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Abstract 

An excellent marketing strategy is crucial for companies’ success. Previous studies 

show positive effects from external and internal marketing. The purpose of this 

study was to observe differences in attitudes toward companies using external or 

internal marketing. The relationship between attitude and purchase decision was 

examined. A survey was conducted on students using the ABC-model for attitudes 

with Likert scale. A mean was calculated for general attitudes. No statistically 

significant differences were found. Knowledge about companies’ internal 

marketing tended to affect both attitudes and purchase decision in a negative 

manner. External marketing had no impact on attitudes nor purchase decision. 

Abstrakt 

En bra marknadsföringsstrategi är viktigt för att företag skall bli framgångsrika. 

Tidigare studier har visat positiva effekter av extern och intern marknadsföring. 

Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i generella attityder till företag 

som bedriver extern och intern marknadsföring. Hur attityderna påverkade 

köpbeslutet observerades. En enkätstudie på studenter gjordes med hjälp av ABC-

modellen för attityder och besvarades med Likertskala. Medelvärde räknades ut för 

generella attityder. Resultaten visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna. Vetskap om företagets interna marknadsföring tenderade att påverka 

både attityder och köpbeslutet negativt. Extern marknadsföring hade ingen inverkan 

på attityder eller köpbeslut.  

Nyckelord 

Intern marknadsföring; extern marknadsföring; attityder; köpbeslutprocess   
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle med hård konkurrens är det viktigt för företag att marknadsföra 

sig effektivt och förstå sina kunder. Med rätt typ av marknadsföring kan företag 

utöka sina marknadsandelar och därigenom få fler kunder. En stor del av 

marknadsföring består i att försöka förstå konsumenternas beteende, som till 

exempel varför man som konsument föredrar ett varumärke framför ett annat, för 

att bättre möta deras behov (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen 2009). 

Varför man som konsument väljer att köpa en viss produkt framför en annan styrs 

bland annat av sociala, kulturella och personliga faktorer. Hur vi uppfattar 

varumärken och reklam men också vår inställning och attityd till företag och 

produkter är en viktig del i köpbeslutsprocessen. Då forskare har kommit fram till 

att attityder är svåra att ändra på anpassar sig företag ofta efter en rådande attityd 

(Kotler et al. 2009).  

1.2 Problemdiskussion  

Varje år läggs stora summor på extern marknadsföring i Sverige, det vill säga 

marknadsföring som riktar sig till potentiella kunder. Under år 2015 lades 68 322 

miljoner kronor på reklam i Sverige. Denna summa omfattade reklam bestående av 

mediainvesteringar (TV, internet och dagspress), övriga marknadsaktiviteter 

(exempelvis event och sponsring) samt produktionskostnader (IRM 2015). 

Forskare har studerat reklam och marknadsföring sedan långt tillbaka i tiden och 

man vet idag att marknadsföring och marknadskommunikation kan ha en positiv 

påverkan på kunders köpattityd (Kim, Kim & Han 2005; Mitchell & Olson 1981; 

MacKenzie & Lutz 1989). 

Samtidigt som extern marknadsföring alltid har varit ett sätt att utöka företagens 

marknad har företag länge även marknadsfört sig internt till den egna personalen. 

Företag jobbar med intern marknadsföring, så kallad employer branding, på olika 

nivåer genom att bland annat motivera och utbilda sin personal. Inom detta område 

finns det flera studier som visar på ett positivt samband mellan välutbildad och 

motiverad personal samt tillfredsställda externa kunder (Boukis, Kaminakis, 

Siampos & Kostopoulos 2015; Punjaisri, Wilson & Evanschitzky 2009).  
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En annan del inom området marknadsföring som har varit speciellt intressant att 

undersöka är attityder, just eftersom dessa påverkar konsumentbeteende (Spears & 

Singh 2004). Mycket forskning har bedrivits kring varumärkesattityder och 

attityder till reklam. Så tidigt som 1936 konstaterades det att ett samband torde 

finnas mellan konsumenters attityder och tendensen att välja att köpa produkten 

eller inte (Nixon 1936). Christian, Zdeněk, & Lucie diskuterar i en artikel att man 

har kommit fram till att attityder till en specifik reklamannons bygger på hur 

konsumenten uppfattar reklam i allmänhet. I artikeln kommer man även fram till 

att attityder till reklam i allmänhet påverkas av flera faktorer så som humör, 

annonsuppfattning och annonsens trovärdighet (Christian et al 2014).    

Sammanfattningsvis kan man konstatera att tidigare studier inom området intern 

marknadsföring och attityder har fokuserat på att undersöka faktorer som påverkar 

attityderna hos företagets personal. Forskning kring extern marknadsföring som 

reklam och hur attityder till denna påverkar köpbeslut är också väl studerat. Genom 

att nu undersöka om det finns generella skillnader i attityderna till företag som 

använder extern respektive intern marknadsföring som marknadsföringsstrategi 

skulle marknadsförare bättre kunna anpassa sin marknadsföring. Ökad kunskap om 

eventuella attitydskillnader till marknadsföringsstrategier skulle kunna bidra till att 

företag kan effektivisera marknadsföringen och i slutändan spara pengar.  

1.3 Forskningsfrågor 

- Hur skiljer sig studenters attityd till företag som använder intern respektive 

extern marknadsföring? 

- Kommer en eventuell skillnad i attityderna att påverka köpintentionen? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att testa effekten av internt respektive externt 

marknadsföringslocus på studenters attityder till företag. 
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2 Teori 

2.1 Attityder 

Genom erfarenhet och lärande skapar personer övertygelser och attityder som i sin 

tur påverkar vårt köpbeteende (Kotler et al. 2009). Solomon definierar begreppet 

attityd som en generell värdering, formad över tid, av en produkt eller service 

(Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg 2006). Två framstående forskare inom 

området är Martin Fishbein och Icek Ajzen som studerat attityder sedan 1960-talet. 

Deras definition av begreppet attityd är: ”… a learned pre-disposition to respond in 

a consistently favorable or unfavorable manner with respect to a given object.” 

(Fishbein & Ajzen 1975). Författarna menar även att attityden till ett objekt 

generellt påverkar hur man reagerar på ett objekt, men att det inte nödvändigtvis 

behöver förutsäga ett visst beteende (Ajzen & Fishbein 1977).  

Flera teoretiska metoder för att mäta attityder har utvecklas. En modell som har 

använts mycket för att mäta attityder hos konsumenter är ABC-modellen. Denna 

modell är en multiattributmodell och används ofta inom marknadsföring (Solomon 

et al. 2006). Modellen är sammansatt utav de tre delarna känsla (eng. affect), 

beteende (eng. behaviour) och uppfattning (eng. cognition). Känslan står för vad 

konsumenten känner för exempelvis en produkt, beteende innebär hur konsumenten 

väljer att agera på produkten eller tjänsten, och uppfattning relaterar till vad 

konsumenten tänker om produkten eller tjänsten. De tre olika komponenterna bidrar 

därmed till att skapa attityden hos konsumenten.  

2.2 Extern marknadsföring 

Att marknadsföring är en central del för att ett företag skall bli framgångsrikt råder 

det inga tvivel om. Marknadsföring kan anses vara ett stort begrepp och kan bestå i 

allt från reklamkampanjer för en viss produkt till processer som man bedriver inom 

ett företag för att man skall sälja mer. En kortare och mer precis definition av 

begreppet marknadsföring kan uttryckas som processen att möta behov med vinst 

(Kotler et al. 2009).  

Begreppet marknadsföring kan delas in i extern och intern marknadsföring. Extern 

marknadsföring innebär marknadsföring som riktas från ett företag och ut mot 

kunder och konsumenter. Om man går djupare in definitionen av traditionell extern 
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marknadsföring omfattar denna direktmarknadsföring, annonsering, public 

relations (PR) och direktförsäljning (Fill 2005). 

Studier har tidigare visat på att varumärkesattityd eller attityd till en produkt 

påverkas av konsumenternas attityd till marknadsföring (Mitchell & Olson 1981). 

Vad konsumenten tycker om den specifika marknadsföringen påverkas även av 

attityden till marknadsföring i allmänhet (MacKenzie & Lutz 1989). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en bra marknadsföring leder till en 

positiv attityd till företaget.  

2.3 Intern marknadsföring 

Begreppet intern marknadsföring användes första gången under 1970-talet. Då 

användes ordet först och främst i sammanhang rörande marknadsföring för 

tjänstesektorn. För att kunna kommunicera ut rätt värde och vision till kunderna har 

företag under de senaste åren förstått vikten av att anamma en mer holistisk 

marknadsföring, detta för att bygga långsiktiga och givande relationer (Kotler et al. 

2009). 

Att se personal som en första intern marknad är en definition på begreppet intern 

marknadsföring som återkommer inom litteraturen (Berry & Parasuraman 2004). 

Begreppet intern marknadsföring definieras lite mer ingående av bland andra 

Bennett och Barkensjo som menar på att intern marknadsföring är processer som 

betraktar anställda som medlemmar av en intern marknad vilka behöver informeras 

och utbildas för att bättre kunna ge service åt kunder (Bennet & Barkensjo 2005). 

Olika studier har gjorts avseende intern marknadsföring och övergripande kan det 

konstateras att resultaten ifrån dessa har visat på att intern marknadsföring har 

positiv inverkan på både anställdas motivation och kunders tillfredsställelse 

(Boukis et al. 2015; Punjaisri et al. 2009). 

Boukis et al studerade hur implementering av intern marknadsföring inom retail 

banking påverkade anställda (Boukis et al. 2015). I artikeln kom man fram till att 

intern marknadsföring kunde leda till att de anställdas motivation ökar och därmed 

påverkar kundens upplevda kvalitet på service (Boukis et al. 2015). Detta har även 

visat sig leda till en mer positiv syn på företaget hos kunderna.  
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Punjaisri et al kom i sin studie fram till att anställdas positiva inställning gentemot 

sina kolleger och chefer kan fördjupa effekten som intern marknadsföring har på 

deras attityder mot företaget och även hur de levererar varumärkeslöftet till 

kunderna (Punjaisri et al. 2009). Forskarna diskuterar i sin artikel att anställda 

genom sina positiva attityder anstränger sig att tillfredsställda kunderna vilket i sin 

tur kan leda till ett långt förhållande med kunderna. I samma studie fann man även 

att de två mest relevanta mekanismerna i den interna marknadsföringsprocessen är 

intern kommunikation och träningsprogram för de anställda (Punjaisri et al. 2009).  

En person som bedrivit stor forskning inom området intern marknadsföring är 

Christian Grönroos som har producerat en mängd olika artiklar (Huang & Rundle-

Thiele 2015). Grönroos har även skrivit kurslitteratur inom intern marknadsföring. 

I sin bok ”Service Management och marknadsföring” redogör han för att personalen 

skall ses som en första intern marknad som skall tillfredsställas. För att lyckas med 

sin externa marknadsföring till slutkonsumenterna är det enligt Grönroos viktigt att 

man först marknadsför sig internt till personalen vad gäller produkter och tjänster 

men även budskap (Grönroos 2008). Vidare nämner författaren vilka typer av 

aktiviteter som kan ingå i ett företags interna marknadsföring. Han tar upp bland 

annat utbildning till personal på alla nivåer inom företaget, intern kommunikation 

och dialog där personal enkelt kan nå exempelvis nyckelinformation via intranät, 

belöning och motivation till de anställda. Även ledarskap och ledningsstöd och 

interna marknadsundersökningar är viktiga delar för att observera attityderna hos 

personalen gällande exempelvis arbetsuppgifterna (Grönroos 2008). 

Enligt Grönroos växte den interna marknadsföringen fram som ett sätt att hantera 

svårigheter som kan uppstå vid introducering av nya varor, tjänster eller 

reklamkampanjer på marknaden. Det var viktigt att kundkontaktspersonalen fick 

information om exempelvis en ny annonskampanj eller om nya produkter och 

tjänster så att de kunde marknadsföra dessa. Grönroos har i sin bok ”Service 

management och marknadsföring” angett fyra övergripande syften med intern 

marknadsföring. Enligt honom är syftena med intern marknadsföring att se till så 

att duktig personal blir kvar inom företaget, att motivera de anställda till att prestera 

kundfokuserat och serviceinriktat, att det erbjuds interna tjänster och intern service 

på ett kundfokuserat sätt inom organisationen samt att förse de individer som 

tillhandahåller tjänster internt och externt med det ledningsstöd som behövs för att 
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de skall kunna ge bra marknadsföring utåt sett. Den personal som har direktkontakt 

med kunderna, som Grönroos kallar för kundkontaktspersonalen, är speciellt viktig 

för den interna marknadsföringen, då de är av stor betydelse för den interaktiva 

marknadsföringsprocessen (Grönroos 2008).  

Även Ahmed och Rafiq har studerat begreppet intern marknadsföring och dess 

effekter. De har kommit fram till att följande fem beståndsdelar är viktiga för att 

företag skall kunna tillämpa sin interna marknadsföring (Ahmed & Rafiq 2000). 

- Motivation och tillfredsställning av personalen 

- Kundorientering och kundtillfredsställelse 

- Koordinering och integrering 

- Marknadsföringsliknande approach till ovanstående 

- Implementering av specifika företags- eller operationella funktioner  

Ahmed och Rafiq menar att det finns en brist på modeller av konceptet intern 

marknadsföring och diskuterar svårigheten för företag att implementera den interna 

marknadsföringen (Ahmed & Rafiq 1993). Vidare anser forskarna att det trots 

omfattande litteratur och studier på området är få företag som implementerat 

konceptet. Detta beror med största sannolikhet på avsaknaden av en enhetlig 

definition av begreppet (Ahmed & Rafiq 2000). Även Huang och Rundle-Thiele 

diskuterar i sin artikel en viss kritik att det ännu inte finns något mått för hur man 

skall mäta intern marknadsföring (Huang & Rundle-Thiele 2015). De menar att 

eftersom det finns så otroligt många definitioner på begreppet och innebörd är det 

svårt att veta vad som skall tas upp och mätas.  

Sammanfattningsvis har alltså intern marknadsföring visar sig kunna påverka de 

anställdas inställning till företaget i positiv riktning. Denna positiva inställning har 

även visat sig vara fördelaktig för kundernas inställning till företaget. Dock tycks 

det ännu inte finnas någon konsensus kring hur intern marknadsföring skall 

definieras och hur dess effekter skall mätas.  

2.4 Köpbeslutsprocessen och attityder 

Man vet idag att attityder påverkar köpintentioner (Spears & Singh 2004). Mitchell 

& Olson menar på att attityden till en viss reklam i slutändan påverkar 

konsumentens köpintention (Mitchell & Olson 1981). Detta är även något som 
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Galan Ladero, Galera Casquet, & Singh diskuterar och de menar på att det är 

konstaterat att konsumentbeteende är något som styrs av attityder och påverkar 

köpbeslut (Galan Ladero et al. 2015).  

Många köpbeslut tas vanemässigt av kunder men vissa köpbeslut tar längre tid. 

Vanligtvis har en köpbeslutprocess fem olika steg (Kotler et al. 2009). Ett behov 

eller problem som behöver lösas uppstår hos konsumenten. Detta behov kan skapas 

av internt eller externt stimuli, där interna stimuli kan bestå av att konsumenten 

exempelvis är hungrig. Externa stimuli består istället av någonting som kommer 

utifrån där konsumenten till exempel kan ha sett en annons för en produkt. Därefter 

påbörjas ett slags informationssökning där konsumenten blir mer mottaglig för 

reklam och information om en viss produkt. Konsumenten kan här göra en mer 

omfattande informationssökning genom att läsa på om produkten eller fråga 

personer i sin näromgivning. När informationssökningen är klar utvärderas de olika 

alternativen på rationell och medveten basis. Utvärderingen styrs av konsumentens 

personliga åsikter men även attityd. Attityder och åsikter skapas genom upplevelser 

och inlärning och oftast är det svårt att ändra på dessa. Här får företag oftast skapa 

produkter som passar in till de rådande attityderna. Efter att en utvärdering av de 

olika köpalternativen gjorts följer beslutet att köpa produkten. Köpbeslutet kan ta 

längre tid om köpet innebär en större risk för konsumenten. Slutligen följer ett så 

kallat efterköpsbeteende. Beroende på om produkten tillfredsställt kundens behov 

på ett positivt sätt eller inte påverkar detta kundens beslut om att köpa produkten 

igen samt om kunden rekommenderar produkten till andra eller inte. Om 

konsumenten är missnöjd kan det resultera i att denne reklamerar produkten till 

företaget eller framför klagomål (Kotler et al. 2009). 

2.5 The Corporate Paradox 

Solomon diskuterar i sin bok ”Conquering consumer space” ett fenomen som han 

kallar för ”The Corporate Paradox” (Solomon 2003). Paradoxen bygger på att ju 

mer ett företag marknadsför sig och försöker sprida nyheter desto mindre trovärdigt 

kan det anses av kunderna. Mer marknadsföring är således inte alltid bättre för 

företaget. Denna teori är intressant att ha i åtanke då det skulle kunna vara 

applicerbart på intern marknadsföring. 
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2.6 Konceptuell modell 

Som tidigare nämnt kan marknadsföring delas upp i två riktningar – intern och 

extern marknadsföring. Båda typerna av marknadsföring är viktiga för att påverka 

kunders attityder till företaget (Grönroos 2008).  

Attityd kan anses bestå av de tre olika komponenterna känsla, beteende och 

uppfattning. Dessa komponenter bidrar till att påverka vilken produkt eller vilket 

märke vi som konsument väljer att köpa. Attityden är på så vis en av delarna som 

spelar in vid konsumenternas utvärdering av olika alternativ i köpbeslutprocessen. 

Dessa samband illustreras i den egenkomponerade modellen nedan (Figur 1.). 

I denna studie kommer det undersökas om det finns några skillnader i attityderna 

till företag som använder sig av intern respektive extern marknadsföring. Hur 

attityden påverkar köpbeslutet kommer också att undersökas i studien. 

Figur 1. 
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats 

Uppsatsen är skriven med en deduktiv ansats vilket innebär att man testar generella 

påstående med empirisk data (Johannesen & Tufte 2002).Valet av metod för att 

mäta studenters attityder till företag som bedriver extern och intern marknadsföring 

föll på enkätundersökning. Denna typ av datainsamlingsmetod lämpar sig för 

kvantitativa studier eftersom att man behändigt kan samla in information från 

många personer genom att skicka ut frågeformulär (Johannessen & Tufte 2002).  

Både primär och sekundär data samlades in. Primär data definieras som den data 

man själv hämtar in till sin empiri (Jacobsen 2002). Denna typ av data kan bestå 

utav intervjuer, enkätutskick eller observationer. I denna uppsats består primärdata 

av svaren från enkäterna. Sekundärdata består av material som någon annan redan 

samlat in (Jacobsen 2002). Sekundärdata som har använts i denna uppsats har 

inhämtats ifrån artiklar rörande tidigare forskning om attityder samt forskning kring 

intern och extern marknadsföring, men även från kurslitteratur i ämnena. 

3.2 Utformning av enkäten 

Frågorna i enkäterna togs fram med hjälp av ABC-modellen för attityder (Solomon 

et al 2006). Enkäterna gjordes prestrukturerade, vilket innebär att det till frågorna 

finns färdiga svarsalternativ med hjälp av vilka respondenterna kan svara på. 

Genom att använda sig av prestrukturerade frågeformulär blir det enklare att 

kvantifiera data än vid användning av öppna frågor. Öppna svarsalternativ innebär 

att respondenten får svara och beskriva med egna ord (Johannessen & Tufte 2002). 

För att kunna göra mer genomgripande statistiska analyser är det en fördel att ha 

minst fem värden på svarsskalan (Johannessen & Tufte 2002). I enkäterna användes 

en sjuvärdig Likertskala för att få fram mer nyanserade svar (Likert 1932). 

3.2.1 Operationalisering 

Totalt utformades tre olika enkäter. Dessa bestod av en kontrollversion som inte 

innehöll någon information alls gällande marknadsföring, samt två stycken 

experimentversioner. Den ena experimentversionen gällde intern marknadsföring 

och den andra extern marknadsföring. Respondenterna fick börja med att läsa en 
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kortfattad företagsbeskrivning om ett fiktivt företag. Företagsbeskrivningen som 

användes avsåg ett fiktivt företag som bedriver handel med dagligvaror. 

Anledningen till valet av denna typ av företag är att det är en relativt neutral typ av 

företag som majoriteten av studenter besöker regelbundet och kan relatera till.  

Ett mer nischat företag hade eventuellt kunnat generera mer extrema attityder. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara att klädstil påverkas av social tillhörighet. En 

företagsbeskrivning av ett företag som säljer kläder skulle därför kunna locka fram 

förutbestämda attityder samt åsikter hos potentiella respondenter vilket i så fall 

skulle kunna överskugga marknadsföringens roll i attityden till företaget. Med en 

neutral företagsbeskrivning av en typ av företag som de flesta studenterna besöker 

är det svårt att föreställa sig att skillnaden i olika populationer skulle vara stor 

avseende attityden till företaget som sådant. Således valdes följande 

företagsbeskrivning:  

”Företaget bedriver handel med dagligvaror. Totalt har företaget 5.000 anställda 

och 200 matbutiker utspridda i Sverige. Företagets vision är att tillhandahålla 

högkvalitativa produkter till ett lågt pris. På lång sikt vill företaget etablera sig även 

i Norge, Finland och Danmark.”  

Som tidigare skrivet i denna uppsats är uppfattningen om hur intern marknadsföring 

skall definieras inte enhetlig. Det finns i nuläget flera olika definitioner (Huang & 

Rundle-Thiele 2015). Bennett och Barkensjo beskriver termen intern 

marknadsföring som en samling av procedurer som betraktar anställda som 

medlemmar av en intern marknad som behöver informeras och utbildas för att 

kunna betjäna kunder mer effektivt. [The term “internal marketing” describes a 

collection of human resource policies and procedures that treat employees 

(volunteers in the present context) as members of an “internal market” that needs 

to be informed, educated, developed, and motivated in order to serve clients more 

effectively.] (Bennett & Barkensjo 2005). En sådan definition lämpar sig väl för 

operationalisering till en formulering i en företagsbeskrivning eftersom 

marknadsföringens format inte behöver skilja mellan den interna och externa 

kundgruppen. Båda grupperna kan som exempel se samma reklamfilm eller läsa 

samma reklamblad för att tillgodogöra sig informationen. På så sätt behöver 

marknadsföringens format inte vidare specificeras och respondenternas personliga 

åsikter och preferenser om olika marknadsföringsformat som t.ex. tv-reklam eller 
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annonser riskerar då inte att påverka resultatet. Därför har Bennetts definition valts 

då jag anser att den passar väl in på både begreppet ”intern marknadsföring” samt 

”extern marknadsföring”. Formuleringen är följande: 

”Företaget marknadsför sig mot kunderna/personalen, dvs. kunderna/personalen 

informeras, utbildas, utvecklas och motiveras att bete sig som företaget vill.”  

Tre påståenden teoretiskt kopplade till varje komponent i ABC-modellen skapades 

till de olika företagsbeskrivningarna. Tabell 1. nedan visar enkätfrågorna och hur 

de är kopplade till de olika attitydkomponenterna. 
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Tabell 1. 

Attitydkomponent Empiri (enkätfrågor) 

Affection / Känsla. Känslan som en 

konsument kan ha för exempelvis en 

produkt (Solomon 2006) 

 Företaget tilltalar mig 

 Det skulle kännas bra att 

besöka det här företagets 

butiker 

 Det skulle kännas bra att 

handla hos det här företagets 

butiker 

Behaviour / Beteende. Visar 

konsumentens beteende gällande en 

produkt, om konsumenten exempelvis 

väljer att köpa produkten (Solomon 

2006) 

 Jag skulle besöka det här 

företagets butiker 

 Jag skulle handla hos det här 

företagets butiker ofta 

 Jag skulle rekommendera det 

här företaget 

Cognition / Uppfattning. Visar 

konsumentens tankar och tycke om 

exempelvis produkten (Solomon 

2006) 

 Jag tror att det här företaget är 

populärt 

 Jag tror att det här företaget 

tjänar mycket pengar 

 Jag tror att det här företaget har 

många kunder 

 

För att minimera effekten av frågornas ordningsföljd skapades tre olika kluster av 

frågorna avseende känsla, beteende och uppfattning som roterades i ordning. 

Därmed fick alla tre varianter på frågor vara först, i mitten samt sist. 

Ordningsföljden på frågorna i de två experimentversionerna och i kontrollversionen 

var den samma. Förklaring till frågornas turordning demonstreras i Figur 2 nedan. 

Totalt skapades alltså tre olika svarsmallar till varje enkätversion. 
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Figur 2. 

 

Respondenterna fick svara med hjälp av en sjugradig Likertskala som gick från 

”instämmer inte alls” till ”instämmer mycket” (Likert 1932). Papperskopior 

printades för att sedan lämnas ut till slumpmässigt utvalda studenter vid Stockholms 

universitet. Enkäterna kan ses i sin helhet som bilaga. 

3.2.2 Pilotstudie 

Innan enkäterna delades ut granskades dem av en expert, justerades och bedömdes 

slutligen som adekvat. En pilotstudie gjordes därefter där fem studenter från 

Stockholms universitet fick svara på frågorna. Observation av studenterna som 

deltog i pilotstudien gjordes utifall några oklarheter gällande enkäterna uppstod. 

Samtliga studenter fyllde i enkäterna utan varken problem eller frågor gällande 

svarssätt. 

3.3.Urvalsprocess 

Populationen i denna studie är studenter som studerar vid Stockholms universitet. 

Detta är en population av totalt ca 70.000 individer. Ur populationen gjordes ett 

bekvämlighetsurval som har gjorts på en begränsad grupp på grund av den enkla 
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tillgången. Urvalet som har gjorts ur populationen är ett slumpmässigt urval där 

slumpmässigt utvalda studenter fick en slumpmässigt utvald enkät tilldelad sig. 

Enkäterna utdelades under den 15 och 19 april 2016. Målet var att samla in så 

många enkäter som möjligt under dessa två dagar. 

3.4 Datainsamling 

Totalt erhölls 93 enkätsvar. Anledningar till varför så få svar erhölls kan bland annat 

bero på valet av dagar för distribution av enkäterna. Dagarna som valdes var 

fredagen den 15 maj och tisdagen den 19 maj 2016. Under fredagen var inte särskilt 

många studenter på Stockholms universitets campus. Majoriteten av de som blev 

tillfrågade att deltaga sade sig inte ha tid eller ork. De tillfrågade personerna blev 

informerade om tidsåtgången att fylla i enkäten vilken under pilotstudien uppmättes 

till två minuter. De potentiella respondenterna kan ha ansett att tidsåtgången var för 

stor för dem och att de därför inte heller valde att deltaga i studien. Fler svar hade 

kunnat erhållas men insamlingen av data tog längre tid än väntat och fler 

distributionsdagar rymdes inte inom tidsramen för denna studie.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Enligt Hussey & Hussey innebär reliabilitet en studies och dess slutresultats 

trovärdighet (Hussey & Hussey 1997). Reliabiliteten av data kan testas på olika sätt, 

till exempel genom att man återupprepar undersökningen på samma urvalsgrupp 

efter ett fåtal veckor. Ett sådant test kallas för Test-Retest och om man vid detta test 

får samma utfall som tidigare kan studien anses ha en hög reliabilitet (Johannessen 

& Tufte 2002). Det är inte säkert att man om man gjorde om enkätundersökningen 

skulle få fram samma resultat eftersom frågorna i denna enkätundersökning avser 

respondenternas egen tolkning och skattning av de olika attityderna. Urvalet som 

har gjorts påverkar reliabiliteten på så sätt att den blir något försämrad. Resultaten 

som har erhållits svarar endast för den studerade populationen studenter men är inte 

applicerbar på hela Sveriges befolkning. 

Validitet innebär att studien mäter det den är ämnad att mäta (Johannessen & Tufte 

2002). Enkätfrågorna är utformade med anknytning till ABC-modellen för 

attitydmätning vilket är en väl använd metod som bidrar till en hög validitet. I 

enkäten finns tre olika frågor som hör till varje komponent av ABC-modellen. För 

att förbättra validiteten i denna studie har åtgärder vidtagits. Enkäterna hade tre 
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olika svarsmallar i vilka frågorna var placerade i olika ordning. Detta för att minska 

effektpåverkan av ordningsföljden på frågorna. Respondenterna fick svara med 

hjälp av en sjuskalig Likertskala. Även Chronbachs alfa räknades ut för att kunna 

mäta den interna konsistensen mellan de olika enkätfrågorna. Det som mäts är en 

generell attityd som mäts med flera olika delfrågor. För att ett generellt index skall 

representera delfrågornas svar på ett så rättvis sätt som möjligt bör det finnas en 

generellt hög grad av korrelation mellan dem. Poängen bör vara generellt höga eller 

generellt låga hos varje enskild svarande. Generaliseringen kan ifrågasättas om en 

eller flera delfrågor visar ett motstridigt mönster. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns flera aspekter som bidrar till en 

hög validitet i denna studie. Cronbachs alfa var 0,875 och ett godtagbart värde för 

intern konsistens ligger på 0,7. Enkäten utformades med hjälp av den välkända 

ABC-modellen för attitydmätning. Även de två faktorerna att respondenterna inte 

hade några svårigheter med att svara på enkäten samt det låga antalet outliers bland 

svaren bidrar till en högre validitet. Avseende reliabiliteten har urvalet i denna 

studie varit för litet för att statistiskt signifikanta resultat skall kunna avläsas. 

Studien skulle på ett enkelt sätt kunna återupprepas men beroende på urvalet, vilka 

studenter som tackar ja till att deltaga i enkätundersökningen, skulle man eventuellt 

få ett annat utfall. På grund av urvalets storlek kan resultatet inte anses vara helt 

representativt för studenterna på Stockholms universitet.  

3.6 Analyseringsmetod 

För att kunna analysera respondenternas svar utifrån enkätundersökningen 

användes det statistiska datorprogrammet IBM SPSS Statistics version 24. 

Enkätsvaren avkodades och svaren fördes in i ett Excelark för att sedan bearbetas i 

SPSS. Svaren analyserades med hjälp av ANOVA och Cronbachs alfa samt med 

deskriptiv statistik så som svarsfrekvens och medelvärden. P<0,05 betraktas som 

signifikant.   

3.6.1 Motivering till analysmetod 

I enkätstudiens svar användes en Likertskala för att svara på frågorna. Denna typ 

av skala kan betraktas som en ordinalskala. Skalan kan inte betraktas som en 

regelrätt intervallskala då det inte är självklart att avståendet mellan varje skalsteg 

är lika stort. Diskussionen om hur denna typ av data skall analyseras på bästa sätt 
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har diskuterats (Sullivan & Artino 2013). Vissa argumenterar för att endast 

medianvärden och ickeparametriska tester kan användas. Andra förespråkar att 

medelvärden kan användas, under förutsättningarna att data är normalfördelad samt 

att det finns en skala som bygger på flera hopslagna Likertfrågor i kombination med 

ett högt Cronbachs alfa. Vid dessa förutsättningar har det även föreslagits att 

parametriska test utgör bättre analyser än icke-parametriska tester. Cronbachs alfa 

är ett mått som mäter den interna konsistensen. För att frågorna i exempelvis en 

enkät skall vara bra utformade och mäta det som enkäten är avsedd att mäta bör 

Cronbachs alfa ligga på över 0,7 (Bryman 2011). 

I denna studie har Cronbachs alfa varit högt och data anses vara tillräckligt nära 

normalfördelad för att parametriska tester skall kunna användas. För att ge en så 

heltäckande bild som möjligt har resultaten presenterats med hjälp av både 

frekvensdiagram och medelvärde tillsammans med standardavvikelse. På grund av 

datans förutsättningar har jag valt att signifikanstesta med ANOVA, som är ett 

parametriskt test som lämpar sig för jämförelser av medelvärde på fler än två 

grupper (Lind et al 2010). För att ge varje respondent en poäng som gällde generell 

attityd summerades svaren för alla frågor för att sedan divideras med antalet frågor 

och ett medelvärde för varje enskild respondent erhölls. Detta medelvärde användes 

som underlag för ANOVA och som mått på generell attityd.  

För att på ett överskådligt grafiskt sätt demonstrera datan i sin helhet har ett 

stapeldiagram gjorts över de summerade frekvenserna av svarsalternativ från alla 

nio olika frågor uppdelat på företagsbeskrivning (se Figur 3.) Då jag har valt att gå 

djupare in i att studera köpbeslutsprocessens attitydkomponent har även fråga B2 

”Jag skulle handla hos det här företaget ofta” specifikt plockats ut. Svaren från fråga 

B2 har åskådliggjorts i ett stapeldiagram uppdelat på företagsbeskrivning (se Figur 

5.). För mer övergripande skillnader gällande de olika frågorna gjordes även ett 

stapeldiagram baserat på medelvärden inom varje fråga sorterat på 

företagsbeskrivning (Figur 3).  

3.7 Metodkritik 

Denna studie innehåller en del styrkor men även svagheter. Styrkorna med denna 

studie var en välutformad enkät som gav hög intern konsistens och mycket god 

svarsfrekvens. Svagheter som kan fastställas är att urvalet var för litet. Ett större 
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urval skulle kunna ha lett till signifikanta resultat då det finns en tydlig trend som 

återspeglas i majoriteten av resultaten baserade på det nuvarande mindre urvalet. 

Just på grund av få svar är graden av generaliserbarhet sannolikt låg. Man skulle 

därför inte kunna generalisera urvalets resultat till hela populationen studenter vid 

Stockholms universitet. För att förbättra generaliserbarheten hade det krävts ett 

större urval. 
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4 Empiri 

Totalt delades 93 stycken enkäter ut. Kontrollversionen besvarades av 31 st 

respondenter, experimentversionen gällande extern marknadsföring 29 st och 

resterande 33 st besvarade experimentversionen avseende intern marknadsföring. 

Empirin samlades ihop under den 15 och 19 april 2016 på Stockholms universitets 

campus och delades ut till studenter som befann sig där. 

Av det totala antalet respondenter var 62 st kvinnor, 30 män och en respondent ville 

inte ange kön. Respondenternas genomsnittsålder var 25,4 år.  

4.1 Intern konsistens 

Vid analys av Cronbachs alfa blev resultatet 0,875. Ett värde överstigande 0,7 anses 

innebära en hög grad av korrelation. I denna studie var värdet 0,875 vilket får anses 

motsvara en mycket hög grad av intern konsistens. Detta värde indikerar att de 

enskilda respondenterna generellt ger liknande poäng på de olika frågorna. Då 

frågorna i enkäten baserats på ABC-modellen så syftar frågorna till att mäta olika 

delkomponenter (A, B och C) av en generell attityd. Ett högt Cronbachs alfa i detta 

fall betyder således att de olika delkomponenterna korrelerar väl med varandra och 

således kan värdet användas för att dra slutsatser kring en generell attityd. 

4.2 ANOVA 

Ett ANOVA-test innebär att man mäter variansen mellan olika grupper. I Tabell 2. 

nedan visas de olika enkäternas svarsmedelvärden. Ett högt medelvärde innebär en 

mer positiv attityd. I detta fall finns en liten skillnad mellan grupperna men 

skillnaden är inte signifikant. Signifikanstestet visade F(2,90) = 1,380, p=0,26. Ett 

värde på 1 skulle innebära att ingen skillnad mellan grupperna finns men eftersom 

testet gav ett värde på 1,380 tyder det på att skillnad finns. Ett P-värde över 0,05 

innebär dock att skillnaden ej är statistiskt signifikant. 

Tabell 2. 

 Kontroll Extern Intern 

Medelvärde 4,94 4,98 4,63 

Standardavvikelse 1,40 1,27 1,32 
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4.3 Diagram 

I Figur 3. nedan visas det totala medelvärdet per fråga sorterat på enkätversion. Ett 

högt medelvärde innebär en mer positiv attityd. Enkätsvaren avseende intern 

marknadsföring hade lägst medelvärden på alla frågor (förutom fråga C2) i 

förhållande till enkätsvaren gällande extern marknadsföring och kontrollversionen. 

Respondenterna till enkäterna med extern marknadsföring och kontrollversionen 

har svarat relativt lika. Generellt har respondenterna en mer negativ attityd till 

företaget som sysslar med intern marknadsföring än vad de har till företaget som 

sysslar med extern marknadsföring. 

Figur 3. 

 

I Figur 4. nedan visas frekvens i procent av de olika svarsalternativen summerad av 

alla nio frågor. De olika skalstegen i svaren går från 1 (Instämmer inte alls) – 7 

(Instämmer helt). Den större delen av respondenterna har svarat på enkätfrågorna 

med skalsteg 4, 5 och 6 vilket tyder på att de flesta är neutralt eller positivt inställda 

till marknadsföring överlag. Fler respondenter som fick svara på versionen 

avseende intern marknadsföring har valt de låga svarsalternativen 2 och 3 jämfört 

med de två andra grupperna.   
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Figur 4. 

 

I Figur 5. nedan visas antal svaranden i procent som i någon grad ej instämmer 

(skalsteg 1-3), de som är neutrala (skalsteg 4) samt de som i någon grad instämmer 

(skalsteg 5-7) på fråga B2; ”Jag skulle handla hos det här företaget ofta”. Av Figur 

5. kan utläsas att på både kontrollversionen och versionen gällande extern 

marknadsföring svarade mer än 50% av respondenterna att de skulle handla på 

företagets butiker ofta, medan bara 39,4% i versionen med intern marknadsföring 

instämde i att de skulle handla på företagets butiker ofta. Bland de respondenter 

som ej instämmer på fråga B2 har den större andelen svarat på versionen med intern 

marknadsföring. 

Figur 5. 
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5 Analys 

I denna uppsats har studenters generella attityder till företag som fokuserar på intern 

respektive extern marknadsföring studerats. Det har även studerats hur attityderna 

till företaget baserade på marknadsföringen påverkar köpbeslutsprocessen.   

5.1 Extern marknadsföring 

Skillnaden i attityd mellan kontrollgruppen och gruppen som läst 

företagsbeskrivningen med extern marknadsföring skiljer sig inte nämnvärt i denna 

studie. Totalt medelvärde skiljde sig mycket lite mellan kontrollversion och 

versionen avseende extern marknadsföring (Tabell 2.). I Figur 3. som demonstrerar 

medelvärden per enkätfråga kan man se att det inte är några nämnvärda skillnader 

mellan kontrollversionen och versionen med extern marknadsföring. En skillnad 

sågs dock mellan versionen avseende extern marknadsföring och intern 

marknadsföring. Detta skulle kunna bero på att respondenterna troligtvis inte 

reflekterat på samma sätt över ordet ”kunder” som för ordet ”personalen” i 

meningen ”Företaget marknadsför sig mot kunderna/personalen, dvs. 

kunderna/personalen informeras, utbildas, utvecklas och motiveras att bete sig som 

företaget vill”. Detta kan bero på att de flesta företag idag sysslar med någon typ av 

extern marknadsföring och det kan anses vara normalt. Extern marknadsföring kan 

som tidigare nämnts bestå utav bland annat direktmarknadsföring och annonsering 

(Fill 2005) så om man hade utvecklat meningen och specificerat den externa 

marknadsföringen till kunderna så som TV-reklam, annonser i dagstidningar, 

radioreklam och reklam på storbildsskärmar skulle man kanske kunna se en större 

skillnad i attityderna till företaget. Vid granskning av figuren som visar den totala 

fördelningen av svarsalternativ (Figur 4.) ses att svaren fördelar sig något mer 

centrerat kring skalsteg 4-6 jämfört med den mer normalfördelade kontrollgruppen. 

Även detta kan vara en effekt av att företagsbeskrivningen avseende extern 

marknadsföring uppfattas som mer normalt och allmänt förekommande än 

kontrollversionen. Kontrollversionen innehåller ingen information om 

marknadsföring alls och lämnar därmed utrymme för spekulationer hos 

respondenterna.  

Tidigare forskning har visat att extern marknadsföring kan påverka attityder till 

företag i en positiv riktning (Kim et al. 2015). Detta kan inte ses i jämförelse mellan 
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kontroll och externversionen. Detta kan bero på att man tidigare har man tittat på 

marknadsföring som får företag att framstå som mer positivt. I detta avseende fanns 

det i versionen gällande extern marknadsföring bara information om att företaget 

sysslade med extern marknadsföring vilket nödvändigtvis inte lockar fram positiva 

attityder i sig.  

5.2 Intern marknadsföring 

Som tidigare tagits upp i teorikapitlet är det viktigt att företagens interna kunder är 

motiverade och får utbildning så att de externa kunderna påverkas positivt 

(Grönroos 2008; Bennet & Barkensjo 2005). Flera studier av intern marknadsföring 

har visat på positiva effekter på hur konsumenter uppfattar företag och service 

(Boukis et al. 2015; Punjaisri et al. 2009). Av det empiriska resultatet i denna studie 

kan man se en trend att just vetskap om att företag använder sig av intern 

marknadsföring i jämförelse med extern marknadsföring inte verkar påverka 

kunders attityd till företag i en positiv riktning utan snarare i en sämre riktning. Som 

man kan utläsa i Figur 3. kan man se att medelvärdena för de olika frågorna överlag 

är högre för både kontrollversionen och versionen med extern marknadsföring än 

för versionen med intern marknadsföring. I Figur 4. ses att fördelningen av 

svarsalternativen är mer förskjuten åt det lägre håller hos gruppen som läst 

företagsbeskrivningen med intern marknadsföring jämfört med kontrollgruppen. 

Detta tillsammans med ett lägre totalt medelvärde (Tabell 2) förtydligar trenden att 

intern marknadsföring bidrar till en försämrad attityd till företaget. 

För att återkoppla till The Corporate Paradox (Solomon 2003) som innebär att ju 

mer ett företag försöker med sin marknadsföring desto mindre trovärdigt upplevs 

det, visade det sig i denna studie att det kan finnas en tendens till fenomenet 

avseende intern marknadsföring. En bidragande faktor till detta skulle kunna vara 

studenternas tolkning av företagsbeskrivningen i versionen avseende intern 

marknadsföring. I den versionen av enkäten marknadsför sig företaget till den egna 

personalen genom att de ”informeras, utbildas, utvecklas och motiveras att bete sig 

som företaget vill”. Denna mening kan ha fått vissa respondenter att reagera 

negativt på marknadsföringen då man genom ordvalen eventuellt kan ha fått en 

uppfattning om att företaget bedriver en sektliknande företagskultur. Hade man 

istället förklarat vad den interna marknadsföringen går ut på kanske det hade lett 

till mer positiva svar. Den tidigare beskrivna positiva effekten av intern 
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marknadsföring där en positivt inställd personal även ger nöjdare externa kunder är 

sannolikt svår att fånga upp med denna typ av studiemetod (Boukis et al. 2015; 

Punjaisri et al. 2009). 

5.3 Köpbeslut 

Vid analysering av respondenternas svar i fråga B2 (Figur 5.) som lyder ”Jag skulle 

handla hos det här företagets butiker ofta” kan man se en generell negativ tendens 

i attityden hos respondenterna som fick läsa företagsbeskrivningen med intern 

marknadsföring. I versionen med intern marknadsföringen var fler respondenter 

neurala eller mer negativt inställda till att handla i butikerna jämfört med 

kontrollgruppen och gruppen som läst företagsbeskrivningen med extern 

marknadsföring. Då attityden generellt och attityden till marknadsföringen 

(Solomon 2006; Mitchell & Olson 1981; MacKenzie & Lutz 1989) är en faktor som 

påverkar köpbeslutprocessen kan man se tendens till att den något mer negativa 

attityden troligtvis också skulle leda till köp i mindre utsträckning då 

respondenterna känner till att företaget bedriver intern marknadsföringen. I 

kontrollversionen och versionen med extern marknadsföring såg man tendens till 

att respondenterna övervägande var positiva till köp då man visste att företaget 

sysslade med extern marknadsföring eller ingen marknadsföring alls. Trots att 

flertalet studier tidigare visat att extern marknadsföring kan påverka attityden till 

köp (Kim et al. 2015; Mitchell & Olson 1981) är detta inget som avspeglas i 

resultaten från denna studie.  

5.4 Intern konsistens 

Vid analys av Cronbachs alfa var resultatet i denna studie 0,875. För att den interna 

reliabiliteten skall anses vara hög bör koefficienten ligga på över 0,7 (Bryman 

2011). Detta kan tolkas som att det fanns en hög intern konsistens bland de olika 

delfrågorna och att totala medelvärden således ger en rättvis reflektion av de 

svarandes generella attityder.   

5.5 Mätning av attityder 

Det verkar generellt vara svårt att göra en djupare jämförelse av attitydskillnader 

till extern och intern marknadsföring. Eftersom enkätstudien var ett experiment för 

att testa attityder till företag som bedriver intern och extern marknadsföring innebar 
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det att företagsbeskrivningen var tvungen att vara så lik som möjligt i både 

versionen för extern respektive intern marknadsföring. Endast målgruppen för 

marknadsföringen skiljde sig åt genom byte av ordet ”personal” mot ”kunder” i de 

olika enkätversionerna. Bennets definition av intern marknadsföring är koncis och 

passade bra att applicera även på extern marknadsföring (Bennet & Barkensjo 

2005). Hade man som tidigare nämnt förklarat den interna marknadsföringen mer 

ingående i versionen av enkäten med intern marknadsföring kanske det hade lett till 

att respondenterna tolkat intern marknadsföring som något positivt. Detta gäller 

även för den versionen med extern marknadsföring då man eventuellt hade kunnat 

se skillnader mellan kontrollversionen och versionen gällande extern 

marknadsföring. En annan faktor som kan ha kan ha påverkat attityden till företaget 

generellt gällande samtliga enkätversioner är valet av fiktivt företag. Då företaget 

som valdes till undersökningen var ett livsmedelsföretag kan respondenterna haft 

funderingar kring företaget i sig. De kan till exempel ha trott att företaget var ett 

redan existerande företag som ICA eller Lidl, och kanske associerat sina känslor, 

beteende och uppfattningar till dessa företag när de svarade på enkätfrågorna.  
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6 Slutsats 

6.1 Hur skiljer sig studenters attityd till företag som använder 
intern respektive extern marknadsföring? 

För att kunna besvara forskningsfrågan ovan räknades medelvärdena ut för de olika 

enkätversionerna och jämfördes därefter med varandra. Medelvärdet som mått på 

generell attityd visade sig vara lägre för versionen med intern marknadsföring än 

för versionen med extern marknadsföring samt kontrollversionen. Detta tyder på att 

vetskapen om att företaget bedriver intern marknadsföring påverkar attityden till 

företaget i negativ riktning. Skillnaden är dock inte signifikant vid test med 

ANOVA (P=0.26). Detta beror sannolikt delvis på ett för litet studieurval. 

Medelvärdet hos versionen med extern marknadsföring och kontrollversionen 

skiljde sig inte nämnvärt åt. Hade studieurvalet varit större hade chansen att finna 

ett signifikant resultat varit större.  

6.2 Kommer en eventuell skillnad i attityderna att påverka 
köpintentionen? 

Denna forskningsfråga besvarades genom att titta på respondenternas svar i fråga 

B2, ”Jag skulle handla hos det här företaget ofta”. Vid analysering av svaren från 

de olika enkätversionerna slogs skalstegen ihop till ”instämmer ej”, ”neutral” samt 

”instämmer helt”. Därefter kunde antal svar i de olika kategorierna jämföras. Större 

antal respondenter som svarade på enkätversionen med intern marknadsföring ville 

inte handla hos företaget jämfört med dem som svarade på versionen för extern 

marknadsföring. Detta tyder på att vetskapen om intern marknadsföring även 

påverkar attitydstyrningen i köpbeslutprocessen i en negativ riktning.  

Sammanfattningsvis finns en trend som visar att vetskap om intern marknadsföring 

påverkar både attityden till företaget och köpbeslutprocessen i en negativ riktning. 

I denna studie tycks vetskapen om extern marknadsföring inte ge någon större 

påverkan på attityd eller köpbeslutprocess. Dock finns det inte några signifikanta 

resultat vilket som tidigare nämnts troligtvis beror på att urvalet var litet.  

6.3 Rekommendationer till praktiker 

Att utläsa av resultatet i denna studie skulle företag troligtvis inte vinna på att 

offentligt skylta med sin interna marknadsföring utan snarare att hålla sig till den 
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externa marknadsföringen som riktar sig direkt till kunderna. Då tidigare studier har 

visat på att intern marknadsföring påverkar de anställda positivt bör företag fortsätta 

med att utbilda, motivera och kommunicera med sin personal.  

6.4 Teoretiskt bidrag 

Tidigare forskning har fokuserat på hur olika specifika typer av marknadsföring 

påverkar attityder till företag. Även hur intern marknadsföring påverkar attityder 

hos de anställda i ett företag har studeras. På grund av att extern marknadsföring 

kan bestå av så många olika typer av aktiviteter samt att det inte har funnits någon 

enhetlig definition av vad intern marknadsföring innebär har det varit svårt att 

jämföra dem mot varandra. Genom att hitta en definition på intern marknadsföring 

som även passar in på extern marknadsföring har en jämförelse mellan de olika 

typerna av marknadsföring möjliggjorts. Med denna metod har jag på ett rättvist 

sätt kunnat jämföra hur extern och intern marknadsföring påverkar attityder till 

företag på en mer generell nivå.  

6.5 Förslag på framtida forskning 

I denna studie har studenters attityd till företag som satsar specifikt på extern 

respektive intern marknadsföring undersökts. Det har även tittats på hur 

studenternas vetskap om intern marknadsföring påverkar attityden och om den leder 

till köp. Då studieurvalet i denna studie var relativt litet skulle det för framtida 

forskning vara intressant att undersöka en större population för att se om den trend 

som ses i denna studie är signifikant. En kombination av enkätundersökning och 

intervjuer skulle kunna bidra till att få en djupare förståelse till varför intern 

marknadsföring uppfattas som något negativt. Om företag bättre kan formulera sin 

interna marknadsföring till något som uppfattas positivt kan detta även 

kommuniceras externt för att förbättra kundernas attityd till företag. 
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I 
 

Bilagor 
Företagsbeskrivning: (Kontrollversion) 

Företaget bedriver handel med dagligvaror. Totalt har företaget 5.000 anställda och 200 

matbutiker utspridda i Sverige. Företagets vision är att tillhandahålla högkvalitativa produkter 

till ett lågt pris. På lång sikt vill företaget etablera sig även i Norge, Finland och Danmark. 

Vänligen svara på alla frågor. Ringa in det svar som stämmer bäst in på dina åsikter: 

 

Företaget tilltalar mig 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag skulle besöka det här företagets butiker 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag tror att det här företaget är populärt 
 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag skulle handla hos det här företagets butiker ofta 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag tror att det här företaget tjänar mycket pengar 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Det skulle kännas bra att besöka det här företagets butiker  

 

1 2 3 4 5 6 7

  

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

  



  
 

II 

Jag tror att det här företaget har många kunder 
 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Det skulle kännas bra att handla hos det här företagets butiker 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag skulle rekommendera det här företaget 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Ålder:  

 

Kön: 

 

Kvinna  Man Vill ej svara 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

  



  
 

III 

Företagsbeskrivning: (Experiment 1. Intern marknadsföring) 
Företaget bedriver handel med dagligvaror. Totalt har företaget 5.000 anställda och 200 matbutiker 

utspridda i Sverige. Företagets vision är att tillhandahålla högkvalitativa produkter till ett lågt pris. På 

lång sikt vill företaget etablera sig även i Norge, Finland och Danmark. Företaget marknadsför sig mot 

den egna personalen, dvs. personalen informeras, utbildas, utvecklas och motiveras att bete sig som 

företaget vill. 

Vänligen svara på alla frågor. Ringa in det svar som stämmer bäst in på dina åsikter: 

 

Företaget tilltalar mig 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag skulle besöka det här företagets butiker 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag tror att det här företaget är populärt 
 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag skulle handla hos det här företagets butiker ofta 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag tror att det här företaget tjänar mycket pengar 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Det skulle kännas bra att besöka det här företagets butiker 

 

1 2 3 4 5 6 7

  

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

  



  
 

IV 

Jag tror att det här företaget har många kunder 
 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Det skulle kännas bra att handla hos det här företagets butiker 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag skulle rekommendera det här företaget 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Ålder:  

 

Kön: 

 

Kvinna  Man Vill ej svara 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

  



  
 

V 

Företagsbeskrivning: (Experiment 2. Extern marknadsföring) 

Företaget bedriver handel med dagligvaror. Totalt har företaget 5.000 anställda och 200 

matbutiker utspridda i Sverige. Företagets vision är att tillhandahålla högkvalitativa produkter 

till ett lågt pris. På lång sikt vill företaget etablera sig även i Norge, Finland och Danmark. 

Företaget marknadsför sig mot kunderna, dvs. kunderna informeras, utbildas, utvecklas och 

motiveras att bete sig som företaget vill. 

Vänligen svara på alla frågor. Ringa in det svar som stämmer bäst in på dina åsikter: 

 

Företaget tilltalar mig 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag skulle besöka det här företagets butiker 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag tror att det här företaget är populärt 
 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag skulle handla hos det här företagets butiker ofta 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag tror att det här företaget tjänar mycket pengar 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Det skulle kännas bra att besöka det här företagets butiker 

 

1 2 3 4 5 6 7

  

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

  



  
 

VI 

Jag tror att det här företaget har många kunder 
 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

 

Det skulle kännas bra att handla hos det här företagets butiker 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Jag skulle rekommendera det här företaget 

 

1 2 3 4 5 6 7

   

Instämmer      Instämmer   

inte alls      helt 

 

Ålder:  

 

Kön: 

 

Kvinna  Man Vill ej svara 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


