest motiverande också hänföras till den självförverkligande behovsnivån.  
 
De faktorer som fick högst medelvärde kan hänföras till den sociala och den självförverk-
ligande modellen. Vi kan också se att de faktorer som redovisas under den rationellt ekonom-
iska modellen hamnar längre ned i rangordningen. Detta stämmer med Hagemanns uppfatt-
ning om att en god arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter samt goda utvecklingsmöjligheter 
är viktigare än lönen. Även Rubenowitz anser att lönen spelar en underordnad roll för 
arbetsmotivationen. Herzbergs teorier stödjer också detta då det enligt författaren är de 
faktorer som är relaterade till själva arbetet samt individens förmåga och kompetens som är 
mest motiverande på arbetsplatsen. Andra författare som nått slutsatsen att själva arbetet är 
mest motiverande är Bent, Seaman och Ingram. Enligt Robbins rangordnas lön och befordran 
lågt för akademisk personal och detta överensstämmer med vår undersökning. Även denne 
författare påpekar att de anställda främst motiveras av ett utmanade arbete. Vårt resultat 
motsäger dock Wileys undersökning, där författaren fann att lönen var den viktigaste 
motivationsfaktorn. Ett intressant arbete rangordnades först som den femte mest viktiga 
faktorn i den sistnämnde författarens undersökning. 
 
De faktorer som rangordnades lägst var icke-personlig kommunikation, Universitetskultur-
dagen, ”work-shops”, personalmöten samt grupputbildningar. Dessa faktorer har heller ej 
nämnts i de olika författarnas undersökningar.  
  
De faktorer som respondenterna ansåg viktiga och ej framkommit genom teorin var följande: 
 

• att se studenters framsteg och utveckling 
• att få tillfredsställa nyfikenheten över hur olika fenomen kan förklaras samt hur 

kunskap kan användas för att göra världen bättre 
• högre fakultetsanslag till fri forskning 
• mer pengar till grundutbildning 
• möjlighet till experiment i arbetet 
• själva upplevelsen av att åstadkomma något 
• personalutvecklingssamtal 
• en kontinuerlig diskussion kring vad som är kvalitet på arbetsplatsen 
• motiverade och engagerade studenter 
• tid för mänskliga möten 
• att hålla sig ajour med forskningen 
• tid att se utanför universitetet och få inspiration 
• kursutveckling 
• tydligare handledningskommunikation 
• kvalitetskriterier på forskartexter 
• nära kontakt med studenter 
• erfarenhetsutbyte med kollegor 
• försök och samarbeten med andra institut och företag 
• närhet till industrin 
• praktisk applikation av forskningsresultat 
• ekonomiska möjligheter att utveckla nya forsknings- och undervisningsområden 
• stimulans av nya idéer och utveckling av internationellt samarbete 
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• mindre fokus från ledningens sida på förmågan att skaffa projektmedel och mer 
uppsakttning för kvalitet i forskning och undervisning 

• att återinföra fakultetsmedelstilldelning för publikationer och konferensbidrag 
• tillit till närmast överordnade 

 
Det är svårt att säga exakt hur viktiga dessa faktorer anses vara, då det inte genomförts någon 
undersökning av det. Dock framkom det att en respondent ansåg att personalmöten, gemen-
samma raster och luncher, utflykter och fester, organisationens geografiska läge, bra tjänste-
förmåner, icke-personlig kommunikation, ”work-shops” samt Universitetskulturdagen snarare 
verkar hämmande till att göra ett bra arbete än motiverande. 
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6   SLUTSATSER 
 
I detta kapitel redovisas de slutsatser som dragits utifrån analysen. Kapitlet avslutas med 
förslag till fortsatt forskning. 
 
6.1   Hur använder universitet interna marknadsföringsaktiviteter i syfte att motivera 
undervisande och forskande personal? 
 
De faktorer som framkom att universitet använder sig av var personalmöten, ledningens 
filosofi och sätt att styra organisationen, att personalen får vara delaktiga när beslut fattas, att 
personalen får styra sitt arbete, att universitet arbetar med uppskattning, erkännande och 
bekräftelse samt att organisationer underlättar för forskning och publicering. Vidare nämns 
även att personalen får möjlighet att arbeta i grupper och träffas över institutionsgränser, att 
olika belöningssystem används, att vissa tjänsteförmåner erbjuds de anställda, att olika 
utbildningsmöjligheter finns, att flexibel arbetstid tillämpas, samt att organisationer arbetar 
med dessas anseende och utseende. Materialet pekar också mot att det viktigt att information 
som ligger till grund för beslut redovisas, och att universitet använder sig av både personlig 
och icke-personlig kommunikation. Det har även framkommit att universitet använder sig av 
två faktorer som ej hade någon direkt motsvarighet i teorin: ”work-shops” och Universitets-
kulturdagen. Vi kan alltså dra slutsatsen att många av de interna marknadsaktiviteter som 
nämns i teorin även används i verkligheten.  
 
6.2   Hur värderar undervisande och forskande personal inom universitet olika interna 
marknadsföringsaktiviteter?  
 
De faktorer som rangordnades högst av personalen var ett intressant, meningsfullt och 
utmanande arbete, uppskattning, att personalen kan styra och eller bestämma över sitt arbete, 
positiva relationer till kollegor, erkännande och bekräftelse, samt att personalen får ta ansvar. 
Slutsatsen som kan dras är att undervisande och forskande personal inom universitet anser att 
sociala och självförverkligande faktorer är mest motiverande.   
 
De aktiviteter som värderades lägst var icke-personlig kommunikation, Universitetskultur-
dagen, ”work-shops”, personalmöten, grupputbildningar samt organisationens geografiska 
läge. Detta är anmärkningsvärt då det framkommit att universitetet lägger ner mycket resurser 
på Universitetskulturdagen och ”work-shops”. Vi trodde att dessa faktorer skulle värderas 
högre av de anställda. Det är svårt att säga vad denna låga rangordning beror på, men vi tror 
att den delvis kan förklaras av att personalen kan uppleva aktiviteterna som ”indoktrinerings-
försök” och därmed uppleva dem på ett negativt sätt. Universitetskulturdagen och ”work-
shops” var även de faktorer som ej hade någon direkt motsvarighet i teorin.  
 
De anställda rangordnade inte belöningssystem särskilt högt, men vi tror inte att detta tyder på 
att de anser att faktorn ej är motiverande. Istället tror vi att det kan indikera att andra faktorer 
är mer betydelsefulla.  
 
Luleå tekniska universitet utvärderar endast de större aktiviteterna, och vi tror att detta även är 
vanligt vid andra universitet. Det är intressant att universitetet hävdar att de genomför 
utvärderingar, då Universitetskulturdagen samt ”work-shops” får räknas som två av de större 
aktiviteterna. Vi fann att personalen rangordnar dessa aktiviteter väldigt lågt. Vi ställer oss 
alltså frågande till om universitetet verkligen har genomfört någon utvärdering, och om så är 
fallet varför universitetet ändå väljer att satsa resurser på aktiviteterna. Vi anser även att det 
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kan vara bra att ledningen tar reda på hur anställda värderar alla olika aktiviteter, både de 
stora och de små, då människor är olika och lämpliga motivationsfaktorer varierar från person 
till person. 
 
6.3 Uppsatsens bidrag 
 
En fallstudie är, som vi nämnt tidigare, begränsad på så sätt att endast ett objekt undersöks. 
Detta innebär alltså att våra resultat kan vara svåra att generalisera. Först och främst kan det 
på grund av det stora bortfallet finnas problem med generaliserbarheten inom Luleå tekniska 
universitet. Dock anser vi att möjligheten till generalisering ökar då respondenterna har svarat 
på ett likartat sätt på de allra flesta påståendena i enkäten; en spridning av svaren kunde 
endast urskönjas på ett fåtal påståenden. Ett annat problem kan vara möjligheten att genera-
lisera resultaten till andra universitet. Vi anser dock att generaliserbarheten är relativt god då 
Luleå tekniska universitet, enligt oss, i mångt och mycket liknar andra universitet.    
 
Det empiriska bidraget finns redovisat under avsnitt 6.1 och 6.2. Det teoretiska bidraget är 
däremot mer svårfångat. Vi har funnit att universitet inte uttalat använder sig av begreppet 
intern marknadsföring, men att universitet ändå använder sig av många aktiviteter som ingår i 
den interna marknadsföringen. Vi tror att detta kan bero på att begreppet i denna miljö kan ha 
en negativ klang. Akademisk personal kan vara negativt inställd till aktiviteter som syftar till 
att påverka dem på något sätt och att ledningen, på grund av detta, undviker begreppet intern 
marknadsföring. Det teoretiska bidraget pekar också mot att den interna marknadsföringen 
inte är helt lyckosam. De aktiviteter som erhöll låga medelvärden är även de faktorer som det 
satsas mycket på. 
 
Uppsatsens resultat visar också på ett metodbidrag då det fanns vissa svårigheter med att få 
svar på en enkät trots att enkäten riktat sig till en miljö som borde ha varit extremt förstående. 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
En uppföljning av hur väl universitetet uppfyller sitt mål att motivera personalen, alltså hur 
dessa motivationsfaktorer tillgodoses, vore intressant. I vår uppsats framkom det att där finns 
stora diskrepanser. Enligt respondenter fungerar flera av faktorerna bristfälligt på Luleå 
tekniska universitet. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att undersöka någon eller några 
av faktorerna närmare, då denna uppsats endast ger en överblick över dessa. Det skulle även 
vara intressant att empiriskt undersöka hur begreppet intern marknadsföring används inom 
universitet. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide 
 

• Varför används intern marknadsföring? 
• Är personalen införstådd i syftet med den interna marknadsföringen? 
• Vem utformar och/eller bestämmer vilka aktiviteter som skall ingå i den interna 

marknadsföringen? 
• Har den interna marknadsföringen ledningens aktiva stöd? 
• Är ansvaret delegerat till någon person eller avdelning? 
• Vilka interna marknadsföringsaktiviteter riktas mot de anställda? 
• Varför används just dessa aktiviteter? 
• Tar ni reda på hur personalen värderar olika aktiviteter? 
• Riktas samma aktiviteter till alla anställda, eller är de anpassade efter olika individer 

eller grupper av olika individer? 
• Om ni riktar olika marknadsföringsaktiviteter till olika personer/grupper, varför gör ni 

detta och hur bestäms vilka aktiviteter som skall riktas till vilka personer/grupper? 
• Har ni stött på några problem med den interna marknadsföringen? 
• Om ja, hur har dessa lösts? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



Bilaga 2 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som läser på ekonomprogrammet med 
inriktning mot marknadsföring. Just nu skriver vi vårt examensarbete och söker svar på ett 
antal frågor. 
 
Vår uppsats handlar om hur universitet använder interna marknadsföringsaktiviteter för att 
motivera undervisande och forskande personal på arbetsplatsen. Vi har därför vänt oss till all 
sådan personal vid Luleå tekniska universitet. För att vi skall kunna avsluta vårt 
examensarbete är det viktigt att alla som får denna enkät är med och svarar. Enkäten kommer 
att behandlas konfidentiellt och inga namn publiceras i uppsatsen. Du är välkommen att 
kontakta oss om det finns behov av att fråga om något. 
 
För att vi skall få vår uppsats klar i tid vore vi tacksamma för svar så snart som möjligt, och 
helst redan i dag.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Jessica Häggström Malin Sjöström 
0920-120 98, 070-320 82 38 0920-26 97 79, 070-308 77 17 
hagjes-8@student.luth.se malsjo-7@student.luth.se 
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Bilaga 3 
 
 
För att markera ditt svarsalternativ dubbelklickar du på den ruta du vill fylla i och 
markerar ”checked” och sedan OK. Ångrar du något kan du dubbelklicka igen och 
markera ”not checked” samt OK. Kom ihåg att spara svaren när du fyllt i enkäten. 
Använd då ”spara som” och lägg filen på skrivbordet så att den senare enkelt kan 
slängas. Skicka sedan filen som en e-postbilaga till adress hagjes-8@student.luth.se. 
 
 
 
Hur motiverande anser du att följande faktorer är för dig i ditt arbete, alltså vad anser 
du motiverar dig till att göra ett bra arbete? 
 
 
Positiva relationer till kollegor är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                               
 

Positiva relationer till ledningen är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                               
 
Lönen och möjlighet till löneförhöjning är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                
 
Möjlighet till befordran är en viktig motivationsfaktor  
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                 
 
Uppskattning är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Erkännande och bekräftelse är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Kompetensutveckling är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Möjligheten att undervisa olika grupper av studenter är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Att universitetet underlättar forskning och publicering är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 
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Möjligheten att delta vid olika konferenser är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Personalmöten är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Grupputbildningar är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Gemensamma raster och luncher är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Utflykter och fester är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Möjlighet att arbeta i grupper är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Intressant, meningsfullt och utmanande arbete är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Att du får ta ansvar är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Att du kan styra/bestämma över ditt arbete är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Arbetsförhållanden (att du ”tillåts” göra ett bra jobb genom till exempel organisation av 
tidsscheman och underhåll av undervisningsmaterial) är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Att du får hantera idéutveckling, planering och uppföljning av ditt arbete är en viktig 
motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Organisationens utseende är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 

 

 
 

 
 
 



Organisationens anseende är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Möjligheten att påverka beslut är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Att du känner tillit till övriga personer i organisationen är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Flexibel arbetstid är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Organisationens geografiska läge är en viktig motivationsfaktor   
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Bra tjänsteförmåner (så kallade fringisar) är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Bra ledning är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Organisationens politik och administration är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Anställningstrygghet är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Att känna sig som en del av organisationen är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Intern kommunikation (att personalen hålls informerad) är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Personlig kommunikation (muntlig kommunikation, t ex från ledningen) är en viktig 
motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 

 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

Icke-personlig kommunikation (broschyrer, reklam och personaltidskrifter) är en viktig 
motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Klara direktiv är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
En öppen organisation (insyn i organisationen) är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
En låg nivå av byråkrati är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
De ”work-shops” som universitetet erbjuder är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
Universitetskulturdagen är en viktig motivationsfaktor 
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer till fullo 

                                                                                                                                  
 
 
 
Annat som vi ej tidigare har räknat upp och du anser vara motiverande (skriv nedan): 
 
 
 
 
 
 
 
Kom ihåg att spara svaren när du fyllt i enkäten. Använd då ”spara som” och lägg filen 
på skrivbordet så att den senare enkelt kan slängas. Skicka sedan filen som en e-
postbilaga till adress hagjes-8@student.luth.se. 
 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid att svara! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Jessica Häggström och Malin Sjöström 
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