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SAMMANFATTNING 

Syfte – Denna rapport syftar till att undersöka hur företag kan arbeta med employer branding för 

att främja skapandet av engagerade medarbetare som genom positiv staff word-of-mouth 

(SWOM) är villiga att sprida information om företaget som arbetsgivare samt dela med sig av 

sina erfarenheter till potentiella medarbetare. 

Metod – En litteraturstudie utfördes för att undersöka vad som redan studerats inom ämnet som 

därefter sammanställdes i ett teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket utgjorde sedan grunden 

för datainsamlingen som gjordes i form av en fallstudie på ett svenskt energibolag genom 

semistrukturerade intervjuer på det företag som utgjorde fallet för studien. 

Resultat – Resultatet visar att faktorerna person-organisation fit (POF), intern kommunikation, 

ledarskap samt arbetstrivsel påverkar de anställdas grad av engagemang och i förlängningen vilja 

att sprida positiv SWOM. Detta gäller för såväl front-line-personal som back-office-anställda 

inom energibranschen. Samtidigt indikerar resultatet att bland dessa faktorer så var arbetstrivsel 

och ledarskap de viktigaste faktorerna för att anställda ska känna engagemang. 

Teoretiska implikationer – Resultatet tyder på att arbetstrivsel och ledarskap anses vara de 

viktigaste faktorerna för att skapa engagerade anställda. Vidare framkom att den interna 

kommunikationen blir mindre betydelsefull ifall de anställda upplever en hög person-

organisation fit. Resultaten indikerar även att front-line-personal efterfrågar mer information 

gällande vad som lovats till kund samt information kring de olika avdelningarna i jämförelse med 

back-office-anställda. Eftersom back-office-anställda har exkluderats från tidigare forskning som 

utförts inom området utgör detta ett nytt bidrag till forskningen. 

Praktiska implikationer – De praktiska implikationerna är att företaget där studien utfördes har 

lyckats väl i arbetet med employer branding vilket leder till att de anställda agerar ambassadörer 

och sprider positiv SWOM om företaget till utomstående. Vidare resulterade studien i förslag på 

utvecklingsmöjlighet främst inom området intern kommunikation, så som ett systematiserat sätt 

för det interna kommunikationsflödet, men även inom ledarskap gällande målstyrning och 

chefernas roll som förebild. Resultaten indikerar att företag i allmänhet bör förmedla information 

både muntligt och skriftligt samt säkerställa att det finns en samsyn mellan chefer och medarbetare 

gällande ansvarsområden. 

Nyckelord: employer branding; brand ambassadors; employee brand-building behaviour; staff 

word-of-mouth 



 

 

 

ABSTRACT 

Purpose – The purpose of this report is to investigate how companies can use employer branding 

to foster committed employees who through positive staff word-of-mouth (SWOM) spread 

information about the company as an employer and share their experiences to potential 

employees. 

Method – A literature review was conducted to investigate what had already been studied in the 

area and was later concluded in a theoretical framework. The theoretical framework was used as 

the foundation to the data collection that was made through a case study on a Swedish energy 

company through semi-structured interviews on the company that represented the case for the 

study. 

Results – The results show that the factors person-organisation fit (POF), internal 

communication, leadership, and job satisfaction affect the employees’ level of commitment and 

in extension their will to spread positive SWOM. This applies to front-line-workers as well as 

back-office-employees within the energy industry. Simultaneously, the results indicate that 

among these factors, job satisfaction and leadership were the most important factors for 

employees’ level of commitment.  

Theoretical implications – The results imply that job satisfaction and leadership are considered as 

the most important factors to create committed employees. Furthermore, the results indicated 

that the internal communication becomes less important when the employees experience high 

person-organisation fit. The results also indicate that front-line-workers request more 

information concerning what has been promised to the customers as well as information about 

the other departments, compared to back-office-employees. Since back-office-employees have 

been excluded from previous research that has been conducted within the area, this constitute a 

new contribution to research.  

Practical implications – The practical implications are that the company at which the study was 

conducted has succeeded well with their work regarding employer branding, which makes the 

employees act as ambassadors and spread positive SWOM about the company to people outside 

the company. Further, the study resulted in suggestions for development mainly within the area 

of internal communication, such as a systematised flow for the internal communication, but 

within leadership as well concerning goal-oriented leadership and the leaders’ part in being role 



 

 

models. The results indicate that companies in general should share information both orally and 

in writing and ensure that there is a consensus between leaders and employees regarding their 

responsibilities. 

Keywords: employer branding; brand ambassadors; employee brand-building behaviour; staff 

word-of-mouth 
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1. INTRODUKTION 

Detta kapitel börjar med en presentation av bakgrunden till projektet. Därefter följer en 

problemdiskussion som mynnar ut i projektets syfte. Slutligen presenteras frågeställningen för 

projektet. 

1.1 Bakgrund  

Det är vedertaget att mänskligt kapital utgör en av de viktigaste resurserna inom en organisation 

(Alniaçik & Alniaçik, 2012; Berthon, Ewing, & Hah, 2005; Brusch, Brusch, & Kozlowski, 2018; 

Maurya & Agarwal, 2018; Pandita & Ray, 2018), då en stor del av organisationers 

konkurrenskraft kan härledas till den kunskap, kompetens och färdighet som dess arbetskraft 

besitter (Graham & Cascio, 2018). Förmågan att identifiera, attrahera och behålla kompetent 

arbetskraft spelar således en avgörande roll för många organisationers överlevnad och framgång 

på dagens högt konkurrensutsatta marknad (Leekha Chhabra & Sharma, 2014; Mandhanya & 

Shah, 2010; Sivertzen, Nilsen, & Olafsen, 2013). Demografiska faktorer väntas leda till en 

minskad talangpool av ung och utbildad arbetskraft (Alshathry, Clarke, & Goodman, 2017; 

Brusch et al. 2018; Drury, 2016; Leekha Chaabra & Sharma, 2014), vilket resulterar i att många 

organisationer står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Den hårda 

konkurrensen på arbetsmarknaden brukar benämnas som war for talents (Brusch et al., 2018; 

Maurya & Agarwal, 2018; Pandita & Ray, 2018; Vaiman, Scullion, & Collings, 2012). 

Även i Sverige kan den minskade talangpoolen härledas till demografiska faktorer där årskullarna 

blir mindre och färre barn föds, samtidigt som fler förväntas gå i pension inom de närmsta åren 

(SCB, 2017). Enligt Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018 

kommer bristen på kompetens på arbetsmarknaden i Sverige överlag fortsätta att vara hög 

framöver (Arbetsförmedlingen, 2018). Detta leder till att det blir svårt att matcha den efterfrågan 

som finns på arbetskraft med kompetensen hos de sökande. Enligt en intervjuundersökning som 

presenteras i rapporten ligger detta gap mellan utbud och efterfrågan på kompetent arbetskraft 

på rekordhöga nivåer. Liknande trender kan tydas utifrån de långsiktiga prognoser som Statistiska 

centralbyrån (SCB) presenterar i deras rapport Trender och Prognoser 2017 (SCB, 2017). I 

rapporten skriver SCB att en kraftig ökning i efterfrågan för personer med yrkesförberedande 

utbildning på gymnasial nivå samt eftergymnasial utbildning kan väntas ske fram till år 2035. 

Samtidigt förväntas tillgången på personer med framförallt yrkesförberedande utbildning på 
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gymnasial nivå att minska, vilket enligt SCB kommer resultera i ett ökande underskott på 

arbetsmarknaden för just den utbildningsgruppen. 

En av de branscher som är under tillväxt och därmed kommer drabbas hårt av den minskade 

talangpoolen är energibranschen (Heilmann, Saarenketo, & Liikkanen, 2013). I och med ökade 

miljökrav och ambitiösa energimål (Europaparlamentet, 2018) ställs energiindustrin inför stora 

investeringar inom bland annat förnybara energikällor och energieffektivisering 

(Energimyndigheten, 2017). En undersökning utförd av Garrett-Peltier (2017) visar att för varje 

miljon dollar som investeras i omställningen från brun energi, vilken olja, gas och kol tillhör, till 

grön energi så skapas fem nya jobb. Statistik från SCB indikerar dock att den gröna omställningen 

utgör en utmaning i Sverige eftersom tillgången på personer med en gymnasial yrkesutbildning 

inom teknik och tillverkning kommer att täcka endast 85 procent av efterfrågan år 2035 (SCB, 

2017). Anledningen till detta underskott antas vara en kombination av ökad efterfrågan och en 

minskad tillgång i framtiden. Gällande utbildningar relevanta för just energiindustrin väntas brist 

på civilingenjörer inom elektro- och datateknik samt på högskoleingenjörer inom 

el/elektronik/datateknik (SCB, 2017). Största bristen förväntas dock utgöras av personer med 

gymnasieingenjörsutbildning, där så mycket som cirka 90 procent idag är 45 år eller äldre och 

stora pensionsavgångar således är att vänta (SCB, 2017). 

Enligt Drury (2016) kräver minskningen av unga med utbildning att företag måste arbeta hårdare 

för att attrahera kompetens till företaget. Detta kan göras genom att skapa ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke, så kallat employer brand (EB). Begreppet EB definierades 1996 av Ambler 

och Barrow som “the package of functional, economic and psychological benefits provided by 

employment, and identified with the employing company” (Ambler & Barrow, 1996, s. 187). 

Ambler och Barrows definition har blivit citerad av flertalet författare och kan därmed betraktas 

som allmänt accepterad bland forskare inom områdena marknadsföring och human resources 

(HR) (Dabirian, Kietzmann, & Diba, 2017; Foster, Punjaisri, & Cheng, 2010; Kashyap & Verma, 

2018; Kryger Aggerholm, Esmann Andersen, & Thomsen, 2011; Ronda, Valor, & Abril, 2018). 

Employer branding kan således beskrivas som organisationers aktiviteter vars syfte är att 

kommunicera till såväl potentiella som befintliga anställda hur de särskiljer sig från sina 

konkurrenter (Alniaçik & Alniaçik, 2012; Sivertzen et al., 2013). 

Inom employer branding är det vanligt förekommande att skilja mellan extern och intern. Den 

externa syftar huvudsakligen till att skapa kännedom om företaget och att förmedla bilden av en 

attraktiv arbetsplats till potentiella medarbetare för att i slutändan få fler sökande (Biswas & Suar, 

2016; Leekha Chhabra & Sharma, 2014). Intern employer branding riktar sig istället till befintliga 
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medarbetare på företaget och handlar i huvudsak om att skapa engagemang hos de anställda och 

att genom träning, utbildning och ledarskap få de anställda att knyta an till och leva i enlighet 

med varumärkets värderingar (Backhaus & Tikoo, 2004; Biswas & Suar, 2016). 

Det yttersta målet med employer branding kan beskrivas som att skapa en attraktiv image som 

arbetsgivare (Biswas & Suar, 2016). Ett starkt EB har visat sig ha många positiva effekter, bland 

annat lägre rekryteringskostnader och lägre personalomsättning (Biswas & Suar, 2016; Kashyap 

& Verma, 2018; Leekha Chhabra & Sharma, 2014), ökad kvantitet (Edwards, 2010) och kvalitet 

(Biswas & Suar, 2016) på sökande samt lägre lönenivåer jämfört med för företag som har ett 

svagare EB (Berthon et al., 2005; Cable & Turban, 2003). Ett starkt EB kan dessutom kopplas 

direkt till monetära utfall då det enligt Biswas och Suar (2016) antas leda till högre avkastning. 

Drury (2016) förklarar att de företag som anses vara de bästa arbetsgivarna kan få uppemot 

dubbelt så många ansökningar som övriga företag, vilket gör employer branding till en viktig 

pusselbit i det rådande war for talents (Bellou, Chaniotakis, Kehagias, & Rigopoulou, 2015). 

Framförallt på grund av den ökade talangpoolen som employer branding kan resultera i, 

konstaterar Heilmann et al. (2013) att employer branding blir en alltmer nödvändig förutsättning 

för energiföretag för att överleva de utmaningar som branschen står inför. 

1.2 Problemdiskussion 

För att lyckas attrahera de mest passande och talangfulla personerna förklarar Backhaus och Tikoo 

(2004) att det inte räcker med att betraktas som en attraktiv arbetsgivare, utan att företag måste 

sträva efter att bli förstahandsvalet, en så kallad employer of choice. Detta görs genom extern 

marknadsföring av arbetsgivarvarumärket. I och med den hårda konkurrensen måste företag 

utöver att arbeta med extern employer branding även arbeta med employer branding internt för 

att skapa engagemang gentemot företagets värderingar och mål och därmed öka chanserna att 

nuvarande anställda stannar kvar på företaget istället för att gå över till konkurrenter (Backhaus 

& Tikoo, 2004). Denna typ av intern employer branding beskrivs inom litteraturen med 

begreppen internal branding (Foster et al, 2010; Hoppe, 2018; Punjaisri & Wilson, 2007) och 

internal brand management (Burmann & Zeplin, 2005). 

Genom intern employer branding kan företag bidra till att skapa anställda som är engagerade och 

vill bidra till att utveckla organisationen. Om de anställda riktar ett särskilt fokus mot företagets 

varumärke och arbetar för att bygga och stärka varumärket och därigenom företagets brand image 

kallas det enligt Miles och Mangold (2004) för employee brand-building behaviour. Ifall anställda 

känner tillräckligt högt engagemang och emotionell anknytning till varumärket kan det 
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frambringa ett beteende hos den anställda där denne på eget initiativ tar sig an uppgifter som 

ligger utanför den formella arbetsbeskrivningen och som syftar till att stärka företagets varumärke, 

så kallat extra-role behaviour (Burmann & Zeplin, 2005; Morhart, Herzog, & Tomczak, 2009; 

Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach, 2000). Anställda som utövar employee brand-

building behaviour, genom att exempelvis utveckla varumärket eller tala väl om det till 

utomstående, benämns inom forskningen som brand ambassadors (Backhaus, 2018; Graham & 

Cascio, 2018; Xiong, King, & Piehler, 2013), brand champions (Löhndorf & Diamantopoulos, 

2014; Yakimova, Mavondo, Freeman, & Stuart, 2017) eller corporate champions (Ocampo et 

al., 2018). 

Att dela information om ett företag brukar benämnas som word-of-mouth (WOM). I 

rekryteringssammanhang beskriver Van Hoye och Lievens (2009) att WOM innebär 

kommunikation kring en organisation mellan två eller flera parter, som är oberoende av själva 

organisationen inflytande. Vidare konstaterar författarna att det finns mängder med forskning 

som bekräftar att WOM har en övertygande genomslagskraft på individers attityder och 

beteende, samt att meddelandets trovärdighet ökar ifall det förmedlas av en källa som anses ha 

kunskap om och erfarenhet av företaget (Van Hoye & Lievens, 2009). I linje med detta framförs 

av Ganesan et al. (2018), Backhaus (2018) samt Löhndorf och Diamantopoulos (2014) att 

information som kommuniceras från nuvarande eller tidigare anställda uppfattas som mer 

trovärdig av mottagaren. Ett effektivt sätt att förmedla sitt EB är således genom WOM som 

kommuniceras av företagets anställda. WOM som sker mellan en anställd eller före detta anställda 

och personer utanför företaget brukar benämnas som staff word-of-mouth (SWOM) (Keeling, 

McGoldrick, & Sadhu, 2013). SWOM innebär enligt Keeling et al. (2013) att information 

förmedlas om företaget samt åsikter om hur det är att vara anställd, vilket kan ske både inom och 

utanför den anställdas eller före detta anställdas nätverk. 

Enligt Van Hoye och Lievens (2009) är flertalet forskare överens om att den initiala attraktionen 

till ett företag starkt påverkas av den källa genom vilken information om arbetsgivaren förmedlas. 

Vidare framför Van Hoye och Lievens (2005) att rekryteringsrelaterade informationskällor som 

är företagsoberoende, det vill säga där innehållet i meddelanden inte direkt kan bestämmas eller 

kontrolleras av företaget själv, såsom WOM, bör utforskas mer. Dessutom uppmärksammar Lages 

(2012) och Feng Uen, Ahlstrom, Chen och Liu (2015) att de drivande faktorerna bakom positiv 

WOM är ett område där mer forskning efterfrågas. Keeling et al. (2013) går djupare och 

poängterar att forskningen inom specifikt SWOM är otillräcklig och att fler studier behövs 

angående hur SWOM kan användas för att skapa engagemang hos potentiella sökande redan 
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innan själva rekryteringsprocessen. Författarna lyfter även vikten av att förstå effekterna av 

SWOM på potentiella sökande och dess intresse av att fortsätta rekryteringsprocessen, eftersom 

deras bild av företaget påverkar huruvida de attraheras till företaget i fråga (Keeling et al., 2013). 

Att brand champions bidrar till såväl uppbyggandet som stärkandet av ett företags 

varumärkesimage, bland annat genom positiv WOM, är enligt Löhndorf och Diamantopoulos 

(2014) redan känt. Hur företag aktivt kan påverka och främja skapandet av dessa brand champions 

är enligt författarna emellertid ett område som det forskats relativt lite inom och utgör därmed 

ett kunskapsgap som behöver fyllas med hjälp av mer empirisk forskning. När det kommer till 

anställdas villighet att kommunicera information och dela med sig av sina erfarenheter från 

företaget, har studier utförts i syfte att undersöka de avgörande faktorerna som föranleder ett 

sådant beteende. Däremot har denna typ av undersökning utförts främst på så kallade front-line-

personal, det vill säga anställda som har direktkontakt med kunder och genom denna interaktion 

därmed har stor inverkan på kundernas upplevelser kopplade till företaget (Harris & Ogbonna, 

2012; Hurrell & Scholarios, 2014; Van Hoye, 2013). Dessutom finns en tyngdpunkt på hotell- 

och restaurangbranschen (Hurrell & Scholarios, 2014; Lages, 2012; Xiong et al., 2013) samt 

detaljhandelsbranschen (Harris & Ogbonna, 2013; Keeling et al., 2013; Porricelli, Yurova, 

Abratt, & Bendixen, 2014). Lages (2012) belyser därför vikten av att genomföra liknande studier 

på anställda som inte står i direkt kontakt med kunder, så kallade back-office-anställda, samt inom 

andra branscher, för att öka generaliserbarheten. Vidare konstaterar Backhaus (2018) att 

undersökningar främst gjorts på stora och globala organisationer och menar att det råder brist på 

studier av mindre lokala företag. Dessa blir särskilt intressanta att undersöka i och med att 

majoriteten av arbetsgivarna i EU är små till medelstora företag (Backhaus, 2018). 

1.3 Syfte och forskningsproblem 

Utifrån ovanstående syftar denna rapport till att undersöka hur företag kan arbeta med employer 

branding för att främja skapandet av engagerade medarbetare som genom positiv SWOM är 

villiga att sprida information om företaget som arbetsgivare samt dela med sig av sina erfarenheter 

till potentiella medarbetare. Detta för att attrahera fler kvalificerade sökande samt öka 

sannolikheten att befintliga anställda stannar kvar på företaget. Undersökningen kommer att 

utföras på ett medelstort svenskt företag inom energibranschen. Dessutom kommer studien inte 

enbart utföras på front-line-personal som haft fokus i tidigare studier utan även inkludera back-

office-anställda. För att förtydliga syftet har följande forskningsproblem tagits fram: 



6 

 

“Hur kan företag genom employer branding skapa förutsättningar för att anställda ska sprida 

positiv staff word-of-mouth om det egna företaget som arbetsgivare?” 
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2. LITTERATURÖVERSIKT 

I litteraturöversikten presenteras de viktigaste teorierna och begreppen för denna rapport. Först 

presenteras och förklaras begreppet employer branding i allmänhet för att sedan beskriva den 

interna delen av employer branding närmare. Slutligen presenteras effekter av intern employer 

branding samt den teoretiska referensram som litteraturstudien mynnat ut i. 

2.1 Employer branding 

Begreppet employer brand (EB) myntades av Ambler och Barrow år 1996 och bygger på samlad 

kunskap hämtad från de två områdena marknadsföring och human resources (HR) (Backhaus, 

2018). Processen för att skapa och marknadsföra sitt EB benämns inom litteraturen för employer 

branding och uppstod genom att företag började använda sig av marknadsföringstekniker för att 

framföra de unika aspekterna av sitt arbetsgivarvarumärke som en del av rekryteringsprocessen 

för att attrahera rätt personal till företaget (Backhaus, 2018). Flertalet forskare har försökt sig på 

att definiera employer branding. Ambler och Barrows (1996) ursprungliga definition av EB 

fokuserar på de olika fördelarna som anställda på företaget får och delar upp dem i funktionella, 

ekonomiska och psykologiska fördelar. Vidare förklarar Ewing, Pitt, de Bussy och Berthon 

(2002) employer branding som en process för att skapa en bild av företaget som en attraktiv 

arbetsgivare, medan Backhaus och Tikoo (2004) beskriver employer branding som skapandet 

och marknadsföringen av företagets värdeerbjudande med syfte att öka söktrycket och minska 

personalomsättningen. Edwards (2010) belyser vikten av att de unika egenskaperna och 

karaktärsdragen hos företaget lyfts fram så att företaget kan differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter. Dessa egenskaper och karaktärsdrag bör spegla de värderingar och grundprinciper 

som styr verksamheten (Edwards, 2010). Slutligen beskriver Sivertzen et al. (2013) employer 

branding som en process för att bygga en identitet som arbetsgivare för att differentiera sig 

gentemot sina konkurrenter. 

Det råder delade meningar om vad employer branding innefattar. Enligt Foster et al. (2010) är 

employer branding enbart den externa marknadsföringen som syftar till att attrahera ny 

kompetens till företaget och lägger stor vikt vid rekrytering av rätt personal, det vill säga uppnå 

matchning mellan individen och företaget. De aktiviteter som riktar sig till att få de nuvarande 

anställda att erhålla en gemensam förståelse för företagets varumärke kallar Foster et al. (2010) 

och Berthon et al. (2005) internal branding. Heilmann et al. (2013) samt Maurya och Agarwal 

(2018) delar istället upp employer branding i extern och intern, där den externa delen av 
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employer branding innefattar marknadsföring för att attrahera nya sökande till företaget och den 

interna delen innefattar marknadsföring som riktar sig mot de nuvarande anställda på företaget. 

Vidare tillägger Maurya och Agarwal (2018) att det som benämns som intern employer branding 

även kan kallas internal marketing. Mosley (2007) menar dock att det saknas en gemensam 

konsensus bland forskare gällande begreppet internal marketing samt att internal branding och 

internal marketing har olika innebörd. Mosley (2007) menar vidare att internal marketing har ett 

snävare och mer kundorienterat fokus. I denna rapport delas employer branding upp i en extern 

respektive intern del, likt Heilmann et al. (2013) och Maurya och Agarwal (2018), där även 

begreppet internal branding används för att beskriva intern employer branding. Begreppet 

employer branding definieras således som en process vars syfte är att kommunicera en bild av 

företaget som en attraktiv arbetsgivare genom att skapa och förmedla ett unikt värdeerbjudande 

som differentierar företaget gentemot sina konkurrenter, med målet att attrahera fler potentiella 

sökande samt behålla de nuvarande anställda (Backhaus och Tikoo, 2004; Edwards, 2010; 

Sivertzen et al., 2013). 

2.1.1 Processen för employer branding 

Backhaus (2016) förklarar att det finns två huvudmål med processen för employer branding: (1) 

att differentiera sig gentemot konkurrenter och (2) att skapa och behålla engagerade anställda. 

Vidare beskriver Backhaus och Tikoo (2004) att processen för employer branding sker i tre steg 

och börjar med att organisationen skapar ett attraktivt värdeerbjudande som speglar 

organisationens varumärke, se figur 1. 

 

Figur 1: Processen för employer branding (Anpassad från Backhaus & Tikoo, 2004, s. 502-503). 

Värdeerbjudandet utgörs av de unika fördelar som de anställda får av att arbeta på företaget och 

brukar delas in i två eller tre delar (Pandita & Ray, 2018). Dessa har fått skilda benämningar av 

olika forskare: materiella och immateriella fördelar (Pandita & Ray, 2018), instrumentella och 

symboliska (Kashyap & Verma, 2018; Lievens & Highhouse, 2003), funktionella och symboliska 

(Drury, 2016), funktionella, upplevda och symboliska/psykologiska (Ronda et al., 2018). 

Materiella, instrumentella samt funktionella är de attribut som är objektiva, fysiska och konkreta 
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(Ganesan, Antony & George, 2018) och kan således betraktas som synonyma begrepp. 

Immateriella, symboliska, upplevda och psykologiska attribut utgör synonyma begrepp för att 

beskriva attribut som existerar i den anställdas föreställningsvärld och som kan kopplas till deras 

identitet (Lievens & Highhouse, 2003). Attribut som vanligtvis utgör värdeerbjudandet, eftersom 

de anses som attraktiva av potentiella och existerande anställda, presenteras i tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Attribut som anses vara attraktiva av potentiella och existerande anställda. 

Attribut Källor 

Löner Berthon et al. (2005); Drury (2016); Lievens & Highhouse (2003) 

Flexibelt schema Lievens & Highhouse (2003); Ronda et al. (2018) 

Nära till arbetsplatsen Lievens & Highhouse (2003); Ronda et al. (2018) 

Anställningssäkerhet Berthon et al. (2005); Lievens & Highhouse (2003) 

Organisationskultur Berthon et al. (2005); Drury (2016); Pandita & Ray (2018); Rampl 

(2014) 

Utvecklingsmöjligheter Berthon et al. (2005); Drury (2016); Lievens & Highhouse (2003); 

Pandita & Ray (2018); Ronda et al. (2018) 

Innovation Berthon et al. (2005); Hoppe (2018); Lievens & Highhouse (2003) 

Prestige Drury (2016); Hoppe (2018); Lievens & Highhouse (2003) 

Stolthet Ronda et al. (2018) 

Tillhörighet Ronda et al. (2018) 

I det andra steget ska företaget marknadsföra det framtagna värdeerbjudandet till potentiella 

anställda för att attrahera dem till att söka till företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). Författarna 

beskriver att detta kan tolkas av den potentiella anställda som ett löfte om vad en framtida 

anställning innehåller och kommer medföra (Backhaus & Tikoo, 2004). Det är viktigt att 

marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket är i enlighet med övrig marknadsföring så att 

företaget skapar en sammanhängande och konsekvent helhetsbild av företaget (Backhaus & 

Tikoo, 2004; Burmann & Zeplin, 2005; Löhndorf & Diamantopoulos, 2014; Miles & Mangold, 

2004). Det sista steget i processen är att marknadsföra värdeerbjudandet internt genom att 

uppfylla det som utlovats (Backhaus & Tikoo, 2004). Detta för att skapa engagerad personal som 

aktivt arbetar för att uppfylla organisationens mål samt agera i enlighet med dess värderingar 

(Backhaus & Tikoo, 2004; Miles & Mangold, 2004). 

2.1.2 Employer attractiveness  

Enligt Brusch et al. (2018) och Berthon et al. (2005) är employer attractiveness de fördelar som 

en potentiell sökande uppfattar att organisationen erbjuder vid en eventuell anställning. Samtidigt 

förtydligar Van Hoye och Lievens (2009) att attraktionsnivån beror på den sökandes attityd 
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gentemot företaget. Det finns flera olika förmåner som företag kan erbjuda anställda för att 

upplevas som mer attraktiva, exempelvis lön, spännande arbetsuppgifter och en stödjande 

företagskultur (Graham & Cascio, 2018). Enligt Backhaus (2016) är följande faktorer de viktigaste 

för att skapa attraktivitet: anställningstrygghet, kompensation, rättvis lön, etiska värderingar och 

slutligen arbetsuppgifter som är utmanande, relevanta och spännande. Potentiella anställda 

tenderar att jämföra företagets image med sina egna behov, personlighet och värderingar 

(Backhaus & Tikoo, 2004; Lievens & Highhouse, 2003) och om de matchar varandra så betraktas 

företaget som mer attraktivt (Cable & Judge, 1996). Andra attraktiva attribut är exempelvis 

corporate social responsibility (CSR), eftersom företag som tar socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt ansvar oftast ses som mer attraktiva av potentiella sökande, vilket gör det viktigt att 

kommunicera genom sitt EB (Edwards, 2010; Kryger Aggerholm et al., 2011). Heilmann et al. 

(2013) bekräftar att CSR utgör en betydelsefull faktor för employer branding särskilt inom 

energibranschen, där miljömässiga värderingar och hållbara utvecklingar kan användas för att 

attrahera arbetskraft. Vidare förklarar författarna att närvaro och deltagande vid olika seminarier 

och mässor där miljö och hållbarhet står i fokus därför kan vara ett bra sätt för företag att förmedla 

sitt fokus på CSR till potentiella anställda. 

Vad som upplevs som attraktiva attribut hos potentiellt anställda skiljer sig mellan olika individer 

och det kan därför vara svårt för företag att veta vad de ska förmedla i sitt EB (Edwards, 2010). 

Attributens attraktivitet har dessutom visat sig skilja mellan kön (Alniaçik & Alniaçik, 2012) samt 

branscher och kulturella bakgrunder (Rampl, 2014). I skapandet av en fördelaktig employer 

image kan det enligt Lievens och Highhouse (2003) vara fördelaktigt att fokusera på att förmedla 

de symboliska fördelarna, även benämnt de immateriella attributen, kopplade till att arbeta hos 

företaget, vilka de beskriver som arbetsgivarvarumärkets personliga egenskaper och karaktärsdrag. 

Detta eftersom de instrumentella fördelarna, även benämnt de materiella attributen, ofta skiljer 

sig väldigt lite mellan konkurrerande arbetsgivare inom samma bransch (Lievens & Highhouse, 

2003). Allt för stort fokus på de funktionella fördelarna kan således göra det svårt att differentiera 

sig som arbetsgivare eftersom de knappast utgör unika egenskaper hos arbetsgivaren (Hoppe, 

2018; Lievens & Highhouse, 2003). Sivertzen et al. (2013) delar en liknande uppfattning och 

menar att företag inte bör lägga alltför stort fokus vid monetära faktorer vid 

rekryteringsprocessen. Istället attraheras sökande av faktorer som innovation, utveckling, lärande, 

en känsla av självsäkerhet och egenvärde, samt möjligheten att applicera sina kunskaper och 

färdigheter på jobbet (Sivertzen et al., 2013). Dock förklarar Leekha Chhabra och Sharma (2014) 

att kompensation är högt värderat jämfört med andra attribut bland nyutexaminerade, vilket går 
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emot vad Sivertzen et al. (2013) säger. Detta knyter an till Edwards (2010) påstående att 

individers preferenser skiljer sig och indikerar därmed att olika attribut bör ha huvudfokus 

beroende på vilken målgrupp företaget önskar attrahera. 

2.1.3 Effekter av employer branding 

Realistisk information kring företaget i rekryteringsprocessen och ett väl differentierat EB har 

visat sig leda till att sökande får en mer enhetlig bild av företaget som arbetsgivare som tydligt 

speglar hur det är att vara anställd (Backhaus & Tikoo, 2004). Därigenom erhålls ett starkare EB 

(Backhaus & Tikoo, 2004) och det psykologiska kontraktet (som behandlas i avsnitt 2.1.6 Det 

psykologiska kontraktet) blir lättare att upprätthålla (Mangold & Miles, 2007). De många olika 

fördelar som ett starkt EB kan medföra presenteras i tabell 2. 

Tabell 2:  Effekter av employer branding. 

Fördelar Källor 

Minskad personalomsättning och 

därmed lägre rekryteringskostnader 

Berthon et al. (2005); Biswas & Suar (2016); Kashyap & 

Verma (2018); Leekha Chhabra & Sharma (2014) 

Ökad tillit Backhaus (2016); Mangold & Miles (2007); Miles & 

Muuka (2011) 

Fler sökande Biswas & Suar (2016); Drury (2016); Edwards (2010); 

Leekha Chhabra & Sharma (2014) 

Högre kvalitet på sökande Biswas & Suar (2016) 

Lägre lönekrav Berthon et al. (2005) 

Ökat engagemang hos anställda Graham & Cascio (2018); Miles & Muuka (2011) 

Ökad produktivitet Graham & Cascio (2018) 

Specifikt inom energibranschen så lyfts effektivare rekryteringsprocesser, som är både snabbare 

och mer flexibla, förbättrad kvalitet bland de sökande samt förbättrad arbetstrivsel fram som de 

främsta fördelarna med employer branding (Heilmann et al. 2013). Från de djupintervjuer som 

Heilmann et al. (2013) genomförde på två stora internationella organisationer inom 

energibranschen betonades även differentiering gentemot konkurrenterna och arbetsgivarens 

förhandlingsstyrka som två andra viktiga fördelar som employer branding medför. 

2.1.4 Brand identity och brand image 

Backhaus (2016) menar att alla företag har ett EB, oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte. 

Vidare menar författaren att det inte finns något rätt eller fel gällande innehållet i företagets EB, 

utan att målet bör vara att det ska reflektera en klar och ärlig bild av organisationen för att rätt 
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personer ska attraheras till det (Backhaus, 2016). Ett sanningsenligt värdeerbjudande bör förmedla 

den företagskultur som råder på arbetsplatsen eftersom den grundas i de normer och värderingar 

som styr anställdas agerande och således tydligt speglar hur det är att jobba på företaget (Backhaus, 

2018; Cable & Judge, 1996). Brand identity skapas enligt Burmann och Zeplin (2005) inom 

företaget och är avsändarens, det vill säga den anställdes, bild av företaget medan brand image 

beskrivs som den bild som mottages av utomstående. Författarna hävdar att ett sanningsenligt 

värdeerbjudande ökar sannolikheten att ett starkt EB erhålls, eftersom det minskar risken för att 

ett gap uppstår mellan brand image och brand identity, det vill säga vad som lovats och vad som 

faktiskt fås (Burmann & Zeplin, 2005). Backhaus (2018) förklarar vidare att hur de anställda 

känner och tänker om företagets varumärke till viss del påverkas av hur de tror att utomstående 

ser och betraktar det, vilket skapar en korrelation mellan de två begreppen brand identity och 

brand image. Av denna anledning bör de inte betraktas som enskilda element av employer 

branding utan att det bör finnas ett samspel mellan de två delarna (Backhaus, 2018). 

Såväl Brusch et al. (2018) som Foster et al. (2010) trycker på vikten av att skapa en enhetlig bild 

av företaget, vilket kräver att alla avdelningar samarbetar och att löftet genomsyras i alla företagets 

handlingar. Vidare poängterar Backhaus (2016) faran med att skapa en alltför snäv eller statisk 

brand image eftersom de anställdas preferenser förändras med tiden och således kan skilja sig åt 

beroende på var i karriären och livet de befinner sig. Därför bör företag satsa på att skapa en 

brand image som tilltalar många olika målgrupper så att en diversifierad personalstyrka kan 

erhållas (Backhaus, 2016). 

2.1.5 Företagets rykte och brand equity 

Företagets brand image påverkas till viss del av dess rykte, vilket Sivertzen et al. (2013) förklarar 

byggs på socialt konstruerade karaktärsdrag som avgörs av en kombination av företagets tidigare 

handlingar samt framtida möjligheter. Fombrun (1996, s. 37) definierar företags rykte som “the 

affective or emotional reaction – good or bad, weak or strong – of ... the general public to the 

company’s name” (Cable & Turban, 2001). Cable och Turban (2001) förtydligar att en 

arbetsgivares rykte utgörs av hur jobbsökande tror att allmänhetens känslomässiga utvärdering av 

organisationen ser ut. Brand equity är en term som ofta nämns i samband med EB (Berthon et 

al., 2005; Ewing, et al, 2002; Wilden, Gudergan, & Lings, 2010). Enligt Keller (1993, s. 1) 

definieras brand equity som “the marketing effects uniquely attributable to the brand—for 

example, when certain outcomes result from the marketing of a product or service because of 

its brand name that would not occur if the same product or service did not have that name”. 
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Vidare beskriver Backhaus och Tikoo (2004) samt Biswas och Suar (2016) att brand equity kan 

ses som de förmågor och belastningar som kan kopplas till ett varumärke och förklarar att det 

därmed kan antingen öka eller minska produktens eller tjänstens värde för företaget och dess 

kunder. Betraktat ur ett brand equity-perspektiv kan en arbetsgivares rykte skapa mervärde för 

den potentiella sökande som sträcker sig utöver vanliga jobbattribut såsom lön och 

arbetsuppgifter på samma sätt som ett varumärke kan skapa mervärde för en produkt eller en 

tjänst (Cable & Turban, 2003). 

Företagets rykte utgör således en avgörande faktor för möjligheten att attrahera och rekrytera ny 

kompetens till företaget (Backhaus & Tikoo, 2004; Cable & Turban, 2003; Edwards, 2010; 

Sivertzen et al., 2013). Cable och Turban (2003) påvisar att jobbsökares uppfattning av ett 

företags rykte påverkas av dennes kännedom om arbetsgivaren och externa omdömen om 

företagets rykte. Jobbsökarens uppfattning av ryktet påverkar i sin tur om personen förväntar sig 

känna stolthet inför att bli en del av organisationen samt dennes uppfattning av hur attraktiva 

attributen kopplade till arbetet anses vara, som slutligen kopplas till den jobbsökandes avsikt att 

söka jobbet (Cable & Turban, 2003). Graham och Cascio (2018) tillägger att ryktet även bidrar 

till huruvida nuvarande anställda vill stanna kvar på företaget och belyser vikten av att värna om 

sitt rykte eftersom ett dåligt rykte kan minska de anställdas förtroende för företaget och 

därigenom försämra företagets brand image. 

2.1.6 Det psykologiska kontraktet 

Genom värdeerbjudandet i ett EB förmedlas ett löfte till potentiella sökande (Backhaus & Tikoo, 

2004; Biswas & Suar, 2016) som benämns som det psykologiska kontraktet och definieras enligt 

Mangold och Miles (2007) som “an employee's perceptual agreement about the exchange 

relationship he/she has with the organization” (s. 426). Det psykologiska kontraktet bygger på 

förväntningar som skapas hos den sökande baserat på information om hur en potentiell 

anställning hos företaget skulle komma att se ut samt vad den skulle innehålla (Backhaus, 2016). 

Mangold och Miles (2007) förtydligar att det psykologiska kontraktet endast existerar i den 

anställdes sinne och representerar personliga tolkningar och förväntningar vilket innebär att det 

blir svårt för andra än den anställde själv att veta vad kontraktet innehåller. Om löftet inte 

stämmer överens med den faktiska upplevelsen som den nyanställda får, bryts det psykologiska 

kontraktet och besvikelse hos den anställda uppstår (Backhaus, 2016; Mangold & Miles, 2007). 

Flertalet negativa konsekvenser kan då uppkomma, exempelvis: minskad arbetstrivsel, minskat 

förtroende för företaget, sämre prestation, minskat engagemang (Backhaus & Tikoo, 2004; 
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Mangold & Miles, 2007) samt ökad personalomsättning (Backhaus & Tikoo, 2004). Besvikelsen 

hos de anställda speglas i deras bemötande med kunden vilket i slutändan leder till minskad 

kundnöjdhet och lojalitet (Mangold & Miles, 2007). Genom att klart och tydligt framföra vad 

den anställde kan förvänta sig av företaget samt vad företaget i sin tur förväntar sig tillbaka kan 

hjälpa den anställde att skapa ett psykologiskt kontrakt som är både realistiskt och hälsosamt 

(Mangold & Miles, 2007). Därför är det återigen viktigt att företaget förmedlar en ärlig bild av 

företaget, vilket enligt Backhaus och Tikoo (2004) görs genom att delge positiv såväl som negativ 

information om företaget. Även Wilden et al. (2010) betonar vikten av att korrekt information 

om arbetsgivaren finns tillgänglig för jobbsökande. 

2.2 Intern employer branding 

Enligt Mangold och Miles (2007) är det allmänt känt att det är de anställda som skapar företagets 

brand image. I enlighet med Graham och Cascio (2018) och Mosley (2007) förklarar Punjaisri 

och Wilson (2007) att de anställda är den avgörande länken mellan företaget och kunderna 

eftersom det är deras uppgift att verkställa företagets löfte till kunderna. Därav ligger företagets 

framgång i de anställdas händer, vars attityder och beteenden bidrar till att skapa kundnöjdhet 

(Punjaisri & Wilson, 2007). De anställdas vilja att bidra till företaget är skör och kan snabbt 

förstöras om brist på engagemang uppstår (Punjaisri & Wilson, 2007) eller om tilliten till företaget 

förstörs (Biswas & Suar, 2016; Graham & Cascio, 2018). Ambler (2000) förklarar att de anställda 

bör anses vara lika viktiga som de externa kunderna eftersom nöjda anställda mer sannolikt 

kommer att uppfylla löftet till slutkunden varpå denne också blir nöjd. Vissa företag går så långt 

som att säga att de anställda är företagets första kund (Ambler, 2000). Flertalet författare betonar 

därför vikten av intern employer branding för att förebygga att bristande engagemang uppstår 

(Burmann & Zeplin, 2005; Miles & Mangold, 2004; Punjaisri & Wilson, 2007). Intern employer 

branding, eller internal branding som det ofta kallas, saknar enligt Foster et al. (2010) en allmän 

definition. Författarna menar dock att forskare är överens om att grundprincipen i intern 

employer branding är att säkerställa att medarbetarna omvandlar företagets värderingar till 

verklighet så att kundernas förväntningar på företaget uppfylls och kundlöftet därmed förverkligas 

(Foster et al., 2010). Intern employer branding sägs i slutändan handla om att stärka företagets 

varumärke (Burmann, Zeplin, & Riley, 2009). 

Även Graham och Cascio (2018) framhäver de anställdas betydelsefulla roll i utvecklandet och 

kungörelsen av företagets EB och hävdar att de anställda skapar varumärket. Backhaus (2018) 

instämmer i detta påstående och för att betona människans betydelse ytterligare så tillägger 
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författaren att vissa människor skapar varumärket, vissa lever det och vissa förstör det. Vidare 

menar Burmann och Zeplin (2005) att företagets varumärke i allmänhet inte enbart förmedlas 

genom företagets reklam och officiella kommunikation, utan att kundens bild av företaget, det 

vill säga dess brand image, påverkas och formas genom varje kundupplevelse vid varje 

beröringspunkt mellan kunden och varumärket. Samtidigt påstår Mosley (2007) att det är viktigt 

att den anställdes beteende i kundmötet inte upplevs som inövat utan känns naturligt. Både 

Mosley (2007) och Burmann och Zeplin (2005) menar att alla företagets anställda, oavsett vilken 

avdelning de tillhör och vare sig de har direkt kundkontakt eller inte, är med och formar 

företagets brand image och poängterar således vikten av en enhetlig brand identity som de 

anställda konsekvent förmedlar till kunderna. Även om front-line-personal är de som beskrivs ha 

störst inverkan på kundernas upplevelse av företagets varumärke, på grund av deras frekventa 

interaktion med kunder, så betonar Backhaus (2016) vikten av att komma ihåg att även back-

office-anställda är en viktig del i företagets upprätthållande av löftet till kunden. Genom sin 

interaktion med front-line-personal bidrar de till att skapa en konsekvent levereras av löftet till 

kunderna (Backhaus, 2016). 

Mosley (2007) menar att även den anställdes upplevelse av företaget och dess varumärke inte 

skapas vid ett enskilt tillfälle utan att det bygger på en samlad bedömning utifrån samtliga 

beröringspunkter som sker mellan den anställde och företaget under en längre tid. Vid dessa 

beröringspunkter ges företaget möjligheten att förmedla den företagskultur som de vill ska ligga 

till grund för den anställdes tankesätt och som därmed speglas i dennes uppförande (Mosley, 

2007). Vidare menar Mosley (2007) att företagets kultur är ett ständigt pågående arbete som 

formas dagligen och tar lång tid att förändra. Därför är det viktigt att företaget arbeta aktivt med 

att bygga den önskade kulturen och det är viktigt att företaget skapar en konsekvens i såväl 

ledarskap som företagets processer för att upplevas som mer trovärdigt (Mosley, 2007). Genom 

att ständigt förmedla företagets kultur, mål och visioner i den anställdes vardagliga 

arbetsupplevelse menar författaren att den anställde kan guidas till ett beteende som stämmer 

överens med företagets löfte till olika intressenter och som samtidigt blir genuint och äkta 

(Mosley, 2007). 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att effektiv intern employer branding leder till att företaget 

blir svårt att imitera och bidrar således till företagets konkurrenskraft genom differentiering. 

Biswas och Suar (2016) instämmer i detta och förklarar att allt kan imiteras, förutom ett företags 

anställda. Vidare belyser Burmann et al. (2009) att alla företagets anställda, oavsett hierarkisk 

position eller funktionell roll, spelar en avgörande roll för skapandet av ett starkt varumärke och 
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därigenom konkurrensfördel. Att skapa engagemang och känslomässiga anknytningar till 

varumärket hos de anställda genom brand commitment är många forskare överens om är en 

avgörande del inom intern employer branding (Burmann & Zeplin, 2005; Foster et al., 2010; 

Porricelli et al., 2014). Det finns emellertid flertalet faktorer som kan ge upphov till brand 

commitment. Exempelvis menar både Burmann och Zeplin (2005) samt Löhndorf och 

Diamantopoulos (2014) att överensstämmelse mellan den anställdes och företagets värderingar, 

så kallad person-organisation fit (POF) spelar en ytterst viktig roll i utvecklandet av brand 

commitment och framhäver vikten av att arbeta med internal branding för att skapa denna POF. 

Intern kommunikation, genom vilken konsekvent budskap om företagets brand identity 

förmedlas samt information som kan guida anställda i deras uppförande, anses också som en viktig 

del i skapandet av brand commitment (Burmann & Zeplin, 2005; Mangold & Miles, 2007; Miles 

& Mangold, 2004; Punjaisri & Wilson, 2007). Slutligen väljer vissa forskare att betrakta och lyfta 

fram ledarskap som en central roll i upprättandet av brand commitment (Burmann & Zeplin, 

2005; Miles & Mangold, 2004; Morhart et al., 2009). Samtliga faktorer kommer att beskrivas 

och förklaras var för sig i de följande avsnitten. 

2.2.1 Brand commitment 

Enligt Burmann och Zeplin (2005) definieras brand commitment som de anställdas nivå av 

engagemang och psykologisk tillgivenhet till företagets varumärke då den anställda skapar ett 

emotionellt band till organisationen. Vidare menar författarna att brand commitment är 

synonymt med organisational commitment (Burmann & Zeplin, 2005). I ett employer branding 

sammanhang pratar Backhaus och Tikoo (2004) om organisational commitment och menar då 

att de anställda accepterar företagets värderingar och mål samt har en vilja att bidra till att dessa 

uppfylls. Författarna förklarar vidare att organisational commitment innebär att de anställda 

känner lojalitet gentemot arbetsgivaren (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Enligt Lages (2012) består commitment av tre delar, där den första innefattar den anställdes tro 

på samt acceptans av de mål och värderingar som företaget har. Den andra är viljan hos de 

anställda att bidra till att organisationen uppnår dessa mål och slutligen en stark vilja hos de 

anställda att fortsätta att arbeta på företaget även i framtiden. Burmann och Zeplin (2005) 

undersöker brand commitment närmare och förklarar att begreppet består av engagemang på tre 

olika nivåer: foglighet, identifikation och internalisering. 



17 

 

Foglighet är den lägsta nivån av brand commitment, och anställda på denna nivå utför endast 

uppgifter på grund av tvång, antingen för att undvika bestraffning om uppgiften inte blir utförd 

(Miles & Mangold, 2004) eller för att erhålla en belöning för att uppgiften utförts (Burman & 

Zeplin, 2005). Vidare förklarar Burmann och Zeplin (2005) samt Mangold och Miles (2007) att 

foglighet inte skapar engagemang utanför den anställdes arbetsbeskrivning, då de anställa endast 

uppfyller minimikraven. Om arbetsgivaren misslyckas att upprätthålla det psykologiska 

kontraktet kommer den anställdes nivå av commitment att begränsas till foglighet eftersom den 

anställdes tillit till företaget har förlorats (Mangold & Miles, 2007). 

Identifikation innebär enligt Burmann och Zeplin (2005) att de anställda motiveras att utföra 

arbete för att de vill känna en tillhörighet till en grupp och bidra till att skapa förutsättningarna 

för att gruppen ska lyckas. Burmann et al. (2009) tillägger att identifikation mäter i vilken 

omfattning som de anställda anser sig vara en beståndsdel av företaget och dess varumärke. Vidare 

beskrivs de anställda känna personligt ansvar för gruppen och varumärket och blir på så sätt 

motiverade till att utföra uppgifter som går utöver deras rollbeskrivning för att bidra till att 

gemensamma mål nås (Burmann & Zeplin, 2005; Löhndorf & Diamantopoulos, 2014). Viljan 

att bidra till företagets mål på grund av en önskan om social grupptillhörighet förklarar Löhndorf 

och Diamantopoulos (2014) genom social identity theory, vilket enligt Hoppe (2018) bygger på 

överensstämmelse mellan de två parternas värderingar. Enligt Edwards (2010) finns en stark 

naturlig önskan hos människor att känna tillhörighet till olika sociala grupper som kan bli en del 

av deras personliga identitet, vilket leder till att de känner att deras arbete är meningsfullt. Vidare 

förklarar Edwards (2010) att företag kan underlätta identifiering genom att skapa en miljö som 

uppmuntrar öppen kommunikation. 

Slutligen är internalisering ett engagemang som skapas då de anställda ser vinsten i att göra något, 

både för sin egen skull och för organisationen, och därför vill sträva efter att uppnå målen (Miles 

& Mangold, 2004). Likt identifikation så handlar internalisering om en överensstämmelse mellan 

de två parternas värderingar, men skillnaden är att vid internalisering sker det för individens egen 

skull snarare än för gruppens skull. Internalisering beskrivs mer djupgående som en process 

genom vilken de anställda införlivar företagets värderingar, kultur och annat som skapar dess 

identitet, så att företagets identitet blir ett med de anställdas personliga identitet (Burmann & 

Zeplin, 2005; Morhart et al., 2009). Vidare sägs internalisering uppstå när den anställda känner 

stark tillit till sin ledares omdöme och expertis och när de betraktar att ledarens delegeringar och 

uppsatta mål ligger lika mycket i den anställdas personliga intresse som hela organisationens 

intresse (Miles & Mangold, 2004). I den ultimata formen av internalisering stämmer den 
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anställdas värderingar helt överens med företagets varumärke (Burmann & Zeplin, 2005). Vidare 

förklarar Burmann och Zeplin (2005) att internalisering byggs på inre motivation snarare än yttre 

motivation såsom belöning eller bestraffning. 

Brand commitment har visat sig leda till flertalet fördelar. Bland annat har engagerade anställda 

visat sig ha en högre närvaro än icke engagerade och bidrar således till en ökad vinst för företaget 

(Biswas & Suar, 2016) samt kan kopplas till ökad produktivitet hos anställda (Backhaus, 2016). 

Vidare stannar engagerade anställda hos företaget under en längre tid vilket ytterligare bidrar till 

lönsamheten (Biswas & Suar, 2016). Således bidrar de anställda finansiellt till företaget genom 

ökad försäljning, ökad produktivitet samt minskade kostnader (Graham och Cascio, 2018). 

Vidare sägs graden av commitment påverka huruvida de anställda förmedlar en positiv och 

önskvärd brand image till utomstående (Lages, 2012; Mangold & Miles, 2007). Morhart et al., 

(2009) förklarar att engagerade anställdas arbete för att stärka företaget inte enbart sker på jobbet 

utan även utanför, exempelvis genom att tala gott om företaget. 

För att skapa brand commitment hos de anställda belyser Hoppe (2018) samt Löhndorf och 

Diamantopoulos (2014) vikten av att skapa ett differentierat värdeerbjudande, eftersom det är 

lättare för de anställda att knyta an till och identifiera sig med ett företag som skiljer sig från sina 

konkurrenter. Davies, Mete och Whelan (2018) visar att ju mer positiv de anställdas bild av 

arbetsgivarens brand image är, det vill säga hur de anställda upplever att utomstående ser på 

företaget, desto bättre trivs de och desto högre engagemang uppvisar de. Sannolikheten att 

anställda identifierar sig med sitt företag ökar ifall de tror att företaget har ett högt anseende bland 

utomstående (Backhaus, 2018; Feng Uen et al. 2015; Hoppe, 2018) samt om de anställda känner 

tillit till arbetsgivaren (Backhaus, 2016; Hoppe, 2018). 

2.2.2 Person-organisation fit 

Nivån av överensstämmelse mellan den anställdes personliga värderingar och organisationens 

värderingar beskrivs av Cable och Judge (1996) samt Yaniv och Farkas (2005) med begreppet 

person-organisation fit (POF) och har visat sig vara en viktig förutsättning för att brand 

commitment ska kunna skapas (Burmann & Zeplin, 2005; Cable & Judge, 1996). Företag som 

differentierar sitt EB väl lyckas i större utsträckning med att skapa POF eftersom ansökande då 

själva kan avgöra huruvida de passar på företaget och ett sorts naturligt urval sker (Backhaus, 

2016; Löhndorf & Diamantopoulos, 2014). Jobbsökande med liknande värderingar som företaget 

bidrar till att stärka den rådande företagskulturen (Yaniv & Farkas, 2005), vilket i förlängningen 
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medför lägre personalomsättning (Backhaus, 2016). Cable och Judge (1996) förklarar att utöver 

lägre personalomsättning kan företag uppnå andra fördelar av POF såsom högre arbetstrivsel samt 

att anställda blir mer villiga att ge positiva rekommendationer om företaget till andra. Yaniv och 

Farkas (2005) tillägger att högre arbetstrivsel kan leda till att de anställda blir mer benägna att 

bidra till företagets mål och därmed även engagerade i att utföra uppgifter som ligger utöver de 

anställdas arbetsbeskrivning. Hög POF leder också till att den anställde lättare accepterar 

företagets värderingar och känner sig mer bekväm med att förmedla dessa till utomstående, vilket 

stärker företagets varumärke (Yaniv & Farkas, 2005). Detta förutsätter dock att företagets uttalade 

värderingar stämmer överens med företagets verkliga värderingar och agenda, eftersom en 

diskrepans däremellan leder till att anställda upplever företaget som falskt och kommer vägra att 

stå bakom deras värderingar (Yaniv & Farkas, 2005). Den anställde sägs även ha lättare att uppnå 

högre nivå av brand commitment, det vill säga identifikation eller internalisering, ifall deras 

värderingar stämmer överens med företagets (Hurrell & Scholarios, 2014; Yaniv & Farkas, 2005). 

Det handlar inte bara om att informera jobbsökande om företagets värderingar innan anställning 

för att skapa överensstämmelse mellan värderingar, utan företaget kan med olika metoder 

överföra sina värderingar till anställda och på så sätt stärka denna matchningen även efter 

anställningen, genom vad Burmann och Zeplin (2005) kallar för socialiseringsprocessen. Denna 

process innebär att företagets brand identity förmedlas genom exempelvis träning, utbildning, 

sociala event och mentorskapsprogram vid olika steg av den anställdes karriär (Burmann & 

Zeplin, 2005). Även Hurrell och Scholarios (2014) trycker på vikten av att ta vara på alla chanser 

till att öka POF, oavsett om det är tidigt i rekryteringsprocessen eller efter anställning, för att 

internalisering av företagets värderingar lättare ska kunna ske och ge upphov till uppförande som 

linjerar med företagets värderingar och kultur. Om de anställda dessutom tillåts vara med och 

själv bestämma över utformningen av socialiseringsprocesserna och göra en egen tolkning av vad 

som utgör önskvärt och passande beteende, ökar sannolikheten ytterligare att de anställda uppnår 

internalisering (Hurrell & Scholarios, 2014). 

2.2.3 Intern kommunikation 

Det är viktigt med intern kommunikation för att skapa medvetenhet hos de anställda kring 

företagets brand identity samt att få samtliga inom organisationen att förstå sin roll i skapandet av 

kundens upplevelse av varumärket och därmed företagets brand image (Burmann & Zeplin, 

2005). Enligt Burmann och Zeplin (2005) krävs mer än hög varumärkeskännedom och ett 

övertygande varumärkeslöfte för att kunder ska känna tillit och lojalitet till varumärket. 
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Författarna jämför varumärken med personer och menar att det krävs en pålitlig identitet för att 

de ska betraktas som trovärdiga (Burmann & Zeplin, 2005). I och med att anställda kan betraktas 

som företagets första led av kunder (Ambler, 2000), krävs pålitlighet inte enbart för att kunder 

ska känna tillit och lojalitet till företaget utan även för att anställda ska känna detsamma gentemot 

sin arbetsgivare. Detta framhävs av Cable och Judge (1996), som menar att ett äkta varumärke 

utgör grundförutsättningen för anställdas lojalitet och engagemang, som i sin tur bygger tillit. 

Det innebär att det lovade varumärket måste stämma överens med det verkliga (Backhaus, 2018; 

Cable & Judge, 1996). Backhaus (2016) tillägger att det är när den förväntade och verkliga bilden 

av företaget stämmer överens som de första emotionella banden till företaget skapas. 

Leekha Chhabra och Sharma (2014) beskriver skapandet av lojala anställda som en process där 

målet är att förflytta de anställda från att endast se sin roll som ett anställningskontrakt där 

uppgifter betas av till att uppleva ett psykologiskt kontrakt genom vilken de anställda blir 

engagerade till att bidra till uppfyllandet av organisationens mål. Mangold och Miles (2007) 

menar att det psykologiska kontraktet måste uppfyllas för att anställda ska förmedla en önskvärd 

brand image, eftersom en överträdelse av kontraktet gör att den anställde känner sig illa behandlad 

och tappar förtroendet för sin arbetsgivare. Genom att delge realistisk information om tjänsten 

till den jobbsökande (Biswas & Suar, 2016) samt genom att tydligt kommunicera till den anställde 

inte bara vad denne kan förvänta sig av företaget utan även vad företag i sin tur förväntar sig av 

den anställde, ökar chanserna att ett mer hälsosamt psykologiskt kontrakt skapas från första början, 

som därmed blir lättare att upprätthålla (Mangold & Miles, 2007). 

För att upplevas som pålitligt är det viktigt att företaget sänder enhetligt och konsekvent budskap, 

oavsett genom vilken kommunikationskanal informationen sprids och till vem budskapet riktas 

(Burmann & Zeplin, 2005; Foster et al., 2010; Mangold & Miles, 2007; Mosley, 2007). Vidare 

belyser Mangold och Miles (2007) vikten av att samtliga budskap är förankrade i företagets 

mission, värderingar och önskade brand image för att undvika att tvetydiga eller direkt 

motstridiga mål och intressen uppstår. Miles och Mangold (2004) tillägger att det inte enbart 

gäller formella informationskällor såsom ledningssystem, HR och reklam, utan även för de 

budskap som förmedlas genom informella informationskällor, såsom medarbetares och ledares 

uppförande samt företagets kultur. Flertalet forskare betonar vikten av samarbete mellan 

framförallt avdelningarna HR och marknadsföring för att skapa enhetlig kommunikation (Foster 

et al. 2010; Maheshwari, Gunesh, Lodorfos, & Konstantopoulou, 2017). 
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Företaget måste även informera den anställda om vilken brand image företaget vill att de ska 

förmedla samt få dem att förstå den underliggande värdegrunden (Mangold & Miles, 2007). 

Snarare än att förse de anställda med regler och färdiga manualer som beskriver hur den anställde 

ska agera vid olika situationer, förklarar Mangold och Miles (2007) att det istället handlar om att 

skapa medvetenhet och kunskap om vad företaget önskar uppnå och vilket beteende som behövs 

för att leverera dess önskade brand image till kunder. På så sätt menar författarna att anställda kan 

guidas att fatta beslut som resulterar i ett uppförande som är i linje med företagets brand image 

även vid oförutsedda situationer. Detta ökar även sannolikheten att kunden upplever beteendet 

som naturligt istället för inövat, som Mosley (2007) belyser vikten av. Denna typ av medvetenhet 

och djupare förståelse för ett önskvärt uppförande kan förstärkas ifall den anställde tas i beaktning 

även vid skapande av externa budskap som inte direkt riktar sig mot de anställda, för att undvika 

risk för motstridiga budskap (Mangold & Miles, 2007). Det får heller inte finnas en avsaknad av 

information kring det som marknadsförts till kund då de anställda är i behov av att veta hur de 

ska leverera det som marknadsförts (Mangold & Miles, 2007). Miles och Mangold (2004) menar 

att om meddelanden som förmedlas genom organisationer sänder inkonsekvent budskap kan det 

bli svårt för de anställda att veta hur de förväntas uppträda. Finns dessutom en diskrepans mellan 

vad företaget säger och gör, exempelvis uttalande mål jämfört med faktiska mål, finns stor risk 

att de anställda upplever att företaget saknar integritet. Detta kan i sin tur, enligt författarna, leda 

till att deras villighet såväl som förmåga att projicera en positiv brand image till utomstående 

minskar (Miles & Mangold, 2004). 

2.2.4 Ledarskap 

Miles och Mangold (2004) betonar att ledningen har en avgörande roll i att säkerställa att en 

enhetlig och konsekvent brand image kommuniceras. Transformellt ledarskap (TFL) har visat sig 

särskilt framgångsrikt i uppgiften att få de anställda att internalisera företagets värderingar (Miles 

& Mangold, 2004; Morhart et al., 2009) eftersom det medför att den anställdas personliga 

värderingar och prioriteringar linjerar med organisationens mål så att högre syften kan uppnås 

(Morhart et al., 2009). Transformella ledare beskrivs som karismatiska personer som motiverar 

och inspirerar anställda (Morhart et al., 2009) och som kan åstadkomma förändring genom att 

kommunicera gemensamma visioner och skapa intellektuell stimulans (Miles & Mangold, 2004). 

De sägs dessutom utöva individuell hänsyn (Morhart et al., 2009) samt erkänna och ta till vara 

på anställdas olikheter (Miles & Mangold, 2004). Betraktas ledarskapets inverkan på anställdas 

beteende utifrån ett varumärkescentrerat perspektiv menar Morhart et al. (2009) att den 



22 

 

traditionella definitionen av TFL behöver anpassas till sammanhanget och föreslår vad de väljer 

att kalla för brand-specific TFL. Författarna definierar brand-specific TFL som “a leaders 

approach to motivating his or her followers to act on behalf of the corporate brand by appealing 

to their values and personal convictions” (s. 123). Denna typ av ledare agerar som en äkta förebild 

genom att leva enligt varumärkets värderingar, framkallar stolthet och personligt engagemang för 

varumärket samt ger frihet åt anställda att själva tolka sin egna roll som representant för 

varumärket samtidigt som ledaren tränar och coachar den anställda att växa in i den rollen 

(Morhart et al., 2009). På detta sätt tillfredsställs anställdas behov av tillhörighet, självständighet 

och kompetens med avseende på deras roll som representant för varumärket, vilket i sin tur visat 

sig utgöra en förutsättning för att internalisering av den anställdes rollidentitet som 

varumärkesrepresentant ska kunna ske (Morhart et al., 2009). Även Mangold och Miles (2007) 

betonar att ledarna har en betydelsefull roll i främjandet av anställdas internalisering genom att 

föregå med gott exempel och låta företagets kultur och värderingar speglas i deras beteende. 

Forskning av Morhart et al. (2009) visade att brand-specific TFL minskar personalomsättningen 

samt ökar varumärkesstärkande beteende både när de gäller uppgifter inom och utöver den 

anställdas arbetsbeskrivning. Även Miles och Mangold (2004) lyfter fram TFL med stark 

varumärkesorientering som en drivande faktor för att främja varumärkesstärkande beteende hos 

anställda. Burmann och Zeplin (2005) belyser vikten av att det appliceras av ledare på samtliga 

nivåer inom organisationen och poängterar vidare att företagets verkställande direktör (VD) har 

en avgörande roll för företagets brand identity så väl som brand image. För att de anställda ska ta 

till sig företagets brand identity och agera i enlighet med varumärket är det viktigt att även VD:n 

agerar som en förebild och att varumärket speglas i både deras ord och handlingar. VD:ns 

agerande har även inflytande på hur utomstående betraktar företagets brand image. 

2.3 Effekter av intern employer branding 

Intern employer branding beskrivs som ett hjälpmedel för att skapa samstämmighet mellan vad 

de anställda tror att företaget önskar uppnå, vad företaget faktiskt önskar åstadkomma samt vad 

anställda och kunder upplever att de får i förhållande till vad de lovats (Punjaisri & Wilson, 2007). 

Detta hjälper i sin tur att attrahera och behålla kompetent personal (Pandita & Ray, 2018). Det 

kräver kontinuerligt arbete mellan olika avdelningar och funktioner inom organisationen 

(Burmann, Zeplin, & Riley, 2009) och ökar på längre sikt sannolikheten att anställda upplever 

brand commitment (Porricelli et al., 2014; Burmann & Zeplin, 2005; Biswas & Suar, 2016) och 

skapar därmed förutsättningar för att få anställda att internalisera företagets värderingar. Intern 
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employer branding kan även generera lojalitet hos den anställde gentemot sin arbetsgivare 

(Punjaisri & Wilson, 2007) som gör att de anställda är mer produktiva (Brusch et al., 2018) samt 

stannar på företaget även i svåra tider, som exempelvis ekonomiska kriser (Backhaus & Tikoo, 

2004; Leekha Chhabra & Sharma, 2014). Genom intern employer branding kan företag således 

få de anställda att trivas bättre med sitt arbete (Porricelli et al., 2014) och bli mer engagerade 

(Burmann & Zeplin, 2005) så att de aktivt arbetar för att stärka företaget och dess varumärke 

genom vad som kallas för employee brand-building behaviour (Mangold & Miles, 2004; Morhart 

et al., 2009). 

2.3.1 Employee brand-building behaviour  

Begreppet employee brand-building behaviour redogörs av Miles och Mangold (2004) som ett 

samlingsord för att beskriva olika beteenden genom vilka anställda kan bidra till stärkandet av ett 

företags brand image. Employee brand-building behaviour definieras av Morhart et al. (2009) 

som “employees' contribution (both on and off the job) to an organization's customer-oriented 

branding efforts.” (s. 123). Employee brand-building behaviour kan exempelvis innebära att de 

anställda är tillmötesgående och hjälpsamma (Burmann et al., 2009; Mangold & Miles, 2004), 

försöker undvika problem och konflikter samt bidrar till företaget med extra tid (Burmann & 

Zeplin, 2005; Ocampo et al., 2018). Anställda som utför brand-building behaviour benämns 

enligt Löhndorf och Diamantopoulos (2014) och Yakimova et al. (2017) som brand champions. 

Porricelli et al. (2014) förklarar emellertid att brand champions inte är den enda benämningen 

för detta beteende, utan att flertalet termer har använts i sammanhanget, exempelvis brand 

ambassador (Backhaus, 2018; Graham & Cascio, 2018; Xiong et al., 2013), corporate champion 

(Ocampo et al., 2018) samt de mer sällan förekommande termerna brand maniacs och brand 

evangelists (Morhart et al., 2009). Burmann och Zeplin (2005) väljer istället att använda 

begreppet living the brand för att beskriva anställda som utövar employee brand-building 

behaviour. 

Beskrivningen av anställda som utför brand-building behaviour skiljer sig lite mellan de olika 

begreppen. Exempelvis beskrivs brand champions enligt Löhndorf och Diamantopoulos (2014) 

utgöras av anställda som ägnar sig åt aktiviteter som syftar till att bygga eller stärka organisationens 

varumärke, medan Yakimova et al. (2017) antar ett smalare synsätt och menar att brand 

champions är individer som verkar för att konvertera andra människor till att bli anhängare av 

företagets varumärke. Vidare beskrivs brand ambassadors av Backhaus (2018) vara anställda som 

sprider information om företaget som arbetsgivare och delar med sig av sina egna erfarenheter av 
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företaget. Graham och Cascio (2018) väljer istället att benämna samtliga anställda på företaget 

som brand ambassadors, då de menar att alla inom organisationen fungerar som representanter 

för varumärket. Slutligen sammanfattar Ocampo et al. (2018) corporate champions som lojala 

anställda som försvarar företaget mot hot och kritik från externa parter. I denna studie samlas 

dock samtliga begrepp under benämningen varumärkesambassadörer och syftar till anställda som 

på olika sätt tjänar för att bygga och stärka företagets varumärke. 

Flertalet forskare har valt att dela upp employee brand-building behaviour i olika delar, men 

synen på hur denna indelning bör se ut skiljer sig mellan olika forskare. Morhart et al. (2009) 

benämner in-role och extra-role som två nivåer av employee brand-building behaviour, där det 

första handlar om anställda som utövar ett varumärkesstärkande beteende, men endast inom 

ramarna för de angivna arbetsuppgifterna, medan det andra handlar om hängivna anställda som 

utför uppgifter utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. Extra-role behaviour kan även benämnas 

organisational citizenship behaviour (OCB), vilket Organ (1988, s. 4) definierar som “the 

individual behaviour that is discretionary, not directly or explicitly recognized by the formal 

reward system, and that in aggregate promotes the effective functioning of the organization” 

(Podsakoff et al., 2000). Denna definition är allmänt känd och har citerats och sammanfattats av 

flertalet forskare (Bravo, Buil, de Chernatony, & Martínez, 2017; Burmann & Zeplin, 2005; 

Hoppe, 2018; Porricelli et al., 2014; Strobel, Tumasjan, Spörrle, & Welpe, 2013). Eftersom 

extra-role behaviour ligger utanför de formella arbetsuppgifterna finns varken krav eller 

förväntningar på ett sådant beteende, utan engagemanget sker på eget initiativ och utan någon 

form av yttre belöning som motivation (Podsakoff et al., 2000). Innehållet i OCB har därefter 

modifierats för att beskriva liknande beteende med starkt varumärkesorientering och som riktas 

mot att stärka företagets brand identity såväl som brand image, varpå begreppet brand citizenship 

behaviour (BCB) skapades (Burmann & Zeplin, 2005). Burmann och Zeplin (2005) tydliggör 

skillnaden mellan begreppen OCB och BCB, vilket illustreras genom figur 2. Författarna 

förklarar att även om OCB och BCB har mycket gemensamt, finns tydliga skillnader. BCB har 

ett tydligt fokus på varumärket och dess aktiviteter riktas både internt och externt, medan OCB 

enbart har ett internt fokus, samtidigt som det inte är begränsat till aktiviteter kopplat enbart till 

varumärket utan till organisationen i helhet (Burmann & Zeplin, 2005). 
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Figur 2: Illustration av skillnaden mellan OCB och BCB (Anpassad från Burmann & Zeplin, 

2005, s. 283). 

Löhndorf och Diamantopoulos (2014) väljer istället att dela in employee brand-building 

behaviour i fyra olika typer av beteende: brand-congruent behaviour, customer-oriented 

behaviour, participation in brand development och positiv word-of-mouth (WOM). Brand-

congruent behaviour avser huruvida de anställda agerar i enlighet med företagets varumärke i 

kontakt med kunder för att skapa en överensstämmelse mellan brand image och brand identity, 

medan customer-oriented behaviour beskrivs som hur väl anställda guidar kunder i köpprocessen 

så att besluten uppfyller kundens behov och önskemål (Löhndorf & Diamantopoulos, 2014). 

Participation in brand development beskrivs av Löhndorf och Diamantopoulos (2014) vara när 

den anställda på sitt jobb tar initiativ att aktivt bygga och vårda företagets varumärke, trots att det 

inte ingår i den anställdes ordinarie arbetsbeskrivning. Därmed stämmer beskrivningen överens 

med den som ges för extra-role behaviour och kan liknas vid BCB. Slutligen beskrivs positiv 

WOM som ett beteende som sker utanför jobbet där den anställde personligen förespråkar 

företagets varumärke och som också utgör extra-role behaviour hos den anställde (Löhndorf & 

Diamantopoulos, 2014). 

2.3.2 Word-of-mouth 

Enligt File, Judd och Prince (1992) definieras WOM som: “recommending the firm and the 

service to others as well as communications with the firm” (s. 12). Harrison-Walker (2001) 

specificerar att WOM är informell och att det innefattar mer än enbart en rekommendation då 

budskapet kan innehålla information om företaget, dess varumärke, produkter och tjänster. 

WOM kan förmedlas genom medarbetare, chefer samt kunder (Mangold & Miles, 2007), vilket 

innebär att även icke-anställda kan vara upphovskälla till WOM (Keeling et al., 2013). WOM 

kan vara både positiv och negativ (Harris & Ogbonna, 2012) och har enligt Van Hoye och 

Lievens (2005) påverkan på ett företags attraktivitet. WOM kan således antingen förstärka eller 
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försvaga ett företags brand image (Mangold & Miles, 2007). Dock gör dess informella karaktär 

att kommunikation genom WOM är svår att styra (Mangold & Miles, 2007). Van Hoye och 

Lievens (2005) fann att WOM anses ha större trovärdighet än rekryteringsannonser och enligt 

Harrison och Ogbonna (2012) är det vanligt förekommande att jobbsökande förlitar sig på 

WOM för att avgöra huruvida de ska skicka in en jobbansökan till ett företag eller inte. Detta är 

i linje med Cable och Turbans (2001) påstående om att ansökande föredrar att få information 

från mer trovärdiga källor, såsom WOM. 

Van Hoye och Lievens (2009) förklarar att WOM har tre kännetecken: den är social, informativ 

och oberoende av företaget. Vidare förklarar författarna att WOM kan skilja sig utifrån fyra 

avseenden: kommunikationskanalen (exempelvis ansikte mot ansikte eller via sociala medier), 

vem som förmedlar informationen (exempelvis en vän eller främling), motivet (exempelvis 

missnöje eller att ge råd) och slutligen dess karaktär (antingen positiv eller negativ). Hur dessa 

kombineras påverkar effekten av WOM på såväl avsändare som mottagare, vilka kommer att 

presenteras var för sig nedan. 

Drivande faktorer för word-of-mouth 

WOM sker i större utsträckning ifall anknytningen mellan avsändaren och mottagaren är stark, 

som exempelvis mellan vänner och familj, jämfört om det sker mellan främlingar (Van Hoye & 

Lievens, 2009). En stark anknytning mellan de två parterna bidrar också till att informationen 

upplevs som mer trovärdig och användbar (Van Hoye & Lievens, 2007). Trovärdigheten i WOM 

påverkas enligt Van Hoye och Lievens (2009) även av källans expertis, specifikt i 

rekryteringssammanhang då potentiella jobbsökare upplever företagets anställda som mer 

kunniga än rekryterare angående information kring tjänsten och anställningen. Expertisen hos 

källan påverkar dessutom hur lång tid som spenderas på kommunikation genom WOM (Van 

Hoye & Lievens, 2009). 

Shinnar, Young och Meana (2004) menar vidare att de anställda som drivs av inre motivation 

genom en positiv inställning till företaget och sina arbetsuppgifter mer troligt kommer att sprida 

WOM. Liknande resultat erhölls av Harrison-Walker (2001) som visar att en ökning i 

emotionellt engagemang även ökar frekvensen för att sprida WOM samt sannolikheten att 

meddelandet blir mer positivt. Yttre motivation i form av belöning har också visat sig skapa ett 

ökat engagemang hos den anställda, dock endast på kort sikt (Shinnar et al., 2004) medan 

användandet av bestraffning istället minskar frekvensen av att sprida WOM, samtidigt som 
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sannolikheten ökar för att meddelandet som sprids har ett mindre positivt budskap (Harrison-

Walker, 2001). 

Van Hoye (2013) förklarar att anställda som är missnöjda med sitt arbete samt vill hjälpa sökande 

att undvika ett jobb som de inte tror skulle passa den ansökande är två faktorer som motiverar 

anställda till att sprida negativ WOM. Vidare förklarar Harris och Ogbonna (2012) att lojala 

kunder som är missnöjda mer sannolikt kommer sprida WOM än de kunder som är lojala och 

nöjda. Författarna förtydligar att även om en kund är nöjd garanterar det inte att den kommer 

agera som ambassadör för företaget, men att missnöjda lojala kunder gärna engagerar sig i att 

sprida negativ WOM om företaget. Författarna menar därför att det inte enbart går att fokusera 

på att skapa positiv WOM, företag måste även arbeta aktivt för att minimera negativ WOM 

(Harris & Ogbonna, 2012). 

Van Hoye (2013) uppmanar således företag till att uppmuntra anställda att öka spridningen av 

positiv WOM och samtidigt minska spridningen av negativ WOM om företaget. Författarens 

studie har påvisat att företag som belönar anställda för att sprida WOM (exempelvis genom att 

rekommendera potentiella anställda till företaget) sprider mer positiv och mindre negativ WOM 

(Van Hoye, 2013). Dock kan WOM som initieras av företaget genom yttre belöningar anses 

som mindre pålitliga av potentiella sökande (Keeling et al., 2013). Enligt Graham och Cascio 

(2018) är anställda som håller med om företagets EB och som är stolta över sin organisation mer 

positivt inställda till att sprida WOM. I en studie av Van Hoye och Lievens (2005) 

rekommenderas företag att stimulera WOM tidigt i rekryteringsprocessen för att attrahera 

potentiella sökande. Detta kan göras genom att bredda den valda målgruppen från att endast 

inkludera potentiella sökande till att även inkludera vänner och familj. Vidare, bör anställda få 

tillgång till konsekvent information om organisationen och de positioner som ska tillsättas för att 

kunna sprida WOM. Företag kan också försöka att kontrollera WOM indirekt genom 

exempelvis rekryteringskampanjer på campus och rekommendationer från anställda (Van Hoye 

& Lievens, 2005). Mangold och Miles (2007) menar dessutom att företag genom dess 

företagskultur och ledarskap till viss del kan hantera informell kommunikation, såsom WOM. 

Påverkan av word-of-mouth 

Enligt Van Hoye och Lievens (2009) har flera författare kommit fram till att personer som är 

extroverta mer troligt kommer att nås av WOM i jämförelse med introverta personer. På grund 

av dess personliga och inlevelserika karaktär har information som sprids genom WOM större 

inverkan på mottagarens attityd och beteende, såsom en kunds bedömning av ett företags 
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varumärke samt dennes köpbeslut, jämfört med information som förmedlas genom tryckt format, 

vilken beskrivs som blekare och mindre livlig (Herr, Kardes & Kim, 1991). Exempelvis menar 

Herr et al. (1991) att WOM som sker ansikte mot ansikte är mer personlig och livlig och därför 

har en starkare effekt på individers attityd än om det sker skriftligt, exempelvis genom en 

recension. Den starka påverkan som WOM har på kunders attityder och beteenden framhålls 

även av Laczniak, DeCarlo och Ramaswami (2001). Herr et al. (1991) förklarar att sannolikheten 

att informationen används som input för bedömning och beslutsfattande beror dels på hur 

lättillgänglig den är i minnet och dels på dess diagnostiska karaktär, vilket innebär huruvida den 

hjälper individen att göra skillnad mellan alternativa hypoteser, tolkningar eller kategoriseringar. 

Ur ett rekryteringsrelaterat perspektiv anse en källa ha hög diagnostisk karaktär ifall den hjälper 

jobbsökande att avgöra om en arbetsgivare skulle passa personen bra eller dåligt. Vidare förklarar 

Van Hoye och Lievens (2009) att WOM anses ha hög diagnostisk karaktär eftersom 

informationen kommer från en pålitlig och trovärdig källa som inte har något kommersiellt 

intresse av att promota produkten eller företaget. 

Negativ WOM har visat sig ha det största inflytandet (Van Hoye & Lievens, 2005) och kan 

således allvarligt skada ett företags attraktivitet (Van Hoye & Lievens, 2007). Negativ information 

påstås även vara mer informativ än positiv information, i det avseende att den i större utsträckning 

hjälper individen att skilja mellan produkter med hög respektive låg kvalitet (Herr et al., 1991), 

varpå negativ information om ett företag kan antas vara mer hjälpsam för en jobbsökande när det 

kommer till att skilja mellan bättre och sämre arbetsgivare. Samtidigt visar en studie av Herr et 

al. (1991) att effekten av WOM minskar om mottagaren sedan tidigare har ett intryck av 

företagets varumärke. Detta beror på att individer vid bedömning och beslutsfattande då baserar 

sitt omdöme på de samlade intrycken, jämfört med om tidigare intryck helt saknas och omdömet 

måste baseras enbart på den information som mottagits genom WOM (Herr et al., 1991). 

Effekten av WOM kan också försvinna helt och hållet om extremt negativa attribut om 

produkten presenteras för mottagaren, eftersom individens fullständiga bedömning då baseras på 

dessa istället för informationen från WOM (Herr et al., 1991). 

Vidare påvisar Laczniak et al. (2001) att personer som tar emot negativ WOM i lägre utsträckning 

tar åt sig den negativa kritiken ifall de har positiva känslor för varumärket jämfört med negativa 

känslor. Författarna menar att personer som har positiva känslor för varumärket tenderar att rikta 

negativiteten mot avsändaren snarare än mot varumärket i sig (Laczniak et al., 2001), vilket 

resulterar i att effekten av negativ WOM minskar. Detta stöds av tidigare forskning som påstås 

visa att företag kan skydda sig mot negativ WOM och minska dess skadliga effekter genom att 
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skapa hög kännedom och positiv känslomässig anknytning till varumärket, vilket kännetecknar 

en hög brand equity (Laczniak et al., 2001). Slutligen visar Van Hoye och Lievens (2005) 

undersökning att effekten av WOM förstärks av positiv publicitet, samtidigt som resultaten gav 

indikation om att WOM kan rädda upp ett företags attraktivitet från dålig publicitet. 

2.3.3 Staff word-of-mouth 

Keeling et al. (2013) förklarar att staff word-of-mouth (SWOM) är en specifik form av det 

bredare begreppet WOM, eftersom SWOM endast innefattar anställda som sprider information 

om företaget medan generell WOM kan ske även från icke-anställda. SWOM definieras av 

Keeling et al. (2013) som “the process of staff and former employees communicating information 

and opinions about the organization, both within and beyond their social networks” (s. 89). 

Inom forskningen finns emellertid andra benämningar för liknande koncept som SWOM. Den 

vanligaste benämningen är employee referrals (Feng Uen et al., 2015; Keeling et al., 2013; 

Shinnar et al., 2004; Van Hoye & Lievens, 2009; Van Hoye & Lievens, 2013). Andra begrepp 

som förekommer inom litteraturen är employee branding (Backhaus, 2018; Carvellon & Lirio, 

2017; Miles & Mangold, 2004; Mangold & Miles, 2007) och employees’ external representation 

(Bettencourt & Brown, 2003; Lages, 2012), dock i lägre utsträckning. Mangold och Miles (2007) 

definierar employee brand som: “the image presented to an organization's customers and other 

stakeholders through its employees” (s. 424). Marknadsföringen av ett employee brand benämner 

Miles och Mangold (2004) som employee branding vilket de definierar som: “the process by 

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

customers and other organizational constituents” (s. 68). Employees’ external representation 

beskrivs av Bettencourt och Brown (2003) som anställdas verbala uttryck och åsikter om 

arbetsplatsen som formar företagets brand image bland utomstående. Samtliga av dessa begrepp 

betraktas som synonyma i denna studie. 

SWOM utmärker sig från andra kommunikationssätt då den är informell, personlig, frivillig i det 

avseende att den initieras av den anställde själv, mer trovärdig samt att ingen yttre belöning ges 

till de som förmedlar informationen (Keeling et al., 2013). Harrison-Walker (2001) förtydligar 

att eftersom SWOM är frivilligt innefattar det endast företagets anställda vars arbetsuppgifter inte 

innefattar marknadsföring. Resultaten från en studie av Van Hoye (2013) visar att positiva 

employee referrals drivs av tre olika motiv: inre, prosocial och yttre, medan negativa employee 

referrals endast drivs av inre motivation. Vid inre motivation beskrivs de anställda drivas till att 

engagera sig i beteendet för sin egen skull, medan det är andra personers välmående som är den 
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huvudsakliga drivkraften bakom prosocial motivation (Van Hoye, 2013). Yttre motivation 

beskrivs slutligen av Van Hoye (2013) handla om ett beteende som framkallas genom belöning 

eller bestraffning. 

Van Hoye (2013) förklarar att employee referrals är en av de mest effektiva metoderna för att 

attrahera sökande till företaget vid rekrytering. Vidare menar Van Hoye och Lievens (2009) att 

positiva employee referrals har flera önskvärda effekter såsom att företaget ses som mer attraktivt, 

ökat söktryck på tjänster samt att det leder till att nyanställda blir mer nöjda och uppvisar högre 

arbetstrivsel. Till dessa fördelar adderar Feng Uen et al. (2015) högre produktivitet och lägre 

personalomsättning. Vidare poängterar Keeling et al. (2013) att endast nuvarande eller tidigare 

anställda kan delge information om immateriella attribut såsom hur väl företaget lever upp till 

sina värderingar och sitt rykte samt hur det verkligen är att arbeta på företaget (Keeling et al., 

2013). Att söka information hos externa källor blir därför viktigt för att sökande ska erhålla en 

mer nyanserad bild av företaget som arbetsgivare, något som blivit alltmer vanligt bland 

jobbsökare för att skapa sig en bättre uppfattning av företaget (Van Hoye & Lievens, 2005). 

Eftersom SWOM utgör ett specifikt fall av WOM beror informationens trovärdighet både på 

styrkan i anknytningen mellan avsändaren och mottagaren samt avsändarens expertis, vilket gör 

att både nuvarande och tidigare anställda upplevs som särskilt trovärdiga (Keeling et al., 2013). 

Därtill förklarar Van Hoye och Lievens (2009) att flera forskare har påpekat vikten av att nå ut 

till potentiella jobbsökande i ett tidigt stadium för att övertyga dem om att de bör ansöka till 

företaget, eftersom det inte går att lägga till dem till rekryteringsprocessen i ett senare skede. 

Keeling et al. (2013) trycker på vikten av att företag måste arbeta proaktiv för att skapa SWOM 

så att potentiella sökande inte avvisar företaget i ett tidigt stadium av rekryteringsprocessen. 

Vidare menar författarna att personer som har en stark uppfattning av företaget redan i förväg 

mindre troligt kommer att ändra sin åsikt om företaget på grund av extern information (Keeling 

et al., 2013). Om budskapen som förmedlas genom WOM är positiva eller negativa beror enligt 

Miles och Muuka (2011) på huruvida den anställdes psykologiska kontrakt har upprätthållits eller 

brutits av arbetsgivaren. 

Resultaten från Feng Uen et al. (2015) visar att det finns en direkt koppling mellan employer 

brand management och SWOM, vilket innebär att företag kan använda employer branding i 

helhet för att skapa och kontrollera SWOM. Keeling et al. (2013) föreslår emellertid ett mer 

detaljerat tillvägagångssätt i form av en process med följande sex steg för att skapa en effektiv 

strategi för skapandet av SWOM: (1) Undersök vad de anställda tycker om företaget, (2) åtgärda 
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orsaker till negativ SWOM, (3) motivera anställda genom att skapa förutsättningar för trivsel och 

använd intern marknadsföring för att skapa positiv SWOM, (4) informera de anställda om fakta 

kring företaget som är intressant för sökande, (5) identifiera opinionsledare på företaget och låt 

dem agera informationskälla och förespråkare för företaget som arbetsgivare, och slutligen (6) 

utvärdera effekterna av SWOM på rekryteringsprocessen. 

I dagens informationssamhälle där sociala medier får stort utrymme, ges företagen ytterligare en 

dimension av SWOM att förhålla sig till. Enligt Miles och Muuka (2011) har sociala medier 

möjliggjort för anställda att uttrycka och sprida sina åsikter om sin arbetsgivare med en större 

räckvidd. Sivertzen et al (2013) förklarar vidare att potentiella anställdas uppfattning av företagets 

användande av sociala medier har visat sig ha positiv inverkan på ett gott rykte och därmed 

indirekt på deras avsikt att söka jobb. Möjligen har företag insett de stora fördelar som sociala 

medier kan medföra, då det visat sig vara allt vanligare att företag uppmuntrar sina anställda att 

använda sociala medier för att attrahera ny arbetskraft (Carvellon & Lirio, 2017; Sivertzen et al., 

2013). Dock har Carvellon och Lirio (2017) påvisat att anställda ofta är mindre engagerade på 

sociala medier än vad företag tror och menar därför att det fortfarande finns stor outnyttjad 

potential att använda anställda som varumärkesambassadörer. Samtidigt är många anställda inte 

tillräckligt medvetna om hur stor inverkan deras aktiviteter på sociala medier har på företagets 

varumärke (Carvellon & Lirio, 2017). Därför handlar det huvudsakligen om att få anställda att 

förstå den roll de kan spela för stärkandet av företagets varumärke genom sitt agerande på sociala 

medier och även öka deras förståelse kring hur ett sådant engagerande kan gå till. Detta kan göras 

genom regler, riktlinjer och utbildning kring användandet av sociala medier (Carvellon & Lirio, 

2017). 

2.4 Teoretisk referensram 

För att skapa en förståelse för vilka begrepp som specifikt ska undersökas samt vilka relationer 

begreppen har till varandra har en teoretisk referensram tagits fram, se figur 3 nedan. Den 

teoretiska referensramen visar kopplingarna mellan de faktorer som bidrar till skapandet av 

företagsambassadörer vilket ökar anställdas villighet att sprida positiv SWOM om sin arbetsgivare. 
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Figur 3: Faktorer som påverkar anställdas villighet att sprida positiv SWOM om sin arbetsgivare. 

Eftersom det inom forskningen på detta område finns en rad olika begrepp som används för att 

beskriva koncept med liknande innebörd, så börjar detta avsnitt med att påminna läsaren om att 

employee brand-building behaviour, BCB samt OCB synonymt används för att beskriva ett 

varumärkesstärkande beteende. Vidare används vanligtvis de två begreppen brand champions och 

brand ambassadors synonymt för att beskriva anställda som utför ett varumärkesstärkande 

beteende. Positiv SWOM, employee referrals och employee branding utgör exempel på så kallat 

extra-role behaviour som är ett varumärkesstärkande beteende som kan yttra sig hos brand 

champions eller brand ambassadors. Extra-role behaviour innebär att den anställde utför 

varumärkesstärkande aktiviteter som ligger utanför sin arbetsbeskrivning och kan ske både på och 

utanför jobbet, där positiv SWOM är exempel på hur det kan ske utanför jobbet (Lages, 2012; 

Löhndorf & Diamantopoulos, 2014). Detta är dock inget som sker hos alla företag, utan för att 

frambringa varumärkesstärkande beteende hos de anställda krävs de rätta förutsättningarna. Till 

att börja med är många forskare överens om att brand commitment är en starkt drivande faktor 

för varumärkesstärkande beteende (Burmann & Zeplin, 2005; Löhndorf & Diamantopoulos, 

2014; Mangold & Miles, 2007; Miles & Mangold, 2004; Porricelli et al., 2014). Dessutom finns 

en tydlig konsensus bland forskarna att foglighet inte är en tillräcklig nivå av brand commitment 

för att frambringa det önskvärda beteendet utan att anställda måste identifiera sig med företaget. 
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Huruvida det görs för sin egen skull eller för att känna tillhörighet till en social grupp verkar 

dock ha mindre betydelse då exempelvis Edwards (2010) och Löhndorf och Diamantopoulos 

(2014) använder begreppet identifikation medan Miles och Mangold (2004) samt Morhart et al. 

(2009) förespråkar internalisering som nyckeln till varumärkesstärkande beteende hos anställda. I 

sina beskrivningar av identifikation respektive internalisering som författarna beskriver tar de 

förvisso inte hänsyn till vilken form av motivation som driver beteendet på samma sätt som 

Burmann och Zeplin (2005) gör och det kan därför antas att de två formerna av brand 

commitment för många författare är synonymt. 

De tre huvudkomponenterna inom intern employer branding, det vill säga POF, intern 

kommunikation och ledarskap som behandlats tidigare i rapporten beskrivs i sin tur vara 

avgörande faktorer för brand commitment (Burmann & Zeplin, 2005; Löhndorf & 

Diamantopoulos, 2014; Porricelli et al., 2014). För att skapa POF är det viktigt att företaget 

informerar både före och under anställningen om företagets normer och värderingar (Burmann 

& Zeplin, 2005) samt att genom socialiseringsprocessen, som exempelvis kan bestå av träning 

och utbildning, överföra dessa värderingar och normer till de anställda (Burmann & Zeplin, 2005; 

Hurrell & Scholarios, 2012). Inom intern kommunikation är det viktigt att förmedla konsekvent 

budskap till de anställda genom samtliga kanaler så att en enhetlig bild av företaget erhålls hos de 

anställda (Burmann & Zeplin, 2005; Foster et al., 2010; Mangold & Miles, 2007; Mosley, 2007). 

För att generera brand commitment bland de anställda är det också viktigt att företagets 

varumärke är äkta där uttalade mål är desamma som de faktiska målen, det vill säga 

överensstämmelse mellan företagets brand identity och brand image (Backhaus, 2018; Cable & 

Judge, 1996; Miles & Mangold, 2004). Detta för att minska risken att anställda upplever företagets 

brand image som falskt, vilket kommer minska anställdas villighet att utföra varumärkesstärkande 

beteende (Löhndorf & Diamantopoulos, 2014; Yaniv & Farkas, 2005). Vidare karaktäriseras ett 

bra ledarskap av transformella ledare som strävar efter att inspirera de anställda (Morhart et al., 

2009) och som aktivt förmedlar företagets visioner till de anställda för att skapa en gemensam 

riktning (Miles och Mangold). Ytterligare ett karaktärsdrag av transformella ledare är att de agerar 

förebilder genom att leva varumärket, vilket speglas i både deras ord och handlingar (Morhart et 

al., 2009) och som är viktigt för att de anställda ska ta till sig företagets brand identity och agera 

i enlighet med varumärket (Miles & Mangold, 2007). 

En annan faktor som påverkar anställdas brand commitment är arbetstrivsel (Lages, 2012; 

Porricelli et al., 2014). Enligt Lages (2012) har stöd från arbetsgruppen direkt påverkan på 

anställdas brand commitment, samt även indirekt genom ökad arbetstrivsel. Löhndorf och 
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Diamantopoulos (2014) fokuserar på stöd från organisationen i helhet snarare än enbart 

arbetsgruppen och menar att det stöd som den anställde upplever från organisationen fungerar 

som en extern alternativ drivkraft till varumärkesstärkande beteende ifall anställda upplever låg 

nivå av identifikation. Dock antas brand commitment i form av identifikation vara nödvändigt 

för att kunna uppnå extra-role behaviour hos anställda, det vill säga varumärkesstärkande 

beteende i form av aktiviteter som ligger utanför den anställdas ordinarie arbetsbeskrivning 

(Löhndorf & Diamantopoulos, 2014). Vidare menar Löhndorf och Diamantopoulos (2014) att 

stöd från organisationen ensamt enbart kan generera extra-role behaviour som sker på arbetet, 

medan positiv WOM som är en form av extra-role behaviour som sker utanför arbetet inte kan 

genereras utifrån enbart stöd från organisationen. För att framkalla positiv SWOM hos anställda 

måste den anställde ha uppnått identifikation, dock ökar den anställdes sannolikhet att sprida 

positiv SWOM ifall denne samtidigt upplever stöd från organisationen (Löhndorf & 

Diamantopoulos, 2014). Uppfyllelse av det psykologiska kontraktet har även visat sig påverka 

brand commitment genom att arbetstrivsel uppnås då de anställdas bild av en anställning på 

företaget stämmer överens med deras faktiska upplevelse (Mangold & Miles, 2007). 
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3. METOD 

I detta avsnitt beskrivs de val som gjorts gällande tillvägagångssättet för studien. Först beskrivs 

upplägget för hela studien. Sedan presenteras forskningssyftet med själva studien, följt av 

forskningsansatsen. Därefter beskrivs strategin för studien, hur sökandet av litteratur har skett 

samt tillvägagångssättet för insamling av data. Vidare specificeras urvalet för undersökningen och 

den valda metoden för dataanalys presenteras. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet och 

äkthet samt vilka etiska överväganden som har gjorts. 

3.1 Upplägg 

Studien utfördes på ett medelstort svenskt företag som verkar inom energibranschen med målet 

att undersöka vad som driver de anställda till att bli ambassadörer för företaget och sprida positiv 

SWOM. I tabell 3 nedan presenteras en sammanställning av de metodval som gjorts för 

undersökningen. 

Tabell 3: Sammanställning av metodval 

Område Vald metod 

Forskningssyfte Beskrivande (deskriptiv) 

Forskningsansats Deduktiv 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Datainsamlingsmetod Kvalitativa intervjuer 

Urvalsmetod Självselektionsurval 

Analysmetod Tematisk analys 

3.2 Forskningssyfte 

Saunders, Lewis och Thornhill (2012) förklarar att det finns tre olika forskningssyften: 

utforskande (även kallad explorativ), beskrivande (även kallad deskriptiv) och slutligen 

förklarande. Författarna menar att ett utforskande syfte, som även kan benämnas som explorativt, 

används för att skapa nya insikter och se nya perspektiv samt för att förstå ett problem bättre. En 

av de största fördelarna med detta syfte är att det är flexibelt och att forskaren kan ändra riktning 

då nya upptäckter uppstår (Saunders et al., 2012). Förklarande forskning används för att besvara 

frågan varför då den syftar till att undersöka en situation eller ett problem för att förklara samband 

mellan olika variabler (Saunders et al., 2012). 

Enligt Saunders et al. (2012) används beskrivande forskning, som även kallas deskriptiv, för att 

skapa en förståelse för en situation och utförs ofta som en förlängning av tidigare forskning som 
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endast avsett att pröva hypoteser och påvisa relationer. Med hjälp av deskriptiv forskning kan en 

förklaring ges till varför dessa hypoteser stämmer eller inte samt varför relationer finns (Saunders 

et al., 2012). Saunders et al. (2012) poängterar därför vikten av att skapa sig en tydlig bild av den 

situation som ska studeras genom att använda sekundärkällor innan den egna datainsamlingen 

sker, vilket i detta fall gjorts genom en omfattande litteraturstudie. Syftet med denna studie är 

beskrivande och avsikten är att skapa en djupare förståelse för hur företag kan arbeta med 

employer branding för att främja skapandet av engagerade medarbetare som sprider positiv 

SWOM om företaget som arbetsgivare. Enligt rekommendationen från Saunders et al. (2012) 

utgår denna studie från en omfattande litteraturstudie. 

3.3 Forskningsansats  

Saunders et al. (2012) förklarar att det finns två sorters forskningsansatser: den induktiva ansatsen 

och den deduktiva ansatsen. Induktiv forskning syftar till att utforska ett område och på så sätt 

generera en teoretisk förklaring till det som sker utifrån insamlat data (Bryman & Bell, 2013; 

David & Sutton, 2016; Saunders et al. 2012). Detta kallas enligt Bryman och Bell (2013) för 

teoribildning på empirisk grund samtidigt som Saunders et al. (2012) betonar att ansatsen är 

datadriven snarare än styrd av redan befintlig teori. Teori inom området används emellertid ofta 

för att skapa en förståelse för det studerade ämnet och ger på så sätt en kvalitativ studie dess 

bakgrund (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012). 

Bryman och Bell (2013) samt David och Sutton (2016) förklarar att vid deduktiv forskning 

används den teori som finns inom ett visst område som utgångspunkt, varefter teorin prövas 

genom en empirisk granskning och utgör således en form av teoriprövning. Medan Saunders et 

al. (2012) förklarar att en deduktiv ansats innebär att skapa teori genom att utgå från hypoteser 

eller en att testa befintliga teorier. Den deduktiva ansatsen används för att skapa en förklaring av 

det som studeras (David & Sutton, 2016) där i huvudsak korrelationer och trender undersöks 

(Saunders et al., 2012). I denna studie har en deduktiv ansats använts med utgångspunkt i den 

teori som redan finns kring ämnet som testas inom en ny bransch. Detta eftersom det redan finns 

omfattande litteratur kring ämnet employer branding. Teorin testas i denna studie genom olika 

teman på ämnet som undersöks och analyseras. 

3.4 Forskningsstrategi 

Baxter och Jack (2008) förklarar att fallstudier möjliggör att forskare kan förklara ett fenomen i 

en specifik kontext genom att använda olika sorters data. Författarna använder Miles och 
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Hubermans (1994) definition av ett case: “a phenomenon of some sort occurring in a bounded 

context. The case is, in effect, your unit of analysis” (Miles & Hubermans, 1994, s. 25). Vidare 

förklarar Baxter och Jack (2008) att fallstudier baseras på ett konstruktivistiskt synsätt vilket 

innebär att det inte finns en enda sanning utan att den skapas hos människor och kan därför skilja 

sig mellan individer. Bryman och Bell (2013) förtydligar att synsättet bygger på att den sociala 

verkligheten skapas utifrån hur den tolkas av individer i ett särskilt sammanhang och att det 

således kan finnas flera olika beskrivningar eller uppfattningar av denna verklighet. Därför är det 

viktigt att forskaren bygger en förståelse för de som deltar i studien och skapar en relation till 

dem (Baxter & Jack, 2008). Fallstudier är enligt Saunders et al. (2012) och Yin (2009) användbara 

i situationer där forskningens syfte är att erhålla en djupare förståelse för sammanhanget av 

forskningen och kan besvara frågorna vad, varför samt hur. Vidare förklarar Yin (2009) att 

fallstudier är passande när forskarna har begränsad kontroll över det som studeras samt när något 

studeras i en verklig kontext. 

Barratt et al. (2011) beskriver den kvalitativa fallstudien som en form av empirisk forskning där 

detaljrikt data samlas in inom en verklig sluten miljö för att undersöka ett specifikt fenomen, 

medan Bryman och Bell (2013) beskriver fallstudier som en detaljerad och ingående 

undersökning av den miljö eller situation som utgör det särskilda fallet. Fallen kan bestå av 

exempelvis en enda organisation, en enda plats, en speciell person eller en specifik händelse 

(Bryman & Bell, 2013). Utifrån ovanstående beskrivning anses fallstudien utgöra en lämplig 

forskningsstrategi för denna studie och eftersom undersökning utförts på ett medelstort svenskt 

företag inom energibranschen utgörs det särskilda fallet av en enda organisation. Dessutom 

trycker Baxter och Jack (2008) på vikten av att avgränsa studien och även bestämma vad som 

inte ska ingå i studien, då författarna menar att avgränsningar är viktigt för att försäkra att studien 

har en rimlig omfattning. Denna studie har endast undersökt anställda på det företag som studien 

utförts på samt under en begränsad tidsperiod. Dessutom har mycket tid spenderats på plats hos 

företaget under den tid som denna studie utförts för att bygga kontakt med respondenterna. Detta 

dels för att respondenterna skulle känna sig mer bekanta och bekväma med att anförtro sig med 

ärliga och utförliga svar och dels för att erhålla djupare förståelse för respondenternas roll i 

företaget och därmed i studiens sammanhang. 

Barratt, Choi och Li (2011) menar att fallstudier främst används för att skapa och utveckla teorier. 

Författarna förklarar vidare att en deduktiv ansats oftast används för en fallstudie då existerande 

teori inom ett visst område ska testas i ett annat sammanhang. I denna studie innebär detta att 

teori kring front-line-personal applicerats i ett sammanhang som inkluderar företagets back-
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office-anställda för att undersöka om samma förhållanden krävs för att back-office-anställda ska 

sprida WOM som för front-line-personal. Dessutom bygger teorin som använts som 

utgångspunkt i detta arbete på forskning som utförts huvudsakligen inom hotell- och 

restaurangbranschen samt detaljhandelsbranschen, medan denna undersökning utförts inom 

energibranschen. Blandningen av front-line-personal och back-office-anställda syftar dels till att 

undersöka om tidigare forskning även kunde appliceras inom energibranschen samt ifall det fanns 

några skillnader mellan front- och back-office. 

3.5 Litteraturöversikt 

En litteraturstudie har genomförts för att skapa en grundläggande förståelse kring tidigare 

forskning som utförts på det studerade ämnet. På så sätt kunde begrepp förklaras och kartläggas 

för att få en övergripande bild av ämnet i sin helhet. Sökandet efter litteratur i form av 

vetenskapliga artiklar har skett via databaserna Scopus och Emerald Insight samt sökmotorn 

Google Scholar. Sökorden som användes var: “employer branding”, “internal branding”, 

“organizational citizenship”, “brand citizenship behaviour”, “brand champion”, “brand 

ambassador”, “employee WOM” samt “SWOM”. För att finna relevanta artiklar har 

publiceringsdatum och antal citeringar tagits i beaktning. Utifrån de artiklar som valts ut i det 

första steget kunde därefter nya artiklar finnas utifrån de föregående artiklarnas referenser till 

intressant fakta rörande det forskade ämnet. 

3.6 Datainsamling 

Enligt David och Sutton (2016) beskrivs data från primärkällor utgöras av data som är insamlad 

av samma personer som analyserar den för ett specifikt syfte, medan information från 

sekundärkällor handlar om att använda data som redan existerar och samlats in av andra forskare 

i ett annat syfte. Sekundärkällor har använts för litteraturstudien i denna rapport för att få en 

bredare bild av det studerade ämnet samt primärdata i form av kvalitativa intervjuer för att skapa 

djupare kunskap och förståelse för respondenternas åsikter och handlingar (David & Sutton, 

2016). Kvalitativ forskning innebär att data samlas in i form av ord snarare än siffror för att erhålla 

information om respondentens känslor, värderingar och attityder (David & Sutton, 2016). I den 

kvalitativa intervjun eftersträvas fylliga och detaljerade svar från respondenten och intresset bör 

vara riktat mot respondentens ståndpunkter och upplevelser (Bryman & Bell, 2013). Det är också 

önskvärt att vara flexibel och avvika från intervjuguiden och låta intervjun röra sig i den riktning 
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som intervjupersonens svar leder den, eftersom det ger kunskap om vad intervjupersonen anser 

vara relevant och viktigt (Bryman & Bell, 2013). 

För att uppnå fylliga och detaljerade svar användes därför en semistrukturerad intervjuguide, 

vilket enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) innebär att de innehåller strukturerade så väl 

som ostrukturerade delar. De strukturerade frågorna var förutbestämda och ställdes till samtliga 

respondenter medan de ostrukturerade frågorna användes för att gräva djupare inom ett visst 

område vilket är i enlighet med vad Saunders et al. (2012) rekommenderar. David och Sutton 

(2016) förklarar att de strukturerade frågorna tillåter jämförelse mellan de olika respondenternas 

svar vilket innebär att generaliserbarheten ökar medan de ostrukturerade frågorna tillåter att 

oväntade svar och teman kan uppkomma. Bryman och Bell (2013) tillägger att en 

semistrukturerad intervju utgår från förhållandevis specifika teman som ska beröras men att 

respondenterna ges stor frihet att själva utforma svaren som denne önskar. I denna studie byggdes 

teman utifrån den teoretiska referensram som avsågs undersökas. 

Intervjumallen som användes som guide vid själva genomförandet av intervjun byggde på David 

och Suttons (2016) förslag om fem olika frågetyper. Den börjar med så kallade 

uppvärmningsfrågor som syftar till att bygga förtroende, där frågor ställdes relaterat till den 

information respondenten på förhand tilldelats gällande bland annat anonymitet, konfidentialitet 

och samtycke. Därefter ställdes några korta demografiska frågor som kön, ålder och befattning så 

att svaren skulle kunna jämföras inom de demografiska grupperna. Sedan ställdes kärnfrågorna, 

vilka enligt David och Sutton (2016) ska täcka alla centrala teman inom forskningsfrågan och 

som därför utgick ifrån den referensram som framtagits. Kärnfrågorna kompletterades sedan med 

följdfrågor för att få fram mer detaljer och djup i svaren samt klargörande frågor vid behov för 

att säkerställa att respondentens svar blivit korrekt uppfattade (David & Sutton, 2016). Slutligen 

ställdes avslutande frågor där respondenten gavs möjlighet att antingen tillägga eller förtydliga 

något eller att själv ställa valfria frågor. Den intervjuguide som användes som utgångspunkt vid 

intervjuerna återfinns i bilaga 1. 

Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte med respondenterna eftersom dessa intervjuer generellt 

är längre och mer utförliga än exempelvis telefonintervjuer, vilket innebär att mer information 

kan samlas in (Irvine, 2011). Båda författarna till denna rapport närvarade vid 12 av 15 intervjuer, 

där den ena ansvarade för att leda intervjun, medan den andra tog anteckningar samt agerade 

som stöd för den person som ledde intervjun. Både hjälptes åt att tillsammans ställa relevanta 

följdfrågor till respondenten. Vid tre av intervjuerna närvarande endast en av oss på grund av 
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schemakrock mellan respondenterna. Vidare antogs de olika rollerna kräva olika belastning och 

därför roterades de två rollerna för att se till att alltid vara alerta och lyhörda. I samråd med 

respondenterna spelades intervjuerna även in med hjälp av ljudinspelningsverktyg på telefonerna 

för att säkerställa att inget missades. Intervjumaterialet transkriberades därefter inför vidare analys. 

Då samtliga intervjuer transkriberats gjordes en avlyssning av ljudfilen tillsammans med 

transkriberingen för att säkerställa att de stämde överens och att inget hade missats. 

3.7 Urval  

Urvalet för denna studie har gjorts utifrån Robinsons (2014) fyra steg: bestämma populationen, 

bestämma storleken på urvalet, välja en strategi för urvalet samt lokalisera respondenterna. 

Populationen bestämdes utifrån inkluderande samt exkluderande faktorer (Robinsons, 2014). 

Den enda inkluderande faktorn för denna studie var att populationen skulle utgöras enbart av 

anställda vid det undersökta företaget för att inte begränsa undersökningen till varken hierarkisk 

befattning eller avdelning. Då få tidigare studier utförts inom energibranschen antogs ett brett 

urval vara önskvärd för att öka chanserna att erhålla en rättvis spegling av fallet. Företaget som 

undersökt är moderbolag i en större koncern med flera dotterbolag och endast anställda hos det 

största dotterbolaget valdes att inkluderas i populationen eftersom det ägs till 100 procent av 

moderbolaget samt delar kontorslokaler. Dock valdes resterande dotterbolag att exkluderas från 

populationen av praktiska skäl eftersom dess anställda befinner sig på en annan geografisk plats. 

Efter att populationen bestämts valdes det önskade antalet respondenter, det vill säga storleken 

på urvalet, till mellan tio och 20 stycken. Ett urval är den delen av en population som studeras 

för att spegla hela populationen (Saunders et al., 2012). David och Sutton (2016) förklarar att det 

är viktigare att urvalet är väl valt än att det är stort. Därför har hänsyn tagits till de resurser som 

finns tillgängliga i projektet och antalet respondenter har därför begränsats utifrån att det ska 

finnas tillräckligt med tid till att gå igenom och analysera det insamlade intervjumaterialet. Stor 

omtanke har istället lagts på att låta deltagare som är villiga att öppna upp sig och besvara frågorna 

utförligt delta i studien för att respondenterna ska kunna ge värdefulla bidrag till studien. 

Vidare förklarar Robinson (2014) att det finns två sorters urval, slumpmässigt och icke-

slumpmässigt. För att få intervjupersoner som är engagerade och gärna svarar på frågor har den 

icke-slumpmässiga urvalsmetoden självselektion valts. Självselektionsurval är en sorts icke-

slumpmässigt urval som innebär att personer som tillhör den studerade populationen frivilligt får 

välja om de vill delta i studien (Saunders et al., 2012). I denna studie skedde självselektion genom 

att en inbjudan till samtliga anställda skickades ut via företagets intranät tillsammans med en 
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kortare beskrivning av studiens syfte, se bilaga 2. De anställda fick sedan anmäla sig om de ville 

delta i studien. Främsta fördelen med denna urvalsmetod var att det ansågs mer troligt att 

intervjuerna skulle generera mer utförliga svar ifall datainsamlingen byggde på frivilligt 

deltagande. Samtidigt belyser författarna till denna rapport att den valda urvalsmetoden potentiellt 

kan ha medfört att de respondenter som deltog i studien har en mer positiv inställning till sin 

arbetsgivare än den genomsnittliga medarbetaren, vilket innebär att det finns en risk för att urvalet 

inte speglar en rättvis bild av hela populationen. 

Totalt anmälde 13 anställda intresse för deltagande i studien, vilket var inom ramarna för den 

önskvärda storleken på urvalet. Dock ansågs en del av organisationen vara underrepresenterad 

och ytterligare fyra respondenter valdes ut och kontaktades med en förfrågan om deltagande, 

varav två respondenter avböjde deltagande i studien och två tackade ja till att delta i studien. 

Detta resulterade i ett slutligt urval på 15 respondenter, varav sex var kvinnor och nio var män, 

vilket motsvarar 40 respektive 60 procent. Medan populationen på Företag X, det vill säga 

moderbolaget och det största dotterbolaget, består av 25 procent kvinnor och 75 procent män. 

Således undersöktes en något större andel kvinnor än den faktiska populationen, vilket är 

fördelaktigt eftersom det med större sannolikhet kan framkomma eventuella anledningar till 

varför kvinnor utgör en minoritetsgrupp på Företag X. Slutligen, kunde vidare information 

angående studiens syfte och respondenternas medverkan skickas ut i två omgångar, se bilaga 3 

och 4, och en tid och plats för intervjun kunde fastställas. 

För att respondenterna skulle erhålla anonymitet benämndes vardera respondent med en bokstav 

mellan A-O och tilldelades ett fiktivt namn baserat på bokstaven samt deras kön. Handledaren 

på företaget kontrollerade att inget av de fiktiva namnen var samma som någon av företagets 

anställdas namn. I tabell 4 nedan presenteras respondenterna, deras tilldelade fiktiva namn, om 

de klassificeras som back-office eller front-line, deras kön samt hur länge intervjun varade. 

Huruvida respondenterna räknades till kategorin back-office eller front-line berodde på mängden 

kundkontakt de hade där de respondenter som hade kontakt med kunder en gång i veckan eller 

mer räknades till kategorin front-line medan övriga räknades till kategorin back-office. För att 

ytterligare stärka anonymiteten presenteras respondenterna i slumpmässig ordningsföljd utifrån 

lottning. 
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Tabell 4: Sammanställning av respondenter som deltog i studien. 

Respondent Fiktivt namn Back-office eller front-line Kön Varaktighet 

A Albin Front-line Man 39 min 

B Beata Back-office Kvinna 71 min 

C Cynthia Back-office Kvinna 63 min 

D Didrick Front-line Man 47 min 

E Edward Back-office Man 40 min 

F Freja Front-line Kvinna 36 min 

G Gert Front-line Man 23 min 

H Hilda Back-office Kvinna 47 min 

I Iris Front-line Kvinna 34 min 

J Jerker Front-line Man 35 min 

K Katja Back-office Kvinna 86 min 

L Loke Back-office Man 59 min 

M Melvin Back-office Man 35 min 

N Noel Back-office Man 50 min 

O Orvar Front-line Man 27 min 

Intervjuernas längd varierade mellan 23 och 86 minuter, med en genomsnittlig längd på 46 

minuter. Respondenterna tillbads att undvara 35-45 minuter för intervjun så att goda marginaler 

även för följdfrågor skulle erhållas, men eftersom de besvarade frågorna olika utförligt skiljde sig 

längden på intervjun respondenterna emellan. Deltagarna hade ett åldersspann på 21-56 år med 

en medelålder på 39,5 år och hade i genomsnitt arbetat 7 år på företaget. Urvalet har lite lägre 

medelålder samt genomsnittlig anställningstid i förhållande till populationen på Företag X, det 

vill säga moderbolaget och det största dotterbolaget, där medelåldern är 44,5 där den 

genomsnittliga anställningstiden är 9,5 år. Sju av respondenterna var back-office-anställda och 

åtta av respondenterna var front-line-personal. 

3.8 Dataanalys  

Tematisk analys har använts som metod för att analysera insamlat data i denna studie. Detta då 

metoden enligt Braun och Clarke (2006) anses som den fundamentala metoden för kvalitativ 

analys då den tillåter en hög flexibilitet, vilket innebär att detaljerat och komplext data kan 

analyseras. Författarna förklarar vidare att metoden är användbar då stora mängder av data så som 

transkriberat intervjumaterial ska analyseras och sammanfattas (Braun & Clarke, 2006). Dessutom 

kan metoden användas för att tolka data ut ett socialt och psykologiskt perspektiv (Braun & 

Clarke, 2006), vilket passar i sammanhanget eftersom människors åsikter och beteende 
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undersöks. Vidare kan denna metod generera oväntade resultat som kan leda till nya insikter 

(Braun & Clarke, 2006). 

Den tematiska analysmetoden används för att kunna identifiera, analysera samt redogöra för 

mönster, som består av likheter och olikheter, i insamlat data (Braun & Clarke, 2006). Detta görs 

genom att dela upp och strukturera insamlat data i olika nivåer (Braun & Clarke, 2006). Koder 

är den minsta beståndsdelen av materialet och består av rådata från de transkriberade intervjuerna 

i form av citat (Braun & Clarke, 2006). Braun och Clarke (2006) förklarar vidare att ett tema 

sammanfattar och beskriver ett mönster från ett data-set som bidrar till besvarandet av 

forskningsfrågan. Författarna förklarar att teman i en tematisk analys kan väljas utifrån flertalet 

olika kriterier beroende på vad som är passande för den specifika studien, men är noga med att 

poängtera vikten av att vara konsekvent i sina val (Braun & Clarke, 2006). I analysen för denna 

studie har teman valts utifrån referensramen och de data som inte kunde placeras inom något av 

de förutbestämda teman tilldelades ett nytt tema. 

Processen för dataanalysen har skett enligt den sexstegsprocess som Braun och Clarke (2006) tagit 

fram. I det första steget transkriberades all insamlat data, varpå transkriberingarna kontrollerades 

mot ljudfilerna för att sedan läsas igenom två gånger för att få en initial förståelse för vad som kan 

vara intressant samt för att finna potentiella mönster. Braun och Clarke (2006) belyser vikten av 

att det transkriberade materialet stämmer överens med dess verbala uttryck, i form av exempelvis 

pauser, ljud samt interpunktionstecken medan Davidson (2009) tillägger att transkriberingar bör 

innehålla allt från vad som sägs till icke verbala handlingar. Under det andra steget började 

insamlat data systematiskt kodas, intervju för intervju, och varje kod namngavs. För att underlätta 

kodningen användes kommentarer samt överstrykningspennor vilket uppmuntras av Braun och 

Clarke (2006). I det tredje steget började data tolkas och potentiella teman skapades utifrån 

koderna som tagits fram i föregående steg. Sedan samlades all data kopplat till ett specifikt tema 

ihop. För att underlätta förståelsen för hur samtliga teman hängde ihop gjordes en tankekarta 

enligt rekommendationerna från Braun och Clarke (2006). I det fjärde steget av den tematiska 

analysen undersöktes respektive tema ytterligare en gång för att säkerställa att tillräckligt med stöd 

i form av koder fanns samt att inga teman var för lika varandra eller överflödiga. Därefter kartlades 

de teman och koder som tagits fram för att förstå kopplingen mellan dem så att en helhetsbild av 

all data kunde erhållas. Sedan lästes hela transkriberingen igenom ytterligare en gång för att 

säkerställa att de teman som tagits fram speglade insamlat data. Det femte steget bestod av att 

finslipa samtliga teman och ge dem ett namn såväl som en definition. Till slut utfördes det sjätte 

och sista steget där extrakt från teman valdes och analyserades och jämfördes med litteraturen 
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och referensramen för att slutligen sammanställas i rapporten. Baxter och Jack (2008) trycker på 

vikten av att sammanställa resultatet av en fallstudie på ett tydligt sätt så att läsaren får samma 

förståelse för studien som om de hade varit en aktiv deltagare. 

3.9 Trovärdighet och äkthet 

Bryman och Bell (2013) förklarar att många forskare anser att tillämpningen av de vanligt 

förekommande begreppen validitet och reliabilitet, vilka används som kriterium för att bedöma 

kvaliteten på en undersökning, bör begränsas till kvantitativ forskning då de menar att begreppen 

är oanvändbara eller i vissa fall rent av olämpliga att tillämpa i kvalitativa sammanhang. Detta på 

grund av att det bakomliggande resonemanget till validitets- och reliabilitetskriterierna som 

tillämpas inom kvantitativ forskning bygger på uppfattningen om en existens av en enda och 

absolut bild av den sociala verkligheten medan den kvalitativa forskningen bygger på tron om 

att det kan finnas mer än bara en tänkbar och hållbar beskrivning eller tolkning av denna 

verklighet (Bryman & Bell, 2013). De två mest vedertagna begreppen inom kvalitativ forskning 

är trovärdighet och äkthet som introducerades av Lincoln och Guba (1985) som komplement 

till den kvantitativa forskningens termer validitet och reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). 

Trovärdighet mäter studiens tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse medan 

äkthet innefattar en rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet samt taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2013). 

Studiens tillförlitlighet syftar till hur pass troliga eller sannolika resultaten är och där framhäver 

Bryman och Bell (2013) vikten av att rapportera resultaten till respondenterna så att de kan 

bekräfta att forskaren uppfattat respondenternas verklighet på ett riktigt sätt. I denna studie har 

respondenterna emellertid inte tillåtits ta del av det transkriberade materialet i syfte att undvika 

risken att någon respondent vill censurera delar av materialet. Dock har klargörande frågor ställts 

under intervjuerna för att minska risken att en respondenterna misstolkas samtidigt anteckningar 

förts av icke-verbala uttryck såsom tecken och kroppsspråk för att öka sannolikheten att 

respondenten uppfattas på ett korrekt sätt. För att öka tillförlitligheten kontrollerades dessutom 

att transkriberingarna var korrekta genom att inspelningarna lyssnades igenom tillsammans med 

respektive transskript för att kunna rätta till eventuella avvikelser och fel samt säkerställa att alla 

icke-verbala uttryck fanns med i transkriberingarna. 

Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att överförbarhet handlar om att fånga djup i 

undersökningen, till skillnad från bredd som är fallet vid kvantitativ forskning, och som syftar till 
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huruvida forskarna ger en fyllig redogörelse av den verklighet som har studerats som kan hjälpa 

andra personer att avgöra om resultaten kan tillämpas i andra kontexter. För att skapa ett djup i 

denna studie har semistrukturerade intervjuer används då oväntade svar kan uppkomma genom 

denna struktur. Vidare tilläts respondenterna att svara så utförligt som de önskade och blev inte 

avbrutna för att öka sannolikheten att erhålla fylliga och detaljerade svar. 

Pålitligheten syftar till ifall studien skulle uppnå liknande resultat även vid ett annat tillfälle och 

för att öka pålitligheten bör alla de olika faserna av forskningsprocessen redogöras och finnas 

tillgängliga för granskning för andra forskarkollegor varefter de kan bedöma kvaliteten på de 

procedurer som valts samt hur dessa tillämpats (Bryman & Bell, 2013). Denna studie har 

kontinuerligt genomgått opponeringar där allt tillgängligt material samlats för bedömning av 

olika grupper med studenter samt av handledare på både universitet och på företaget. Vid dessa 

opponeringstillfällen har möjlighet getts att ifrågasätta de metodval som fattats gällande bland 

annat litteraturstudien och datainsamlingen, varpå författarna till denna rapport har fått möjlighet 

att revidera utefter opponenternas och handledarnas förslag. 

Bekräftelse handlar om att forskarna inte medvetet ska låta sina personliga värderingar påverka 

varken utförandet av eller slutsatserna från undersökningen på något avgörande eller skevt sätt 

(Bryman & Bell, 2013). För att minska risken att personliga värderingar speglas i intervjufrågorna 

har både handledaren vid universitetet och på företaget kontrollerat och kritiskt granskat 

intervjuguiden innan utförandet av intervjuerna påbörjades och justeringar kunde göras därefter. 

Det faktum att båda författarna till denna rapport har närvarat vid intervjuerna tillsammans antas 

risken för att personerna ska ha styrt någon respondent efter sina personliga värderingar minska 

ytterligare eftersom detta gav utrymme att tillåta intervjuarna att styra tillbaka intervjun utefter 

den förutbestämda intervjuguiden. Schemakrockar mellan respondenterna och intervjuarna 

resulterade dock i att endast en av författarna till rapporten var närvarande under de tre sista 

intervjuerna. Detta antas emellertid inte ha någon avsevärd negativ påverkan på konfirmeringen 

eftersom 12 intervjuer redan hade utförts tillsammans dessförinnan och vi båda kände oss säkra 

med intervjuguiden. 

Den första delkriterien som Guba och Lincoln (1994) formulerat för bedömning av studiens 

äkthet är huruvida undersökningen speglar en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som 

finns bland den grupp av människor som studerats (Bryman & Bell, 2013). Målet med 

delkriterierna är enligt Bryman och Bell (2013) även att bedöma hur väl studien bidragit till att 

skapa bättre förståelse hos de personer som medverkat i studien, dels av sin sociala situation och 
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den sociala miljö som de lever i, så kallad ontologisk autenticitet, och dels av hur andra personer 

i denna miljö upplever saker, vilket författarna kallar för pedagogisk autenticitet. Vidare handlar 

delkriteriet katalytisk autenticitet om huruvida undersökningen har påverkat deltagarnas 

möjlighet att kunna förändra sin situation medan taktisk autenticitet syftar till om 

undersökningen förbättrat deras möjligheter att vidta nödvändiga åtgärder (Bryman & Bell, 

2013). 

Det faktum att deltagarna i denna undersökning utgörs av både medarbetare och chefer på olika 

nivåer samt att många olika avdelningar av organisationen finns representerade bland deltagarna, 

antas öka sannolikheten att undersökningen speglar en äkta och rättvis bild av de åsikter och 

uppfattningar som finns bland företagets anställda. Vidare var 40 procent av deltagarna kvinnor 

och 60 procent män, vilket speglar könsfördelningen inom organisationen relativt väl där 

fördelningen är 25 respektive 75 procent. Det fanns även en stor variation i deltagarnas ålder 

samt hur länge de hade jobbat på företaget, vilket antas öka sannolikheten för att urvalet speglar 

en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns. Vidare antas en viss grad av ontologisk 

autenticitet ha uppnåtts i och med att deltagarna fick möjlighet att reflektera över hur de upplever 

och påverkas av de faktorer som undersöktes i studien och därmed kunde erhålla en bättre 

förståelse för sin sociala situation och den sociala miljön som de lever i. Ifall deltagarna i studien 

läser denna rapport möjliggör det en ökad förståelse hos deltagarna även gällande hur andra inom 

företaget upplever saker, varpå pedagogisk autenticitet kan uppnås. Slutligen har undersökningen 

möjliggjort det för deltagarna att framföra sina åsikter och uppfattningar gällande sin nuvarande 

och önskvärda situation samt lyfta fram synpunkter och förslag för hur företaget i framtiden kan 

hjälpa deltagarna att förbättra sin situation, vilket kan kopplas till både katalytisk och taktisk 

autenticitet.   

3.10 Etiska överväganden 

Hänsyn har tagits till de etiska principer som gäller för bland annat svensk forskning och ställer 

krav på information, samtycke, konfidentialitet och anonymitet, nyttjande samt förespegling som 

presenteras av Bryman och Bell (2013). Respondenterna har blivit informerade om studiens syfte 

dels kortfattat i samband med den förfrågan som skickades ut via mejl efter att respondenten 

anmält intresse, se bilaga 4, samt ännu en gång precis innan intervjun startade. För att samtycke 

skulle uppnås i respondenternas medverkan blev de informerade om att de när som helst kunde 

avbryta intervjun och sin medverkan samt att de kunde avstå från att svara på specifika frågor. 

Stor försiktighet har tagits vid hanteringen av den information som samlats in för att uppnå 



47 

 

konfidentialitet. Exempelvis har ingen information delats eller sparats via molntjänster utan på 

USB som endast författarna hade tillgång till. Anonymitetskravet uppnås genom att utelämna allt 

för detaljerad information såsom företagets namn samt uppgifter som indirekt kan kopplas till en 

specifik anställd (Saunders et al., 2007). I enlighet med nyttjandekravet kommer uppgifterna som 

samlats in i denna studie endast användas för forskningens ändamål (Bryman & Bell, 2013). För 

att undvika att respondenterna får falska förespeglingar har studiens syfte och ändamål förmedlats 

till samtliga respondenter.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras resultaten för studien och den analys som gjorts av insamlat data. 

Kapitlet berör de olika delarna i den teoretiska referensramen, se avsnitt 2.4 Teoretisk 

referensram. Först behandlas engagemang och därefter de olika delarna som enligt teorin bidrar 

till skapandet av engagemang: person-organisation fit, intern kommunikation, ledarskap och 

arbetstrivsel. Avslutningsvis behandlas företagets anställda som ambassadörer i ett separat avsnitt. 

4.1 Brand commitment 

När respondenterna tillfrågades vad de anser är viktigt för att de ska känna engagemang på en 

arbetsplats svarade flera av dem att andras engagemang är viktigt för att de själva ska känna 

engagemang och menar att detta gäller för både chefer och medarbetare. Exempelvis menar Katja 

att det är viktigt att alla medarbetare är med och engagerar sig eftersom det är så man får till stånd 

förändring medan Melvin uttrycker att ledningens engagemang “färgar av sig”. Orvar beskriver 

att om inte cheferna har ett engagemang och bidrar så känns det hopplöst att han själv ska göra 

det. 

Vidare nämner några respondenter att atmosfären och stämningen på företaget är viktigt för att 

de ska känna engagemang. Hilda förtydligar: “Sen är det naturligtvis stämningen och den där 

känslan man får när man kommer in, att det är en god stämning där det inte är spända axlar och 

arga miner utan motsatsen till det, att det finns en glädje och att man känner att det är en bra 

atmosfär.” För Katja är det viktigt att stämningen på arbetsplatsen är positiv och att de anställda 

väljer att fokusera på att lösa problem istället för att bara konstatera att problemen existerar. 

Några respondenter menar att det är viktigt att man trivs med sina kollegor för att man ska känna 

engagemang och Beata förklarar att hon trivs så bra med sina kollegor att det känns som en familj. 

Trygghet är en annan faktor som några respondenter anser ha påverkan på deras engagemang. 

Melvin förklarar: “Att man känner sig ganska trygg med vars man är på nått sätt, i arbetslaget 

och med det man själv presterar, det skapar en sorts grogrund för ett engagemang.” 

Att arbetet känns meningsfullt och fyller ett sorts syfte lyfts också fram av respondenter som en 

bidragande faktor till deras engagemang och Noel menar att om det finns någon som efterfrågar 

det jag gör ger det en indikation på att det också är viktigt. Loke instämmer och beskriver att 

hans engagemang ökar ifall företaget har produkter och tjänster som kunderna efterfrågar, men 

även att produkterna bidrar och gör nytta för samhället i stort. Några respondenter kopplar också 
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sitt engagemang direkt till själva arbetsuppgifterna och menar att det är viktigt att de framförallt 

är utmanande och intressanta. Vissa respondenter lyfter även fram vikten av att arbetsuppgifterna 

är varierande och att det händer nya saker så att det skapas en stimulans.  

Vidare trycker merparten av alla respondenter på att ledarskapet har en stor betydelse i skapandet 

av deras engagemang. Beata menar att ett bra ledarskap leder till nöjda medarbetare som i sin tur 

leder till nöjda kunder och poängterar därmed att ledarskap i förlängningen är en nyckelfaktor 

för att skapa kundnöjdhet. Flera respondenter berättar att det är viktigt för dem att de har 

möjlighet att påverka och kunna vara med och bestämma. Utöver att de anställda ska få ansvar 

vill de även få förtroende från sin chef att de klarar av de arbetsuppgifter som de tilldelas. Flera 

respondenter förklarar även att det är viktigt att deras åsikter har betydelse och att cheferna tar 

dem på allvar. Edward beskriver på följande sätt: “Att man märker att folk värderar ens åsikt, asså 

om jag kommer med input på nånting så känner jag att folk lyssnar på mig och inte bara avfärdar 

mig, det engagerar mig. Att man tycker att min åsikt är nånting värt att lyssna på.” Melvin 

betonar även vikten av att få bekräftelse för vad man gjort medan Freja framhäver vikten av att 

känna sig delaktig och få följa med på exempelvis möten. 

Enligt Noel är ett målstyrt ledarskap med tydliga leveranspunkter viktigt för att han ska känna 

engagemang. Albin tycker också att mål är viktigt för hans grad av engagemang och tillägger att 

det är viktigt att alla bidrar till de gemensamma målen och att alla vill att företaget ska “gå framåt”. 

Cyntia tycker att det är viktigt att få arbeta på ett företag med en platt organisationsstruktur och 

förklarar: “Blir det för långt till styrande chef som ställer kraven på den individuella arbetsplatsen 

blir det samtidigt svårt att genomföra nån sorts förbättring.” 

Respondenterna på Företag X kopplar sitt engagemang till framförallt arbetstrivsel och ledarskap, 

vilka utgör två av de fem faktorer som påverkar engagemang enligt den teoretiska referensramen, 

se avsnitt 2.4 Teoretisk referensram. I referensramen anges även person-organisation fit, 

internkommunikation samt stöd från organisationen och gruppen som viktiga faktorer för att 

anställda ska kunna känna engagemang, vilket inte lyfts fram i de spontana svaren av 

respondenterna i denna undersökning. Detta kan tyda på att ledarskap och arbetstrivsel anses vara 

viktigare än de andra faktorerna för att de ska känna engagemang. 

4.2 Person-organisation fit 

Vidare blev respondenterna tillfrågade ifall de känner till företagets vision och värderingar och 

svaren indikerar på att värderingarna är betydligt mer kända bland företagets anställda jämfört 
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med företagets vision, som endast tre av 15 respondenter kan utantill. Samtidigt verkar 

värdeorden ha satt sig betydligt bättre hos företagets anställda eftersom åtta av 15 respondenter 

kan nämna företagets tre värdeord. Bland dessa var det emellertid många som tvekade och kände 

sig osäkra. Melvin beskriver det på följande sätt: “Det gör jag, men man kan få leta”, vilket 

sammantaget tyder på att värdeorden för många kanske inte är helt självklara och lättillgängliga i 

minnet. 

Fem respondenter kunde inte nämna värdeorden själv men kände igen dem när de fick höra 

dem, samtidigt som två respondenter nämnde de gamla värdeorden istället för de nya när de 

tillfrågades, trots att värdeorden byttes ut mot nya för 13 år sedan. Det är många fler som senare 

under samtalet också började prata om de gamla värdeord, däribland även respondenter som 

blivit anställda långt efter att de blivit utbytta och alltså aldrig hunnit vara med på den tid då de 

gamla värdeorden fortfarande gällde på Företag X. Det verkar till viss del också som att några av 

respondenterna har lättare för att komma ihåg och relatera till de gamla värdeorden än de nyare. 

På Företag X:s hemsida återfinns dock att de gamla värdeorden fortfarande bredvid företagets 

logga, vilket skulle kunna förklara varför så många fortfarande nämner de gamla värdeorden. Det 

indikerar även att den interna kommunikationen inte är fullständigt konsekvent. 

Vidare påpekade Beata, Loke och Katja att det är på väg att startas ett revisionsarbete på Företag 

X där värderingsorden ska förnyas, vilket samtliga uttrycker glädje över och menar att det börjar 

vara dags att förnya dem eftersom det är 13 år sedan sist och mycket har hänt sedan dess. En av 

respondenterna menar att visionen är väldigt svår att greppa och behöver bli mycket mer tydlig 

samt att den är så ”trubbig” att det blir svårt att kunna relatera till den och komma ihåg den 

utantill. Respondenten beskriver det också som att företaget har fem eller sex värdeord snarare 

än de tre som anges som företagets värdeord på hemsidan, eftersom de gamla värdeorden ofta 

nämns och det även förekommer att reklamslogans citeras som om de vore deras värdeord. Detta 

menar respondenten skapar en inkonsekvens och förvirring kring företagets värderingar. 

Vidare anser 12 respondenter att företagets vision och värderingar är något de påminns om och 

uppmuntras till att arbeta mot dagligen, varav några av dessa initialt ansåg att de inte blir det, 

men rättade sig när de hade funderat ett tag och kom på att det ju faktiskt ändå pratas om 

värdeorden ibland samt en del kring hur man förväntas bete sig mot exempelvis kunder. Didrick 

förklarar att det är inget han tänker på men att det någonstans på sätt och vis ändå har format 

honom till hur han tänker och att värdeorden därmed indirekt speglar sig i hans agerande. Många 

respondenter menar också att värdeorden speglar Företag X på ett bra sätt och Cyntia beskriver 
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det som att värdeorden speglas genom den attityd som finns hos såväl medarbetarna som cheferna 

på Företag X. Vidare förklarar Orvar att även om ingen säger det till honom så är det så det 

fungerar när man jobbar och att han på så sätt påminns och uppmuntras till att arbeta utefter 

företagets värderingar. 

Gert tillhör en av de tre respondenterna som anser att visionen och värderingarna inte är något 

som man påminns om och uppmuntras till att arbeta mot dagligen och uttrycker sig som följande: 

“Nä det är väl i så fall på koncernfrukosten, men man har ju hunnit glömma den sen dess. Jag 

känner igen det när du sa det, man har ju hört det, men inget man kanske har i bakhuvudet.” 

Katja beskriver det som att orden är kända bland de anställda på företaget men att dess betydelse 

inte har “landat” hos var och en och uttrycker att det finns lika många idéer varför de är här som 

det finns personer på företaget. Samtidigt tillägger hon att det är jätteviktigt att var och en har 

förstått varför man är här och har funderar ut vad visionen och värdeorden betyder för en själv 

samt funderat om det är något man kommer att göra varje dag och jobba mot så att alla jobbar 

åt samma håll. Hon förklarar: “Att sitta och rabbla ord ‘jamen visst’, det kan ju alla göra, men 

hur agerar vi då, när vi kan de här orden?” 

Samtliga respondenter förutom en svarade att det finns en stark motivation hos dem att uppfylla 

företagets värderingar. Denna respondent svarade dock heller inte rakt ut nej, utan svarade: “Det 

skulle jag kanske inte säga, eftersom jag inte har jättebra koll på dom.” Med tanke på att denna 

respondent inte var ensam om att inte kunna nämna värdeorden utantill så var det ganska oväntat 

att endast en respondent inte svarade ja på denna fråga. En möjlig förklaring till detta kan vara 

att alla respondenter eventuellt inte gav ett fullkomligt ärligt svar utan kanske snarare svarade vad 

de kände att de borde svara för att inte framstå som en oengagerad anställd som inte bryr sig om 

sin arbetsgivare. Detta antagande kan stärkas i och med att en av respondenterna uttryckte sig på 

följande sätt: “Jo då, det är klart, det är ju min arbetsgivare så. Åh ja, dom vill väl att jag ska nå 

upp till det.” Även om det är inte är ett direkt oärligt svar från respondenten så antas det 

åtminstone indikera på att det rör sig om en sorts yttre motivation snarare än inre och att 

respondenten endast uppnått engagemangsnivån foglighet snarare än identifikation eller 

internalisering (Burmann & Zeplin, 2005; Miles & Mangold, 2004). En annan respondent 

uttrycker att det finns stark motivation hos personen att uppfylla företagets vision och 

värderingar, men menar samtidigt att det inte alltid är så lätt att förstå vad det innebär. Detta 

stämmer överens med Katjas beskrivning av att värdeorden på Företag X är kända men att det 

hos många saknas en djupare förståelse kring vad orden betyder för en själv och hur varje person 

ska kunna ta med sig värderingarna i sina arbetsuppgifter. 
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Därefter ställdes frågan om respondenterna upplever någon skillnad mellan olika delar inom 

organisationen gällande motivationen att uppfylla företagets vision och värderingar. På denna 

fråga svarade nio respondenter att de upplever viss skillnad mellan olika avdelningar, medan sex 

respondenter menar att de inte upplever någon skillnad. Både Beata och Melvin poängterar att 

det förvisso kan finnas vissa enskilda personer som har en lite mindre positiv inställning i 

allmänhet, men att det inte är något utmärkande hos Företag X jämfört med andra företag, 

eftersom så oftast är fallet. 

Bland de som anser sig uppleva skillnad mellan olika avdelningar så handlar det om bland annat 

skillnader i engagemangsnivå, jargonger och därmed gruppens sätt att bete sig på samt om synsätt, 

både kring kundtänk och “varför man är här”. En annan uppfattning är att skillnaderna beror på 

den varierande nivån av konkurrens på marknaden, där vissa avdelningar verkar på en fullt 

konkurrensutsatt marknad medan andra avdelningar har fullt monopol, och att skillnaderna 

mellan avdelningarna därmed uppstår av naturliga skäl. I detta sammanhang lyfter Loke fram att 

dessa skillnader mellan olika avdelningar kan skapa utmaningar för Företag X när det gäller att ta 

fram en gemensam vision och mission för samtliga avdelningar. 

Vidare menar Edward att medarbetarundersökningarna utgör ett bevis för att det skiljer sig mellan 

avdelningar och menar att hur nöjd man är inom en grupp kan bero dels på ledarskap, dels på 

mängden frihet medarbetarna får samt sammanhållningen och personkemin mellan medarbetarna 

inom gruppen. Albin tillhör också de som upplever att det finns skillnader mellan olika 

avdelningar. Han menar att skillnaderna har minskat sista tiden och att “vi-tänket” har börjat 

komma mer och mer sedan alla avdelningar samlats i samma byggnad. 

Gällande vilka resurser som finns att tillgå för att uppfylla företagets vision och värderingar skiljer 

det sig åt en aning mellan respondenterna. Där syns exempelvis en skillnad mellan de som jobbar 

ute på fält, som betraktar verktyg och utrustning som sina främsta resurser, medan många av de 

som är stationerade inne på kontoret istället lyfter fram resurser såsom kurser och utbildningar, 

dokument och teknisk kompetens hos sina medarbetare samt stödfunktioner som sina främsta 

resurser. Stöd genom specifikt HR är en resurs som nämns bland medarbetare både på fält och 

kontoret. 

Så många som tio av respondenterna anser att de har allt de behöver gällande resurser och saknar 

således inget, medan fyra respondenter menar att tid ibland är en bristvara på grund av hög 

arbetsbelastning. Albin förklarar till exempel att det är väldigt mycket möten och uttrycker att 

han saknar “egentid”. 
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Sju respondenter svarade att deras personliga värderingar stämmer ganska bra överens med 

företagets, medan fem respondenter svarade att de överensstämmer väl och slutligen angav tre 

stycken att de stämmer överens mycket väl. Största anledningen till denna överensstämmelse 

angavs vara att Företag X har sunda värderingar, vilka enligt Melvin är “ganska lätta att säga ja 

till”. Andra respondenter beskriver det som att företagets värderingar är inget som strider mot 

deras egna. Både Noel och Edward betonar att deras överensstämmelse framför allt gäller hur 

man hanterar personalen på Företag X, exempelvis uttrycker sig Noel: “Det är mer med det hära 

hur man kanske hanterar personalen, vad det är för miljö kring det här med arbetstider och vad 

som satts för krav och så där. För det finns ju också chefer som kan säga, inte här då men, men 

det finns ju chefer som kan säga ‘nu har du jobbat för mycket nu måste du dra ner här’ även fast 

du har jättemycket jobb att göra och samtidigt kan du ha fått mejl av den här chefen halv elva 

på kvällen. Det är ju helt..., det går ju som inte. Då stressar du upp den personen igen liksom.” 

Ingen av respondenterna svarade att deras personliga värderingar inte stämmer överens med 

företagets. 

Gällande huruvida respondenten anser det vara viktigt att kunna ta till sig och acceptera företagets 

värderingar på ett personligt plan är de flesta respondenter överens om att det är viktigt. 

“Konstlat” och “onaturligt” var ord som användes för att beskriva hur det skulle kännas utan en 

överensstämmelse mellan företagets och ens personliga värderingar. Exempelvis uttrycker Iris sig 

på följande sätt: “Jag skulle nog inte vilja jobba på ett företag som har helt andra värderingar än 

jag har. Det skulle kännas lite konstigt, då hade man ju som varit tvungen och vara nån helt 

annan på jobbet.” Vidare förklarar Noel att det viktigaste inte är vad som står på ett papper utan 

hur det speglar sig i den företagskultur som råder på arbetsplatsen, medan Loke poängterar att 

ifall ens personliga värderingar skulle skilja sig från företagets så får man nog vara ganska försiktig 

med att sprida andra värderingar eftersom det annars kan bli lite svekfullt mot företaget. Därtill 

var det två respondenter som initialt påpekade att det inte var något de reflekterat kring tidigare, 

men efter en stunds betänketid konstaterade båda att överensstämmelsen ändå är ganska viktig 

för dem trots allt. 

Vikten av överensstämmande värderingar betonades särskilt mycket av några respondenter. Beata 

förklarar på följande sätt: “Jag tror att det är otroligt otroligt viktigt att vi har samma värderingar, 

för varför vinner man i hockey och fotboll och andra lag? Det är ingen skillnad på att driva en 

avdelning här. Det är samma lagarbete vi pratar om, och synen på vilka värderingar och vilka 

mål vi har måste vara desamma.” medan Katja berättar att när hon ska söka nytt jobb är 

värderingarna det första hon brukar kolla hos ett företag för att kunna kontrollera att de stämmer 
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överens med hennes egna och beskriver det som att “mitt varumärke ska ju förenas med Företag 

X:s varumärke”. Hilda beskriver överensstämmelsen som en grundläggande förutsättning och att 

hon inte skulle kunna jobba någonstans där företagets grundläggande värderingar gick emot 

hennes egna. 

Cyntia antog ett lite annorlunda synsätt och förklarade att det ur hennes perspektiv beror på hur 

mycket kundhantering man har. Att om man har mycket kundhantering så kan det bli svårt att 

inte ha en överensstämmelse, medan det är fullt möjligt om man har ganska lite kundkontakt. 

Hon jämför det med att ta på sig en kostym och vara lite extra professionell vid de tillfällen man 

har kundkontakt och menar att man sedan kan ta av sig denna kostym när man inte har kunder. 

Dock menar hon att det förutsätter att företagets värderingar inte “går stick i stäv” med ens egna 

eftersom det då blir omöjligt att överhuvudtaget jobba kvar, oavsett hur lite kundkontakt man 

har. 

Överlag verkar företaget ha en bra person-organisation fit där de anställda upplever att de kan ta 

till sig företagets vision och värderingar på ett personligt plan. Ingen av respondenterna har 

uttryckt att värderingarna är osunda eller går emot deras egna och de anställda på Företag X antas 

således ha relativt goda förutsättningar för att kunna identifiera eller internalisera företagets 

värderingar och därmed högre nivå av brand commitment (Burmann & Zeplin, 2005; Hurrell 

& Scholarios, 2014; Yaniv & Farkas, 2005). Vidare verkar värderingarna genomsyra den rådande 

företagskulturen, dock på ett slags undermedvetet plan eftersom många av respondenterna inte 

kunde nämna de tre värdeorden men kände igenom dem och menade att värdeorden speglas i 

hur hela verksamheten fungerar och hur man jobbar inom organisationen. Detta skulle kunna 

tyda på att Företag X lyckas överföra sina värderingar till anställda genom det som Burmann och 

Zeplin (2005) kallar för socialiseringsprocessen. 

Eftersom anställda har lättare att knyta an till och identifiera sig med företag som har ett väl 

differentierat värdeerbjudande som skiljer sig från företagets konkurrenter (Hoppe, 2018; 

Löhndorf & Diamantopoulos, 2014) bads även respondenterna ange vad de anser skiljer Företag 

X från andra företag inom energibranschen. Detta för att kunna undersöka huruvida Företag X 

har ett väl differentierat värdeerbjudande. Som svar på denna fråga beskriver flera respondenter 

Företag X som det lilla energibolaget och nämner intern närhet både mellan avdelningarna och 

till ledningen, såsom exempelvis att alla resurser är samlade och sitter tillsammans. Andra 

respondenter syftar snarare till den goda stämningen som finns på Företag X och som de menar 

kan saknas hos större energibolag. Några beskriver stämningen som “familjär” med exempel som 
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att “alla hälsar på varandra” och att man har god kontakt med varandra även över 

avdelningsgränserna. Cyntia beskriver att företaget tack vare den familjära stämningen och 

atmosfären ger ett avslappnat intryck, utan att för den skull förlora sitt intryck som ett 

professionellt företag. Många respondenter nämner även att det finns en stark lokal förankring 

hos Företag X jämfört med konkurrerande energibolag. 

En del beskriver företaget som medelstort eller till och med stort medan andra benämner dem 

som “det lilla stora företaget”. Melvin förklarar: “Det beror ju på vad du jämför med, om man 

jämför med Konkurrent X så är man ändå ganska små, men ändå inte jättesmå, utan lagom kan 

man säga. Jag tycker vi har en bra storlek på många sätt, även som medarbetare. Det är en närhet 

till ledning och så vidare och även till alla i koncernen.” Det är tydligt att det finns en samsyn 

kring att det är just antalet medarbetare som respondenterna syftar till när de beskriver Företag 

X som ett stort företag. Dock verkar de befinna sig på gränsen mellan att gå över från att vara ett 

mindre bolag till ett medelstort eftersom många av respondenterna uttrycker lite skilda åsikter, 

vilket tyder på att det inte är helt tydligt hur Företag X skiljer sig från andra energibolag gällande 

just storleken på företaget.  

Några respondenter nämner också att Företag X skiljer sig från andra energibolag och även andra 

kommunala bolag genom att ligga i framkant gällande utveckling. De flesta lyfter det som en 

styrka och positiv egenskap hos arbetsgivaren, men Didrick påpekar att det är på både gott och 

ont eftersom att Företag X inte är tillräckligt stort många gånger, vilket leder till en hög belastning 

på cheferna. Andra ord som används i sammanhanget är att företaget ”går i bräschen”, är “på tå”, 

ett “snabbfotat” företag samt att de tar på sig en “stor kostym” gällande myndighetskrav och 

direktiv. Beata förklarar att en bidragande faktor till deras framgång är att de omvärldsbevakar 

och har god kännedom om branschen som gör att de ofta kan ligga steget före sina konkurrenter. 

Vidare belyser Loke att trots detta är de väldigt eftertänksamma och gör inget överilat. 

De flesta tar upp att Företag X är väldigt mån om sin personal samtidigt som några av 

respondenterna trycker på att HR-avdelningen är väldigt bra och att detta är något som utmärker 

företaget från andra företag inom energibranschen. Cyntia förklarar att Företag X är mån om att 

behålla personalen på företaget och förklarar att de är bra på att anpassa tjänsten utifrån individen. 

Hon förklarar: “Dom visar också att dom hade intresse av att behålla en som medarbetare, 

poängterade att man kan utvecklas inom företaget och att tjänsten inte är helt fast och rigid utan 

att dom hellre forma om tjänsten än att man anställer någon annan. Det tyckte jag gav ett väldigt 

sunt och professionellt intryck att det inte var sånt slit och släng, utan man lägger ner tid och 



56 

 

investerar. Det tycker jag är mycket värt.” Både Albin och Beata lyfter fram att Företag X inte 

enbart månar om personalen utan även om sina kunder och att de särskiljer sig från andra 

energibolag genom att ha väldigt hög kundnöjdhet. 

Bland respondenterna som arbetar på fältet ansågs den största skillnaden mellan Företag X och 

deras konkurrenter vara att de får arbeta på hemmaplan och slipper resa inom jobbet. Orvar 

förklarar: “Jag bor ju här så man slipper ju ligga borta och sånt. Det tycker jag är positivt. För 

annars hade man ju lätt kunnat välja nått annat, det är ju som... det är samma jobb men det är 

som hemma här om man säger så.” Citatet visar att Orvar ansåg detta vara den enda särskiljande 

konkurrensfördelen som Företag X erbjuder då arbetsuppgifterna i sig är så pass lika mellan olika 

energibolag. Samtidigt menar han att det utgör en så pass viktig faktor för honom att han väljer 

Företag X även fast det är allmänt känt bland fältarbetarna att lönen hade varit högre hos 

Konkurrent X. 

Utifrån intervjuerna är det tydligt att respondenterna upplever att Företag X på många sätt skiljer 

sig från andra konkurrerande energibolag, detta fastän många av respondenterna saknar egen 

erfarenhet från att ha jobbat på andra energibolag. Orvar och Gert som jobbar på fält skiljer sig 

dock från övriga respondenter och menar att det är väldigt lite som skiljer Företag X från andra 

energibolag och menar att den i princip enda skillnaden är att de slipper övernattning på annan 

ort. Sammantaget indikerar detta på att Företag X har ett väl differentierat värdeerbjudande som 

gör det tydligt hur företaget särskiljer sig från sina konkurrenter, vilket enligt teorin leder till en 

ökad sannolikhet att anställda kan uppnå överensstämmelse mellan sina egna och företagets 

värderingar. Detta eftersom ansökande då själva kan avgöra huruvida de passar på företaget och 

ett naturligt urval därmed kan ske (Backhaus, 2016; Löhndorf & Diamantopoulos, 2014). 

4.3 Intern kommunikation 

Merparten av alla respondenter anser att den interna kommunikationen fungerar bra i dagsläget 

och är nöjda med de kanaler som används. De kommunikationskanalerna som de anställda 

föredrar är koncernfrukostarna och intranätet. Edward beskriver koncernfrukostarna som korta 

och formella vilket han uppskattar. Gällande intranätet berättar Didrick: “Sen har man ju ett 

intranät som jag tycker, det ser väl bra ut, det är enkelt nyhetsflöde och sådär så att den 

informationen som bör gå ut tycker jag går ut.” Medan Albin förklarar att intranätet är en bra 

plattform med information som är kort och lättåtkomlig. Cyntia gillar speciellt den löpande 

informationen i form av nyhetsuppdateringar på intranätet eftersom den ger henne en bra inblick 
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i vad som händer just nu på företaget och förklarar att där nås hon av information som berör alla. 

Beata däremot ser utvecklingspotential för intranätet och menar att det fungerar rent 

informationsmässigt men att den inte “andas” företagets kärnvärden. Hon tycker att det är extra 

viktigt att unga nyanställda möts av en modern digital plattform. Vidare önskar hon kunna läsa 

informationen på intranätet även när hon inte är på kontoret. Beata poängterar dock att den 

interna kommunikationen blir bättre och bättre och att utvecklingen av internkommunikationen 

måste ske “i rätt ordning” men att nästa steg borde vara att förbättra intranätet. Loke håller med 

och menar att en förbättring av internkommunikationen har pågått under en längre tid. Loke 

tycker att den löpande informationen på intranätet fungerar bra men skulle vilja att den samlade 

informationen ses över och uppdateras.  

Många respondenter gillar arbetsplatsträffarna på företaget där information från ledningen 

presenteras från respektive chef till sin avdelning. Dock upplever några respondenter att 

informationsflödet genom denna kanal har sina brister. Melvin förklarar att det är svårt att som 

chef sålla bland informationen som ska förmedlas till medarbetarna, vilket förtydligas genom 

följande citat: “Ja det är ju det där att tratta ner och hitta det som är relevant, och ibland förväntas 

ju att man ska lyfta ner allting, men det går inte, för då sitter folk inte och lyssnar till slut. 

Framförallt är det ju på golvet kan jag ju säga, att den nivån är svårast, men det är ju även där 

kritiken kan komma, kanske att man får för lite information.” Hilda menar att grundtanken med 

arbetsplatsträffarna är bra men att för mycket information sållas bort: “Det finns en bra 

grundtanke med ett flow hur information ska gå vidare från ledningsgrupp och som matas utåt 

successivt. Grundtanken är jättebra, däremot så blir det redan från ledningsgruppsnivå, vidare till 

nästa chefsnivå att man lägger på sitt eget filter. Och det går ju inte att förändra de människor 

och dom infallsvinklar man har utan man ser utifrån sin verksamhet. Men nån stans så skulle den 

röda tråden på hur... vilka saker vi trycker på, att det skulle va som ett krav på att det vi 

dokumenterar i protokollet från en arbetsplatsträff ska ha i princip samma ordalydelse som det 

vår högsta ledningsgrupp skriver. Däremot är grunden bra och all information når ju ändå ut. 

Men med respektive filter. Och där skulle jag vilja minska kanske filtrerandet på nått sätt.” Hon 

efterfrågar således en röd tråd i kommunikationen och att det ska finnas ett systematiserat sätt för 

både vad som kommuniceras, när, hur och till vem. Katja menar att det redan finns ett 

systematiserat sätt för hur informationen ska gå ut. Dock upplever hon att det är svårt att planera 

in så att kalendern synkroniseras i alla steg som informationen måste färdas innan hon slutligen 

kan föra vidare den till sina anställda. Hon förklarar att informationen som hon nås av uppifrån 

kan vara knapphändig och att det därför blir svårt att svara på följdfrågor från medarbetarna. 
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Cyntia nämner också informationsflödet från ledningsgruppen genom arbetsplatsträffar (APT) 

och förklarar att informationsflödet blir långsamt: “Det är också väldigt mycket från mun till 

mun, utan att det blir ryktesspridning, men just det här att, om man ska säga nånting och det 

gäller en större del av avdelningen, då sägs det till den chefen och sen till den chefen och sen 

tänker chefen ‘jag tar upp det sen på APT:n’ och så blir det ju. Och det är inget fel i det men då 

blir det ju ett långsammare informationsflöde.” En av cheferna poängterar dock att det har funnits 

problem med ryktesspridning och att människor är nyfikna av naturen och att cheferna därför 

har fått utbildning i hur man ska bemöta ryktesspridning, vilket respondenten uppfattar som 

positivt. 

Vidare förklarar Cyntia att informationsflödet på företaget varierar: “I sin grund har det potential 

att vara väldigt snabbt men det är väldigt beroende av vem som använder det.” Hon förklarar att 

en viss fördröjning kan vara bra ibland så att man verkligen ser till att allt blir rätt men att det 

inte får gå till överdrift. Hon säger: “Man går och frågar om det så här ‘hur går det?’ ‘A, jo, det 

kommer om en stund’. Och den där stunden kan ibland bli veckor.” Albin delar samma åsikt 

och nämner att han saknar information om när stora beslut kommer tas. Han förklarar: “Vissa 

stora beslut kanske man inte ens vet att det ska tas och så helt plötsligt så finns det ett beslut taget 

i nån fråga, å, där kanske man i så fall kan bli informerad om att det pågår det här arbetet. Och 

det kan va lite vad som helst, men det är nånting där det kan bli bättre.” Albin fortsätter senare: 

“Det är ju en sak som man har fått höra, att vid vissa nyrekryteringar så vet man inte att det 

kanske ens pågår en rekrytering, utan att det kommer upp först när det är klart rekryterat. Men 

det har ju också med den här vad heter det, att det är ju hemlig information oftast så det är ju 

bara nånting som man får acceptera. Men sen gällande förändringsarbeten som har varit på 

företaget kan det ju vara bra att involvera personal bättre i vissa frågor, att tänka till att inte 

komma med ett färdigt koncept utan kanske ha en grundtanke och sen så att alla blir delaktiga 

på ett sätt, där är nånting som kan förbättras och det tycker jag har blivit bättre.” Melvin menar 

att detta oftast händer i rekryteringssammanhang och menar att informationen kring när anställda 

ska sluta eller börja på företaget är bristfällig. Detta menar han skapar en osäkerhet hos de anställda 

som minskar känslan av trygghet. En respondent håller med och påpekar att sekretessbelagd 

informationen dröjer längre än nödvändigt med att släppas och att detta beror på att respektive 

chef är ansvarig för att förmedla denna information. Iris menar dock att det är bra att intranätet 

används som informationskanal för att informera när folk ska börja och sluta. Detta tyder på att 

det saknas ett standardiserat sätt för hur information kring rekrytering och avgångar når de 

anställda. Enligt Foster et al. (2010) samt Maheshwari et al. (2007) kan sådana problem lösas 
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genom att skapa en enhetlig kommunikation genom ett samarbete mellan avdelningarna HR 

och marknadsföring. Således bör informationen om att en anställning skett gå ut till de anställda 

genom marknadsföringsavdelningen så fort HR är klar med rekryteringen. 

Övriga informationskanaler som används på Företag X är enligt respondenterna affärsmöten, 

möten som VD:n och chefer bjuder in till, veckobrev, samtal med chefer samt medarbetarsamtal. 

Mail utgör ytterligare en kommunikationskanal och är uppskattad bland några respondenter och 

Albin förklarar att mailutskick är lämpligast inom sin specifika avdelning. Orvar håller med och 

tillägger att telefonsamtal är den mest användbara kommunikationskanalen när man är ute på fält. 

Dessutom önskar Didrick att det skulle finnas bättre digitalt stöd för de som arbetar ute på fält 

och förklarar: “Kopplat till vårat arbete som vi gör så skulle vi behöva digitala system så att man 

ute i fält kommer åt mer information på ett enkelt sätt. Det kan ju vara arbetsmiljöplan, 

riskanalyser, checklistor för arbetet och sånt för att höja kvaliteten.” Didrick förklarar även att de 

i dagsläget finns viss information men att den inte är lättillgänglig. Beata håller med Didrick och 

trycker på att även de som är ute på fält behöver digitala stöd för att effektivisera sitt arbete. 

Flera respondenter upplever den interna kommunikationen som trygg och öppen. Cyntia 

förklarar: “Jag tycker det är en professionell nivå av kommunikation. Väldigt bra å väldigt öppet 

på det viset, men ändå med bra nivå av sekretess, så det tycker jag är väldigt bra.” Noel beskriver 

Företag X som det lilla energibolaget och förklarar att vem som helst kan gå och prata med VD:n 

på företaget, vilket är något som flera respondenter uppskattar. En miljö som uppmuntrar öppen 

kommunikation kan underlätta för den anställda att identifiera sig med företagets värderingar och 

därmed uppnå högre nivå av engagemang (Edwards, 2010).  

Hilda tycker att det skulle kunna skapas bättre förståelse för helheten och hur allt hör samman 

och menar att i dagsläget vet varje individ vad den själv och dess avdelning tillför men att man 

kan ha svårt att se helheten och vad de andra bidrar med. Hon vill att man ska jobba mer med 

att få de anställda att förstå att alla tillför något till helheten. Cyntia uttrycker liknande önskemål 

och förklarar att hon skulle vilja få vara med på flera möten för att kunna få en bredare inblick i 

verksamheten och därmed lättare kunna förstå sin roll. Edward förklarar att han inte enbart vill 

ha en djupare förståelse för företaget som helhet i dagsläget utan även i framtiden och efterfrågar 

därför ett mer långsiktigt perspektiv i form av vad företaget har för mål för framtiden, exempelvis 

genom en 10 års plan. Ett av det mer innovativa förslagen för att sprida information om aktuella 

händelser på företaget var att starta en ledningsgruppsblogg. På så sätt kan information spridas på 

ett lättsamt sätt där de anställda kan få information med en personlig prägel. På så sätt skulle också 
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en inblick och därmed förståelse för ledningsgruppens arbete kunna skapas, vilket har efterfrågats 

av några respondenter. 

Samtidigt önskar Freja att informationen från ledningsgruppen ska komma både verbalt och 

skriftligt så att hon kan gå tillbaka i efterhand och se vad som gäller. Katja håller med och förklarar 

att det är viktigt med en kombination av verbal och skriftlig information. Hon skulle även vilja 

att det fanns en samlad flik på intranätet kring vad som lovas till utomstående parter så att hon 

enkelt kan navigera och få åtkomst till denna information. Noel förklarar att han föredrar att 

informationen kommer muntligt till honom och att han hellre lyssnar på när nån håller en 

presentation än att läsa informationen på intranätet. 

Några respondenter anser att det snarare är upp till varje anställd att ta reda på information och 

menar att man inte kan förvänta sig att all information ska komma till en, utan att man aktivt 

måste söka upp den. Noel berättar: “Kommunikation är jätteviktigt att förmedla ut men sen är 

det faktiskt upp till alla oss anställda eller nu vilken roll man är i också att anstränga sig lite för att 

få reda på saker och ting.” Didrick håller med och förklarar att han tycker att man får för mycket 

information och att allt inte är relevant för alla. Han ser inte någon anledning till att “feeda” de 

anställda med information och menar att om de har ett genuint intresse kan de själva gå in och 

läsa på intranätet. 

Det råder dock delade meningar kring mängden information som man anser sig behöva eller 

vilja ha, dels beroende på om man har en ledande roll eller om man är medarbetare och dels 

beroende på mängden kundkontakt man har i sitt arbete. Generellt anser cheferna eller 

medarbetare med en ledande roll att de nås av tillräckligt mycket information medan nästan alla 

av de som efterfrågade mer information var medarbetare. Även den kommunikationskanal 

genom vilken man föredrar att erhålla informationen skiljer sig, dock på individnivå snarare än 

utifrån vilken avdelning man jobbar på eller befattning man har inom företaget. Specifikt gällande 

mer allmän information som ska nå ut till samtliga medarbetare och avdelningar efterfrågas att 

information förmedlas genom en kombination av muntlig och skriftlig kommunikation samt att 

informationen borde bli mer lättillgänglig eftersom flera respondenter uttrycker att det är svårt 

att navigera bland all information och alla dokument som finns på intranätet. Mangold och Miles 

(2007) betonar vikten av att det inte får finnas någon avsaknad av information kring vad som 

förväntas av den anställda. Således blir det väsentligt att de anställda enkelt kan hitta denna 

information då det annars kan likställas vid en avsaknad av information eftersom de inte hittar 

den. 
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I och med att det uttrycks saknas ett systematiserat sätt för kommunikationsflödet från 

ledningsgruppen ut till respektive avdelning finns även en risk för att det uppstår inkonsekvens 

gällande informationen. Detta eftersom det på Företag X beskrivs vara upp till varje chef att själv 

avgöra när och hur informationen ska spridas. Vad som anses mest relevant kan då också skilja 

sig åt beroende på respektive chefs egna åsikter och infallsvinklar. Risken med ett inkonsekvent 

informationsflöde är att företaget riskerar att uppfattas som mindre pålitligt av sina anställda 

(Burmann & Zeplin, 2005; Foster et al., 2010; Mangold & Miles, 2007; Mosley, 2007) samt att 

det kan bli mindre tydligt vad företaget förväntar av de anställda (Miles & Mangold, 2004). 

Nio av de 15 respondenterna anser att det är tydligt vad företaget har lovat sina kunder, 

leverantörer och samarbetspartners. Loke menar att löftet till kund är tydligt och att det 

genomsyrar hela företaget. En respondent svarar att han inte vet om det är tydligt vad företaget 

har lovat sina kunder, leverantörer och samarbetspartners. Medan resterande fem respondenter 

svarar att det är otydligt.  

Ett bevis på att de anställda vet vad som lovas till deras kunder förklaras i ett citat från Iris: “Våra 

kunder litar på oss så pass mycket så att dom vet att vi liksom sköter oss. Så det tror jag är tydligt.” 

Beata förklarar vidare att företaget är mån om att uppfylla löftet till deras kunder och att de håller 

vad de lovar. Didrick menar däremot att de ibland kan lova för mycket och att det kan vara svårt 

att veta vart gränsen går. Beata poängterar dock att om kunderna upplever något problem så är 

Företag X bra på att rätta till det. Hon förklarar även att de har ett lågt antal inkommande samtal 

till kundservice trots att de har många kunder och menar att detta är ett bevis på att företaget gör 

bra ifrån sig.  

Albin menar att han vet vad han ska leverera till kund utifrån företagets värdeord. Han förklarar: 

“Man ska va bra i sitt bemötande mot kunder och vara behjälplig i allt som dom frågar om och 

det är väl sånt som, ja, det grundtänket. Sen kan det säkert finnas massa små detaljer som man 

inte tänker på men att man ska ta åt sig allt det kunderna säger och ja men va behjälplig i allt 

dom kan och inte säga stopp utan att vi ska göra allt vi kan för att kunderna ska va så nöjda som 

möjligt i den utsträckningen som de har rätt i frågan till exempel.” Edward tycker att det är 

tydligt för honom vad företaget lovar kunderna men upplever att kunderna inte alltid vet vad de 

kan förvänta sig av företaget. Han förklarar: “Det vi lovar kunderna är ju ofta reglerat i lag, alltså, 

vi får inte ha avbrott som är längre än 12 timmar och så vidare och det hade man kunnat 

informera ut bättre kanske till kunderna vad som gäller. Asså, för kunderna sitter ju inte och läser 

lagböcker och stadgar utan man hade kunnat förenklat. Kanske informerat vad som gäller. Det 
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kanske finns, vad vet jag, men jag har inte sett till det själv och då är det ju inte jättetydligt i alla 

fall.” Beata har en liknande åsikt som Edward och förklarar vikten av att anpassa informationen 

till kunderna på en nivå som inte är för teknisk så att de förstår. Detta menar hon är dock något 

som företaget arbetat med och numer blivit bra på. Katja däremot anser att det inte är tydligt vad 

som lovats till företagets kunder, leverantörer och samarbetspartners och att hon därför har satt 

upp egna interna regler för vad som ska uppnås. Hon försöker även kommunicera med andra 

avdelningar för att ta reda på vad som gäller. Vidare framför Freja att hon vill ha mer information 

om vad som händer på de andra avdelningarna och vad som lovats till kunder för att bättre förstå 

hur hon i sitt arbete ska kunna bidra till att uppfylla kundlöftet. Hon menar att “intern 

information kan man aldrig få för mycket utav”. Loke vill öka kundernas förståelse för vad 

Företag X gör och tycker att de kan bli bättre på att använda media för att förmedla information 

om vad de gör. Gärna genom pressmeddelanden och genom att synas i tidningar. 

Även fast majoriteten upplever det tydligt vad företaget lovar sina kunder hade många svårt att 

beskriva hur de nås av den informationen och bland de som kunde svara på frågan så varierade 

svaren kraftigt. Exempelvis uppgavs de nås av informationen genom uppförandekoden, riktlinjer, 

policys, avtal och dokument. Cyntia menar att allt är väldokumenterat men att man måste veta 

vart man ska leta efter dokumenten. Det framkom även att respondenterna kan nås av denna 

information genom hemsidan och arbetsplatsträffar eller genom att tala med chefer, kollegor och 

kunder. 

Respondenternas svar syftar uteslutande till vad Företag X har gett för löfte till sina kunder medan 

ingen av respondenterna nämner något om vad företaget lovat sina leverantörer och 

samarbetspartners. Några av respondenterna uttryckte att det inte var tydligt medan en 

respondent menade att sådant beslutades på högre nivåer och att denne därför saknade inblick i 

detta. Det var dock ingen av respondenterna som efterfrågade mer information om vad som 

lovats till just leverantörer och samarbetspartners. Sammantaget anses detta kunna tolkas som att 

företagets löfte till kunderna är betydligt viktigare för Företag X:s anställda. Vidare indikerar 

företagets höga kundnöjdhet att de anställda på Företag X väldigt väl lyckas leverera kundlöftet 

trots att det flesta respondenter inte i detalj vet vad företaget lovar sina kunder utan istället verkar 

de utgå från ett slags helhetstänk som är nära kopplat till företagets värdeord. Detta är i enlighet 

med Mangold och Miles (2007) som menar att snarare än att förse de anställda med regler och 

manualer bör företaget skapa en medvetenhet och kunskap om vad företaget vill uppnå så att de 

anställda kan guidas även i oförutsedda situationer. Mangold och Miles (2007) menar dock att 

det är ytterst viktigt att anställda nås av kundlöften för att det ska bli tydligt för de anställda hur 
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de ska agera för att leverera dessa kundlöften. Trots att respondenternas svar tyder på att de 

anställda på Företag X inte alltid upplever det tydligt vad som lovats utåt till kunder eller att de 

nås av den informationen så tyder de höga resultat som erhållits vid kundundersökningar att de 

anställda lyckats uppfylla kundlöftet. Det är möjligt att denna skillnad mellan teori och praktik 

uppstår på grund av att det rör sig om olika branscher som undersökts och att kundernas 

förväntningar och önskemål inte skiljer sig lika mycket inom energibranschen som inom hotell- 

och restaurangbranschen och detaljhandelsbranschen. Detta skulle möjligen kunna innebära att 

det är lättare för anställda inom energibranschen att veta hur de ska uppfylla kundlöften eftersom 

de flesta av företagens kunder vill ha samma sak från sin elleverantör. En annan möjlig förklaring 

kring denna avvikelse från teorin är att det inte blir lika viktigt för anställda att nås av information 

kring företagets kundlöften ifall de anställda har hög överensstämmelse mellan sina och företagets 

värderingar eftersom de naturligt agerar på ett sätt som linjerar med företagets önskvärda 

uppförande.  

Vidare anser de flesta respondenterna att det är tydligt vad som förväntas av dem. Loke upplever 

att det tydligt framgår vad som förväntas genom de affärsplaner som finns och påpekar att 

företaget har en tydlig målstyrning. Några respondenter upplever att det är lite otydligt vad som 

förväntas av dem. Orvar förklarar: “Jag är ute och utför mitt jobb och mer än så vet jag egentligen 

inte vad dom förväntar sig.” Cyntia förklarar att det till en början var otydligt vad som förväntades 

av henne som anställd men att hon löste det genom att ha en öppen dialog med sin chef. Efter 

det har hon känt sig väldigt trygg i sin roll. Albin delar samma upplevelse och säger: “Ibland kan 

det vara lite lurigt men överlag vet jag ju vad som förväntas. När jag känner mig osäker får jag 

prata med min chef att ‘nu känner jag att nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra, är det här nått 

jag ska göra eller är det nått som ska till nån annan’. Så det är en väldigt bra dialog som vi har så 

det känns tryggt.” Albin förklarar även att det var mest i börja av hans anställning som det var 

otydligt och att det på senare tid har blivit bättre. Iris håller med och förklarar att hennes roll var 

ny och att det därför var svårt att veta vad som förväntades av henne. Hon har fått välja själv vad 

hon vill göra men upplever att det är svårt då hon inte är medveten om vilka valmöjligheter som 

finns. Hon förtydligar att det är själva arbetsuppgifterna som är lite oklara och inte vad som 

förväntas av henne gällande värderingar. Beata däremot tycker att det är väldigt tydligt vad som 

förväntas av henne i och med att hon har fått en tydlig arbetsbeskrivning. Hon menar att det är 

väldigt viktigt att hon vet vad som förväntas av henne och att hon vill ha det nedskrivet i en 

arbetsbeskrivning.  
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Noel och Didrick menar att huruvida man levererar det som förväntas av en som anställd i grund 

och botten har att göra med vilka krav man sätter på sig själv och hur man är som person. Noel 

förklarar att det är en självklarhet för honom att han ska vara på jobbet under kontorstid och göra 

sitt bästa. Iris förklarar att hon vet vad som förväntas av henne utifrån företagets värderingar. Gert 

upplever att det är tydligt vad som förväntas av honom och att det framgick redan vid 

anställningsintervjun. Därefter har han kunnat använda intranätet och kommunicerat med chefer 

och kollegor för att hålla sig uppdaterad om vad som förväntas av honom. Edward förklarar att 

han vänder sig till sin närmsta chef för att stämma av vad som förväntas av honom. Jerker tycker 

att det blir tydligt vad som förväntas av honom genom en viss typ av medarbetarsamtal som kallas 

RUS och de mål som han har satt upp tillsammans med sin chef. Målen följs upp efter en viss 

tid varpå nya mål sätts. Jerker menar att detta är “exemplariskt” och är väldigt nöjd. Freja lyfter 

istället den andra typen av medarbetarsamtal som finns på Företag X och kallas för RAK. Hon 

menar att det under dessa samtal och uppföljningar blir tydligt vad som förväntas av henne. 

Utifrån respondenternas svar framgår det att de anställda på Företag X får reda på vad som 

förväntas av dem samt hur de förväntas uppträda vid olika skeden av sin anställning, till exempel 

initialt vid anställningsintervjun och därefter kontinuerligt vid medarbetarsamtal samt vid 

koncernfrukostarna, som framkom när företagets vision och värderingar diskuterades. Detta ökar 

enligt Hurrell och Scholarios (2014) chanserna att uppnå överensstämmelse mellan företagets och 

den anställdes värderingar. 

Om anställda kan känna tillit till sin arbetsgivare ökar deras sannolikhet att kunna identifiera sig 

med företaget och därmed kunna känna en hög nivå av engagemang (Backhaus, 2016; Hoppe, 

2018). En förutsättning för att anställda ska kunna känna tillit till sin arbetsgivare är att företagets 

varumärke upplevs som äkta (Cable & Judge, 1996), vilket uppnås genom en överensstämmelse 

mellan brand image och brand identity (Backhaus, 2018). Därför har respondenterna ombetts att 

förklara hur de tror att utomstående ser på företaget samt uppge hur väl de anser att utomståendes 

syn på Företag X stämmer överens med deras egen. 

Överlag tror de flesta respondenterna att Företag X uppfattas positivt av utomstående. Loke 

förklarar: “När man hör ute i samhället och i stan så känns det som att många, ja man behöver 

inte skämmas för att säga att man jobbar här utan det är i mångt och mycket en positiv bild.” 

Majoriteten av alla respondenter förklarar att företaget har ett bra rykte. Freja förklarar: “Vi har 

ett gott rykte och anseende så jag tror inte att vi har nått att skämmas över där.” Flera påpekar 

även att Företag X är omtyckt och har ett starkt varumärke. Flera respondenter förklarar att detta 
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beror på att företaget syns mycket utåt och Beata förklarar att de bidrar till samhällsnytta, bland 

annat genom sponsring. Andra respondenter förklarar att de även syns genom laddstolpar, 

solkraftsparker samt på sportevent. 

Merparten av alla respondenter menar även att det är tydligt att Företag X uppfattas som en bra 

arbetsgivare i samtal med utomstående. Cyntia förklarar: “När jag har sagt att jag fick jobb här 

har alla bara ‘å gud vad bra, jag har hört att de är en så bra arbetsgivare’. Det har jag fått av 

varenda en.” Albin delar en liknande upplevelse och berättar: “Arbetsgivarmässigt så pratar ju de 

flesta bra om Företag X för att de allra flesta trivs ju bra så jag tror att även arbetssökande får en 

positiv bild från oss som jobbar här också.” Beata är av samma åsikt och förklarar att intresset för 

Företag X som arbetsgivare har ökat, speciellt bland unga. Didrick tror att de uppfattas som en 

trygg och stabil arbetsplats. Noel jämför Företag X med Konkurrent X och förklarar att 

utomstående nog ser dem som ett mindre företag där det är roligt att arbeta för att man har mer 

varierade arbetsuppgifter. Vidare tror några respondenter att företaget upplevs som “familjärt”. 

Exempelvis förklarar Noel att utomstående ofta berättar att de känner någon som arbetar på 

Företag X när de får reda på att Noel jobbar där, medan Cyntia använder uttrycket “hemtrevligt” 

för att beskriva hur hon tror att Företag X upplevs av utomstående. 

Flera respondenter trycker på att Företag X har en hög kundnöjdhet och att det är något som 

tydligt speglas i de kundundersökningar som utförts. Albin beskriver dem som ett “seriöst och 

bra företag som värnar om sina kunder”. Vidare menar många respondenter att kunderna har ett 

stort förtroende för företaget. Beata förklarar att Företag X står ut, inte bara inom branschen utan 

även jämfört med andra branscher, eftersom deras kunder har otroligt höga förväntningar och 

enligt kundundersökningarna lyckas Företag X ändå leverera, vilket hon menar är väldigt 

ovanligt. Många respondenter tror att företaget bedöms främst utifrån deras elpriser och Jerker 

menar att hur pass nöjda kunderna är därmed förändras beroende på exempelvis aktuella priser 

eller elavbrott. Flera anställda berömmer även företagets kundservice och menar att de har ett 

bra kundbemötande, inga köer och är snabba på att lösa problem, vilket de tror bidrar till att 

skapa en positiv bild av företaget bland företagets kunder.  

Några av respondenterna nämner några aspekter som de tror att utomstående kan uppleva som 

negativa. Flera respondenter tror att det kan finnas vissa förutfattade meningar om företaget 

eftersom det är kommunalt. Loke, Jerker och Edward menar att utomstående kan tro att det är 

“enkelt” och “slappt” att jobba på företaget eftersom att det är kommunalt. Noel sammanfattar: 

“Det var väl en farhåga jag hade, jag vet inte den kanske besannas också men det här kommunalt, 



66 

 

lite negativt, lite tungrott kring upphandlingar och allt, du ska följa vissa... hur fungerar ägare, 

ägarstrukturen och så där. Alltså kommunalt bolag kanske inte alltid klingar så jättepositivt 

heller.” Beata däremot tror att detta är en syn som den äldre generationen har och att de ser 

företaget som en “myndighet som man inte kan rucka och förändra, det här gamla, kulturen, 

monopolet”, medan hon tror att de yngre har en bild av företaget som en intressant arbetsgivare. 

När respondenterna blev tillfrågade hur väl de upplever att utomståendes syn på Företag X 

stämmer överens med deras egen bild av företaget fick de använda en skala från ett till fem, där 

ett var att det inte alls stämmer överens och fem var att det stämmer perfekt överens. 

Medelresultatet på respondenternas svar blev 3,8. Några av respondenterna menar att 

utomstående inte har en fullständig inblick i och förståelse för allt som företaget gör då 

verksamheten är bred. Edward förklarar: “Som utomstående så har man inte koll på av som 

försiggår inne på ett sånt här företag. Man ser kanske nån Företag X-bil nån gång och nån som 

klättrar i nån stolpe och gör lite saker. Men man har nog ingen inblick i helheten.” Loke menar 

att det krävs mer marknadsföring för att utomstående ska få en bättre helhetsbild av vad Företag 

X faktiskt gör: “Alla känner ju inte till oss sådär jätte jätteväl. Många kanske förknippar oss med 

billig fjärrvärme ungefär och prisvärda produkter och så, medans vi kanske då mer behöver få ut 

budskapen kring att vi jobbar väldigt hårt framåtriktat också med utveckling av våran verksamhet. 

Och det är klart, det kan ju vara sådana bitar som är svåra att se för en utomstående.” Hilda 

menar istället att utomstående kanske har en mer positiv bild av företaget än de anställda har, 

även om de anställda uppfattar företaget positivt. Hon förklarar: “Överlag så stämmer den ju väl 

överens, men lite kanske att man utifrån sett glorifierar lite mer än vad man gör som anställd.”  

Överlag är respondenternas bild av hur utomstående ser på företaget positiv. Detta indikerar att 

de anställdas sannolikhet att identifiera sig med sitt företag ökar och därigenom deras engagemang 

eftersom de har högt anseende bland utomstående (Backhaus, 2018; Feng Uen et al. 2015; 

Hoppe, 2018). Enligt Davies et al. (2018) kommer även trivseln att öka ifall anställda tror att 

utomståendes syn är positiv. Även om det framfördes av respondenterna att utomstående kan 

sakna inblick i allt vad Företag X gör så anser ändå näst intill alla respondenter att det finns en 

stor överensstämmelse mellan deras egen och utomståendes bild av Företag X, något som ökar 

sannolikheten för att de ska känna brand commitment (Backhaus, 2018; Cable & Judge, 1996; 

Miles & Mangold, 2004). 

Vidare tillfrågades respondenterna ifall de upplever att Företag X är pålitlig som arbetsgivare, 

eftersom en pålitlig arbetsgivare antogs kunna ge en indikation om huruvida företaget upplevs 
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som äkta och dess anställda kan känna tillit till sin arbetsgivare. Detta för att ytterligare kunna 

undersöka Företag X:s förutsättningar för att skapa lojala och engagerade anställda som upplever 

hög nivå av brand commitment (Backhaus, 2016; Cable & Judge, 1996; Hoppe, 2018). 

Alla respondenter upplever Företag X som en pålitlig arbetsgivare. Samtliga respondenter 

förutom en nämner företagets trygghet som den främsta faktorn till varför det upplevs som 

pålitligt och förklarar att Företag X är trygga både som arbetsgivare och ut mot kunder. Den 

enda respondenten som inte kopplade företagets pålitlighet till trygghet ansåg företaget som 

pålitligt men kunde inte beskriva på vilket sätt detta yttrade sig. Beata lyfter exempelvis att 

Företag X har ett stort fokus på trygghet snarare än pris och aggressiv försäljning och förklarar 

att de aldrig försöker lura eller sälja på sina kunder produkter som de inte behöver, vilket hon 

känner en stolthet över. Iris beskriver det som att “våra kunder litar på oss så pass mycket så att 

dom vet att vi liksom sköter oss”. Albin lägger istället fokus på företagets trygghet som 

arbetsgivare och förklarar: “Jag kan lita på att jag har jobbet kvar på måndag när jag kommer 

hit.” Några andra respondenter förklarar att de alltid kan lita på att de får lönen utbetald, vilket 

är något som en respondent berättar inte var en självklarhet på en tidigare arbetsplats. Andra 

begrepp som nämns i sammanhanget är kommunalt och stabilt bolag och Edward förklarar att 

det är “ingen bransch som kommer försvinna”. Flera andra respondenter uttrycker också att de 

upplever en viss trygghet i att Företag X verkar inom en bransch som inte är beroende av 

konjunkturer eftersom att behovet av deras tjänster alltid kommer att finnas kvar. 

Arbetsgivarens pålitlighet beskrivs även handla om att företaget håller vad de lovar, både till 

interna och externa parter samt att de följer lagar och avtal. Vissa respondenter uttrycker även att 

de kan känna sig trygga i att företaget tar avstånd från korruption och inte heller har några dolda 

agendor. Cyntia framhäver även visselblåsefunktionen som ett exempel på en faktor som skapar 

grundtrygghet hos henne och beskriver att chefer, medarbetare och HR påminner om de olika 

alternativ som finns för att lyfta eventuella problem eller orosmoment. Vidare förklarar hon att 

cheferna på Företag X förstår det beroendeförhållande som finns mellan chef och anställd och att 

de således vet vilken nivå de ska lägga kommunikationen på för att det ska kännas tryggt för 

medarbetaren. Hilda upplever att det alltid finns möjlighet att lyfta sina funderingar, vilket även 

Albin beskriver samtidigt som han tillägger att det mottages på ett seriöst sätt samt att han kan 

känna sig trygg i att känslig information inte sprids. 

Flera respondenter förklarar också att Företag X är väldigt mån om sin personal på ett sätt som 

ökar dess pålitlighet. Loke förklarar att de tar ansvar för såväl medarbetare som chefer. Jerker 
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förklarar vidare: “De här mjuka frågorna är de ju otroligt duktiga på. Jämfört med de ställena jag 

varit på tidigare så är dom ju väldigt väldigt duktiga, på ett sätt som jag inte har upplevt på någon 

annan arbetsplats.” Freja upplever också att hon får bra stöttning på företaget och lyfter att hon 

vet att hon kan få hjälp om hon skulle bli sjuk vilket gör att hon känner sig trygg. Iris upplever 

att den omhändertagande kulturen får många anställda att stanna kvar länge på företaget, men att 

de samtidigt är bra på att också ta in nya medarbetare som kan tillföra nya idéer och perspektiv 

som bidrar till företagets utveckling. 

Trots att företaget upplevs som väldigt positivt av samtliga respondenter ser några av dem 

utvecklingspotential, framförallt gällande kommunikationen. För att uppfattas som ännu mer 

pålitliga trycker några respondenter ännu en gång på att det vore önskvärt med mer information 

från chefer och ett systematiserat sätt för hur kommunikationen ska flöda internt, samt att kunder 

ges mer och tydligare information för att bibehålla en hög kundnöjdhet.  

Det framkom även förslag kring hur personalhanteringen kan påverka företagets pålitlighet. 

Melvin tror att en del personalärenden kan hanteras bättre och att man bör jobba ännu hårdare 

för att finna lösningar. Gert upplever en viss oro kring att många anställda har valt att lämna 

företaget och förklarar: “Man kanske ska försöka ha kvar folk, sen jag har börjat så har det ju 

slutat rätt mycket folk och just det här kanske, behålla kompetens.” Loke delar inte denna åsikt 

till fullo utan antyder att det bör handla om ett ömsesidigt förhållande mellan arbetsgivaren och 

dess anställda på ett sådant sätt att Företag X också måste kunna ställa krav på medarbetare och 

anställda så att de inte blir lata och tänker att de kan stanna på företaget och inte tillföra något. 

Han beskriver detta förhållande som en prestation och en motprestation. 

Sammanfattningsvis verkar det som att Företag X upplevs som en väldigt pålitlig arbetsgivare 

bland respondenterna. Utifrån respondenternas svar anses det tydligt att de känner tillit till 

Företag X och exempelvis känner sig trygga i att de agerar på ett etiskt och korrekt sätt. Därmed 

antas det finnas goda förutsättningar för att anställda på Företag X ska kunna känna lojalitet och 

engagemang gentemot sin arbetsgivare (Backhaus, 2016; Cable och Judge, 1996; Hoppe, 2018). 

Viss utvecklingspotential lyfts fram men inget som påverkar deras pålitlighet avsevärt eller som 

indikerar att Företag X på något sätt har misslyckats att upprätthålla det psykologiska kontraktet, 

vilket enligt Mangold och Miles (2007) utgör en grundförutsättning för att anställda ska kunna 

skapa engagemang på en nivå utöver foglighet. Det tyder på en sund relation mellan anställd och 

arbetsgivare där de anställda kan känna sig trygga med att uttrycka sina åsikter även gällande 
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utvecklingsområden för företaget. Hade inga förbättringsförslag framkommit hade det kunnat 

tyda på att de anställda var rädda för att dela med sig. 

4.4 Ledarskap 

Det som flest respondenter nämner som en viktig del i hur ledarskap kan bidra till engagemang 

är att ge de anställda frihet under ansvar. Både Freja och Jerker förklarar att de inte vill bli för 

styrda. Jerker förklarar: “Det värsta jag vet är chefer som har ett extremt kontrollbehov, det 

funkar inte på mig överhuvudtaget. Men man kan ju ändå inte få helt fritt, man behöver ju ändå 

en styrande hand, liksom någon som kan ta besluten.” Vidare menar Noel att hans dagliga 

arbetsuppgifter inte är fasta och att han arbetar utifrån de krav som han och hans chef har satt 

upp tillsammans. På så sätt är det tydligt vad han ska göra även fast dagarna kan se olika ut. Han 

förklarar: “Men jag har också en stor frihet, som jag tror att vi har i våran grupp. Vi har att vi 

ska sköta det här, sen kanske man inte lägger sig i exakt hur vi gör det, men bara man sköter 

det.” Flera respondenter förklarar även att de vill få ansvar då de ökar såväl dess trivsel som 

engagemang. Gert menar att han blir engagerad ifall hans chef har delegerat en uppgift som han 

får ansvara över och menar att storleken på uppdraget inte är det viktigaste utan att det viktiga 

är att få styra över någonting. Jerker förklarar även att det är viktigt att man får förtroende. Iris 

håller med och menar att det är viktigt att cheferna litar på sina medarbetare.  

Merparten av alla respondenter upplever att stöd från chefer är viktigt för att de ska känna 

engagemang. Många respondenter betonar även vikten av att cheferna är lyhörda till sina 

medarbetares olika behov och därmed kan individanpassa ledarskapet. Exempelvis menar både 

Cyntia och Freja att det är viktigt att ledare känner av hur mycket stöd och frihet den anställda 

behöver och kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter till den anställda vid behov, exempelvis 

genom att låta den anställda medverka i olika projekt. Iris nämner att det är viktigt att hon får 

utmanande uppgifter för att hon ska känna sig engagerad. Vidare lyfter Beata och Loke fram de 

mjuka delarna av ledarskapet som en betydelsefull faktor för deras engagemang samtidigt som 

Melvin menar att det är viktigt att ledarna skapar trygghet och tillit hos de anställda. Flera av 

respondenterna trycker på att Företag X är bra på att anpassa ledarskapet efter individen. För 

Hilda är det viktigt att få hjälp att prioritera och hon berättar: “Min chef är fantastisk, säger jag 

till så hjälper hon mig alltid att prioritera.” Katja lyfter dock fram att det saknas struktur kring 

ledarskapet, vilket resulterar i ett spretigt ledarskap på Företag X. Beata är av liknande åsikt och 

förklarar: “Vissa chefer hanterar olika saker på olika sätt och jag tycker att det är jätteviktigt att 

vi har samsyn så att om du jobbar hos mig idag och nästa vecka jobbar du hos nån annan så ska 
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du få samma svar vem du än frågar av oss.” Utifrån ovanstående framgår det att det är viktigt att 

ledarna kan anpassa sitt ledarskap efter de olika medarbetarna. Samtidigt måste finnas en samsyn 

och tydlig struktur kring hur information som berör organisationen i helhet eller som kommer 

från ledningsgruppen ska kommuniceras till medarbetarna. Det ska därför inte vara upp till 

ledarna att själv avgöra när, var och hur och denna information förmedlas. 

Flera respondenter tycker även att det är viktigt att företaget är mån om att behålla sin personal 

och att de därmed kan erbjuda en viss intern rörlighet utefter individens behov och önskemål. 

Dock menar några respondenter att detta inte får gå till en överdrift och att ibland är det kanske 

bättre att en anställd söker sig vidare utanför företagets väggar. Beata förklarar: “Varför man söker 

sig härifrån handlar ju inte alltid om att man inte trivs, utan det kan ju vara nån form av utveckling 

man vill ha eller också har man gjort en förändring i organisationen som man inte känner sig 

hemma i, och då ska man gå. Det går inte att tvinga människor att göra saker och ting, då får du 

inte ut det du egentligen har rätt att få ut av en person.” Flera respondenter talar om att det måste 

finnas en balans mellan att behålla personal och ta in nytt folk med nytt tänk.  

Vidare betonar flera respondenter vikten av ett målstyrt ledarskap och att det är viktigt att de 

mål som sätts är tydliga. Loke och Noel förklarar att ledarna bör bryta ner de övergripande målen 

för företaget och dess vision till mål för de specifika arbetsgrupperna. Noel förklarar även att han 

vill ha tydliga leveranspunkter så han vet när han förväntas vara färdig med en arbetsuppgift. 

Vidare betonar Noel att målen och ledarskapet ska bidrar till att den anställda kan se helheten 

och uttrycker sig som följande: “Sen tycker jag också att det är jätteroligt om man har ett 

ledarskap där man bryter ner det här ifrån mål och visionerna och bryter ner det kanske till ett 

mål på våran grupp om man har någon vision här uppe. Ja, men hur kan vi i vår grupp bidra till 

det? Vad gör vi som kan hjälpa till att uppfylla det? Även om det är den lilla lilla biten på tårtan. 

Så att man inte bara rullar på och gör det dagliga hela tiden. Så man kanske lyfter blicken lite 

grann.” Loke förtydligar och trycker istället på vikten av att samtliga anställda förstår hur de 

bidrar till att skapa kundnytta: “Jag tycker att det här med att skapa tydliga affärsplaner, skapa 

tydliga verksamhetsplaner, gör dom så att säga väldigt framåtriktade och verklighetsnära, 

kanalisera ut dom och kommunicera ut dom i form av mål och uppgifter, gör det tydligt hela 

vägen ner, få medarbetare att så att säga dela samma målbild, dela samma, vad ska jag säga, 

strukturella synsätt på hur vi ska skapa mesta och bästa kundnyttan. Det tror jag är nyckeln. Och 

sen att känna att hela tiden ha kund och kundnytta för ögonen på nått sätt, att va med och bidra 

till att kunden får en bättre vardag.” 
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Didrick menar att Företag X inte har någon riktig målstyrning och önskar att målen ska byggas 

uppifrån och ner istället för nedifrån och upp som han menar är hur det fungerar på arbetsplatsen 

nu. Att man utgår från vad man gör idag och den kapacitet som finns för tillfället och anpassar 

målen därefter istället för att sätta upp mål och sedan anpassa kapaciteten för att kunna uppnå 

målen. Han beskriver det som en form av efterhandskonstruktion där målen ställs upp utifrån 

dagsläget och att det därmed i princip är uppnått redan när det ställs upp. Andra respondenter 

efterfrågar mer fokus på just långsiktiga mål för att de ska kunna förstå helheten och deras del i 

den samt företagets högre syften och den riktning som företaget rör sig i. Några respondenter 

nämner att det också är viktigt att företaget har ett “framåttänk” och att det finns ett “driv” inom 

verksamheten. Edward förklarar att han därför vill få ta del av företagets långsiktiga mål, gärna i 

form av en tioårsplan.  

Medarbetarna Albin och Freja förklarar att de vill vara involverade i beslut och om hur man ska 

arbeta för att nå målen. På så sätt kan de känna ett ökat engagemang då de fått påverka arbetet 

och vägen till målen. En respondent önskar att han får vara mer involverad i målsättningen för 

sin arbetsgrupp på Företag X. Både Jerker och Katja nämner att det är viktigt att ledarna är tydliga 

så att medarbetarna vet vad de ska göra och vad som förväntas av dem. Några respondenter 

förklarar att tydligheten är något som kan förbättras på Företag X och att det ibland är svårt att 

veta vad som förväntas av den anställda. Vidare förklarar Cyntia att hon vill att det tydligt ska 

framgå vad som förväntas av henne genom en tydlig arbetsbeskrivning. Beata håller med och 

förklarar: “Jag är nog ganska fyrkantig där och tycker att det är viktigt att ja vet precis vad det är 

jag ska leverera, vad jag får för uppgift, och vad man förväntar sig här borta, det är jätteviktigt.”  

Mer än hälften av respondenterna beskriver att det är viktigt att ledarna kan föregå med gott 

exempel eftersom ledningens och även specifikt VD:ns engagemang färgar av sig bland övriga 

medarbetare. Orvar förklarar: “Att cheferna har ett engagemang också tycker jag är viktigt. Bidrar 

inte dom med nånting då känns det ju hopplöst att jag också ska.” Loke beskriver istället: “Som 

chef har man ju sin arbetsgivarroll, man representerar ju företaget på ett annat sätt gentemot 

medarbetare, så det är ju absolut viktigt att vi föregår med gott exempel. Det bli väldigt tokigt 

om, så att säga, vi inte lever som vi lär, och det tror jag att det kommer lysa igenom väldigt 

snabbt om man säger att ‘nu ska vi göra så här’ och så gör man själv på ett annat sätt, då gör man 

det svårt för sig.” Noel anser att ledarskapet ska backa upp och företräda sina medarbetare om 

man har problem med något som behöver lyftas till en högre nivå. Vidare förklarar Beata att “jag 

tycker att det är viktigt att en chef verkligen är en ambassadör för sin grupp, att man pratar gott 

om sin grupp, att man för sin grupps talan”. 
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Några respondenter menar att detta är ett område där Företag X har viss förbättringspotential 

eftersom alla chefer inte lever som de lär. Exempelvis menar en respondent att chefer ska ha lika 

mycket skyddsutrustning som de anställda när de är ute på fält eftersom de anställda gör som 

ledaren gör och inte som ledaren säger. Det uttrycks även att cheferna behöver få en ökad 

förståelse för hur deras humör påverkar sin arbetsgrupp, till exempel att om en ledare kommer 

till kontoret och är arg och negativ kommer detta smitta av sig på medarbetarna. Ett område där 

ledarna kan bli bättre på att föregå med gott exempel är enligt en av respondenterna kring 

ryktesspridningen, där ledarna behöver ta ett större ansvar. Respondenten menar att det inte 

räcker med att undvika att själv föra ryktet vidare, utan att sitta tyst och lyssna medför att det kan 

fortgå. Cheferna måste tydligt markera att agerandet inte är acceptabelt antingen genom att gå 

därifrån eller ifrågasätta vilken information påståendet bygger på. 

Flera respondenter trycker på vikten av att ha ledare som är intresserade av deras arbete samtidigt 

som två av respondenterna tydligt förklarar att det är viktigt att ledarna ger arbetsuppgifter som 

tjänar ett syfte och tillför nytta. Att ledare efterfrågar det man gör ser Noel som ett kvitto på att 

det man gör är viktigt och meningsfullt. Samtidigt menar han att om ledaren också ställer krav 

på sina medarbetare så reflekterar detta att det finns ett sorts intresse hos chefen i det medarbetaren 

gör. Melvin tycker även att det är viktigt att man som medarbetare får någon form av bekräftelse 

på att man har gjort ett bra jobb. För Loke bidrar känslan av att tillföra nytta istället till att han 

kan känna stolthet i det han gör och att det skapar ett driv och engagemang hos honom. Hilda 

förklarar att hon blir “peppad” då ledaren har en positiv inställning trots att man har olika 

ståndpunkt i en fråga och menar att hon känner ökat engagemang då hennes ledare har ett driv 

inom hennes arbetsområde och att hon tappar motivation om ledaren saknar kunskap och intresse 

inom hennes arbetsområde. Flera respondenter förklarar även att det är viktigt att ledarna tar 

deras åsikter på allvar för att de ska känna sig engagerade. Iris berättar att Företag X är duktiga 

på att utvärdera hur saker och ting har gått och sen följa upp det, vilket får de anställda att känna 

sig hörda och att deras åsikt spelar roll.  

Några respondenter nämner även att det är viktigt att ledarna har kunskaper inom den anställdas 

arbetsområde så att de har en förståelse för hur de fungerar tekniskt och flera efterfrågar fler ledare 

med teknisk bakgrund inom deras arbetsområde. Orvar förtydligar: “Chefer har inte alltid nån 

inblick i vad vi gör, det tycker jag inte alltid funkar. Ibland känns det som dom kommer direkt 

från nån skola och dom vet inte riktigt vad vi håller på med. Så lite sämre kompetens på det 

planet nästan ibland. Dom har ju som inte varit ute och jobbat så, och sen har väl dom en bild 

av hur vi jobbar men det stämmer ju som inte överens.” Orvar föreslår att cheferna borde få 
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komma ut mer och se vad de anställda gör samtidigt som de anställda borde få komma in och se 

vad cheferna gör för att förståelsen ska öka mellan de två parterna.  

I mångt och mycket kan det ledarskap som respondenterna beskriver kopplas till ett transformellt 

ledarskap, något som visat sig vara särskilt framgångsrikt när det kommer till att få anställda att 

internalisera företagets värderingar (Miles & Mangold, 2004; Morhart et al., 2009). Transformella 

ledare motiverar och inspirerar anställda att arbeta mot tydliga och gemensamma mål, samtidigt 

som de ger de anställda utrymme att själva styra över delar av sitt arbete (Morhart et al., 2009). 

Just att arbeta målstyrt är något som vissa respondenter i undersökningen uttrycker att ledarna på 

Företag X kan bli bättre på, medan de flesta upplever att de har möjlighet att påverka och styra 

över sitt arbete. Inom litteraturen beskrivs transformella ledare dessutom utöva individuell hänsyn 

(Morhart et al., 2009) där de erkänner och tar till vara på anställdas olikheter (Miles & Mangold, 

2004). Vidare agerar transformella ledare som en äkta förebild genom att leva enligt företagets 

värderingar, framkallar stolthet och personligt engagemang för företagets varumärke (Morhart et 

al., 2009). I och med att flertalet respondenter uttrycker att ledarna på Företag X utövar 

individuell hänsyn och att de känner sig stolta över att arbeta på företaget indikerar det att 

ledarskapet stämmer överens med hur det transformella ledarskapet beskrivs inom litteraturen. 

Dock framkom det från undersökningen att ledarna på Företag X anses kunna bli bättre på att 

agera förebild. Utöver de egenskaper som kan kopplas till transformellt ledarskap efterfrågades av 

respondenterna på Företag X även en högre teknisk kompetens hos ledarna. 

Sju av de 15 respondenterna anser att det är skillnad på om en chef missköter sig jämfört med 

om en medarbetare gör det, varav endast en av dessa är chef idag medan resten är medarbetare. 

Flera respondenter menar att det är värre om en ledare missköter sig då det påverkar flera. Gert 

förklarar: “Det är ju nästan viktigare att cheferna sköter sig än att anställda sköter sig, för det 

drabbar ju alla under.” Medan Freja menar att om en chef missköter sig sänder det signaler till 

medarbetarna att det är tillåtet att missköta sig. Flera respondenter anser att ledarna ska ta ett 

större ansvar än medarbetarna. Iris förklarar: “Dom har högre lön. Då får dom ta lite mer ansvar.” 

Dock menar Iris att man naturligtvis inte ska missköta sig som medarbetare heller. Jerker håller 

med om att man inte ska missköta sig som medarbetare men tillägger att det kan göra större skada 

om en ledare missköter sig. Vidare klargör Hilda att chefer självklart får göra misstag men att det 

viktiga är att de står för sina misstag och kan be om ursäkt. Cyntia tycker att det är extra viktigt 

att ledare inte missköter sig eftersom medarbetare är i en beroendeposition och att överträdelser 

kan leda till att de anställda upplever en minskad tillit till chefen och företaget i stort.  
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Fem av respondenterna anser att det inte ska vara någon skillnad på om en chef missköter sig 

jämfört med om en medarbetare gör det. Av dessa är tre respondenter chefer idag och en av 

respondenterna har varit chef tidigare. Detta tyder på att chefer upplever att de har lika stort 

ansvar som de anställda medan de anställda anser att chefer har större ansvar och att det därmed 

är värre om en chef missköter sig. Edward förklarar: “Chefsrollen är ju bara en roll. Det är ju 

fortfarande också bara en medarbetare, som vem som helst.” 

Det var tydligt att åsikterna skiljde sig åt mellan medarbetare och chefer i denna fråga, med 

undantag från en chef som likt de flesta medarbetarna ansåg att det bör vara skillnad på om en 

chef missköter sig jämfört med om en medarbetare gör det, och en medarbetare som varken är 

eller har varit chef höll med övriga chefer om att det inte borde vara skillnad. Detta tyder på att 

det saknas en tydlig samsyn mellan chefer och medarbetare på Företag X gällande synen på ifall 

det borde vara skillnad mellan om en chef och en medarbetare missköter sig. Det indikerar även 

att medarbetare och chefer på Företag X har olika syn gällande chefernas roll som förebild för 

medarbetarna, vilket inom litteraturen lyfts fram som en viktig faktor för anställdas ska 

internalisera företagets värderingar (Miles & Mangold, 2004; Morhart et al., 2009) och i 

förlängningen bedriva varumärkesstärkande beteende. Bristen på denna samsyn är något som inte 

återfunnits i litteraturstudien och som därför hade varit intressant att undersöka vidare i framtida 

studier för att kunna dra slutsatser om huruvida detta är vanligt förekommande på arbetsplatser 

eller specifikt för denna fallstudie. Det verkar också råda delade meningar gällande hur väl det 

syns om en chef missköter sig jämfört med en medarbetare. Till exempel tycker både Jerker och 

Hilda tycker att det märks mer om en ledare missköter sig eftersom en ledare har fler personer 

som kritiskt granskar denne. Orvar anser att det är tvärtom, det vill säga att det märks mer om 

en medarbetare missköter sig eftersom ledaren alltid har koll på vad medarbetaren gör.  

4.5 Arbetstrivsel 

Arbetstrivsel är ytterligare en viktig bidragande faktor för att skapa engagerade anställda (Lages, 

2012; Porricelli et al., 2014). Därför tillfrågades respondenterna vad som gör att de trivs på en 

arbetsplats samt vad som skulle kunna få dem att vilja lämna en arbetsplats. Många av de faktorer 

som respondenterna ansåg vara viktiga för deras arbetstrivsel nämndes även under engagemang 

och det verkar därmed som att arbetstrivseln är starkt kopplat till respondenternas engagemang.  

Flera respondenter nämner att atmosfären och stämningen på företaget är en grundläggande 

faktor för att de ska trivas på sin arbetsplats. Freja sammanfattar: “Det primära är att man har en 
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god stämning, ja men att arbetsklimatet kollegorna emellan är öppet och att man trivs tillsammans 

och att man har roligt.” Den faktor som flest respondenter nämnde är emellertid kollegorna, att 

man har trevliga medarbetare som man trivs med och att det finns en gemenskap på arbetsplatsen. 

Där lyftes även att samarbetet kollegor emellan är otroligt viktigt och några poängterar även 

vikten av samarbete mellan de olika avdelningarna på Företag X. Dåliga kollegor, konflikter och 

samarbetssvårigheter ansågs vara den främsta orsaken till att respondenterna skulle kunna 

överväga att lämna en arbetsplats. Detta lyftes dock inte som ett problem på Företag X från någon 

av respondenterna, utan beskrevs ur mer generella termer som en viktig faktor för arbetstrivsel. 

Vidare var en bra arbetsmiljö något som lyfts fram av många respondenter som viktigt för att de 

ska trivas på sin arbetsplats. Även om många respondenter använde ordet arbetsmiljö så är det 

tydligt att den fysiska miljön blir viktigt endast om arbetsklimatet på företaget är bra, då det 

utifrån respondenternas beskrivningar tolkas som en grundförutsättning för att de ska vilja stanna 

kvar på företaget. Albin förklarar: “Skulle det kännas negativt och man ser inte att det skulle 

kunna bli positivt, i längden så är det ju mer hälsosamt för en själv att inte vara kvar, utan söka 

nått nytt, eftersom man ändå ska jobba ganska länge. För det kommer ju med hem också sånt 

där, är man inte nöjd med jobbet så går det ut över hela livssituationen.” Edward har samma 

åsikt och berättar: “Jag skulle inte gå länge till ett jobb där jag kände att jag skulle gå varje morgon 

och ha en liten klump i magen, till ett sånt jobb hade inte jag gått nå länge kan jag säga. Och 

misstrivsel kan ju vara väldigt många orsaker, ja men konflikter och så vidare, det hade jag inte 

gillat långvarigt kan jag säga.” Cyntia och Gert menar att stress eller ökat arbetstempo skulle 

kunna få dem att lämna en arbetsplats. Några få respondenter nämnde mer materiella förmåner 

såsom fina lokaler, eget gym på arbetsplatsen och enskilt kontor som viktiga faktorer för att de 

ska trivas. 

Arbetsuppgifterna visade sig vara viktiga för såväl engagemang som trivsel. För att de ska trivas 

krävs enligt flera respondenter intressanta, roliga och utmanande arbetsuppgifter. Några 

respondenter anser det också vara viktigt att arbetsuppgifterna är varierande och stimulerande. 

Cyntia anser att ett välfyllt schema är en förutsättning för att hon ska trivas på jobbet. Några 

respondenter uttrycker även att de skulle kunna lämna arbetsplatsen om arbetsuppgifterna inte är 

tillräckligt utmanande, varierande eller stimulerande. Hilda beskriver att hon skulle kunna lämna 

en arbetsplats “när det slutar hända nya saker och man går in i den där förvaltarrollen och man 

ska börja följa rutiner och det blir kanske mer administration”. Freja anser det även vara viktigt 

att arbetet är meningsfullt och Noel beskriver en liknande åsikt på följande sätt: “Att det finns 

ett intresse och ett behov av det man gör, att det är någon som efterfrågar det man gör. Det är 
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väldigt tråkigt att jobba med något som ingen egentligen bryr sig om. Utan att man har 

arbetsuppgifter som efterfrågas och någon som är intresserad. Så det tycket jag är viktigt.” 

Utveckling ansågs också utgöra en faktor starkt sammankopplad till respondenternas arbetstrivsel 

och syftar främst till personlig utveckling för såväl medarbetare som chefer, men även utveckling 

av företaget i sig och den bransch som företaget är verksam inom. Något som av många 

respondenter beskrivs som en bonus snarare än en nödvändighet för att öka arbetstrivseln är att 

energibranschen är en spännande och omväxlande bransch som ständigt förändras. I och med att 

företaget bidrar till samhällsnyttan så finns också ett intresse hos allmänheten. 

I likhet med nivån av engagemang beskrivs även arbetstrivsel av många respondenter till stor del 

påverkas av ledarskapet. Några respondenter anser det vara viktigt att ha en god kontakt med sin 

chef och att det finns en närhet till chefen, och menar att man ska kunna gå och knacka på och 

känna att man vågar lyfta eventuella funderingar och problem. Både Iris och Orvar uttrycker att 

kontakten med närmsta chef är så pass viktiga att de hade kunnat lämna arbetsplatsen ifall den 

inte hade varit bra. Vidare poängterar Albin, Beata och Cyntia vikten av att det tydligt framgår 

vad som förväntas av dem genom en tydlig arbetsbeskrivning. Många respondenter beskriver 

också att det är otroligt viktigt att de har möjlighet att vara med att påverka och vara delaktiga i 

beslut. Några av dem menar att avsaknad av medbestämmande skulle kunna få dem att till och 

med lämna en arbetsplats. En del respondenter menar att det är önskvärt att det är “högt i tak”, 

det vill säga att det finns utrymme att ventilera tankar och åsikter. Samtidigt uttryckte många att 

deras arbetstrivsel starkt påverkas av huruvida deras idéer och åsikter tas emot och får gehör. 

Katja beskriver på följande sätt: “Om jag känner att jag inte får gehör, om jag har en chef som 

inte, skulle lyssna eller så, då skulle jag nog känna att ‘nämen jag ödslar inte min tid här utan då 

söker jag nån annanstans’, det är mera det som skulle få mig och lämna, eller att det skulle bli så 

här att jag känner att ‘men nu har jag kommit med så här mycket olika grejer och det tas inte 

emot på ett seriöst sätt’ eller att jag skulle känna mig lite nonchalerad.” För några av 

respondenterna var det möjligheten till självbestämmande som ansågs särskilt viktigt för deras 

trivsel och de syftade då på att kunna bestämma över sin egen tid. Hilda beskriver det med orden 

“äga min planering”. 

Flera respondenter tar upp lönen och förklarar att lönenivån på Företag X är betydligt lägre än 

hos deras största konkurrent men att de ändå inte hade velat byta företag eftersom det får så 

mycket förmåner och för att de trivs väldigt bra. Jerker förklarar: “Jag har ju blivit erbjuden andra 

jobb, så är det ju. Det är ju inget unikt på så vis, det är ju svårt att få tag på folk så de flesta här 
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som jobbar inom elkraft blir ju erbjudna andra jobb. Och det har jag också blivit, och jag har ju 

tacka nej till allihop. Jag har ju fått upp lönen mycket mycket mer än vad jag har här, men jag 

skulle ändå inte ta det för att jag trivs så bra.” Beata delar denna upplevelse och berättar: ”Jag har 

blivit erbjuden väldigt många fina arbeten, arbetsmöjligheter utanför Företag X, och för mig är 

arbetsgivaren absolut viktig och jag tycker att Företag X har bra förmåner, sen lönemässigt är ju 

inte det hära, jag kan säkert få betydligt bättre betalt nån annanstans men lön är ju inte allt, här 

har jag min sjukförsäkring, jag har en trygghet.” 

Som även nämnts tidigare lyfter många av respondenterna fram samma faktorer när de beskriver 

vad som är viktigt för att de ska känna arbetstrivsel som engagemang. Det verkar således som att 

arbetstrivsel är den faktor som bidrar mest till att skapa engagemang och att det kan betraktas 

som en slags grundförutsättning för att anställda ska känna engagemang. 

13 av 15 respondenter anger att de har bra förutsättningar för att trivas på Företag X. Ytterligare 

en förklarar att denne trivs bra och oftast får tillräckligt utmanande arbetsuppgifter men att 

respondenten ibland hade önskat ännu mer utmaning. Det framgår dock ej om respondenten 

avser svårighetsgraden på arbetsuppgifterna eller antalet utmanande arbetsuppgifter. Den sista 

respondent är tvetydig i sitt svar gällande hur förutsättningarna ser ut för denne och svarar varken 

att de är bra eller dåliga men inleder med följande replik: “Nämen dom ser, ja vi har en bra 

storlek, vi har tycker jag ju generellt sett en bra stämning i företaget, svajar lite när många slutar.” 

Respondenten fortsätter med en kortare analys av vilka potentiella anledningar det kan finnas till 

att de anställda slutar och resonerar kring om det handlar om den anställdes personliga utveckling 

och att man vill gå vidare eller om det är någon annanstans “skon klämmer”. Vidare konstaterar 

respondenten att om Företag X hade varit ännu mer attraktiva hade folk stannat. 

Flera av respondenterna beskriver att det är kul att komma till jobbet och att de trivs väldigt bra 

på Företag X, att de har en bra arbetsmiljö, god stämning och gemenskap mellan kollegorna. 

Hilda beskriver: “Det är en arbetsplats där man bryr sig om varandra, där man vill allas bästa.” 

medan Katja förklarar att det finns en omtanke i det vi gör, både gällande medarbetare, kunder 

och relationer. Företag X beskrivs också ha ett bra arbetsklimat med sunda värderingar och ett 

sunt arbetstempo där det finns en bra balans mellan arbetet och fritid. Vidare menar Noel att 

eftersom alla medarbetare sitter tillsammans får man bättre förståelse för vad de andra avdelningar 

gör och hur alla på olika sätt bidrar till företaget och helheten. Noel fortsätter att förklara att det 

finns en positiv inställning på Företag X, inte “gnälligt” som han varit med om på andra 

arbetsplatser.   
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Företag X upplevs också som en trygg och stabil arbetsplats, både företaget i sig men även 

branschen eftersom att kunderna alltid kommer att behöva deras tjänster. Många respondenter 

framhäver att företaget har ett stort samhällsansvar och är en stöttande aktör lokalt inom 

kommunen genom sponsring till både sport och kultur. Sex respondenter uttrycker även att de 

känner sig stolta över att jobba på Företag X. Edward förklarar: “Stabil och bra arbetsgivare, 

troligtvis en av Stad X topp bästa arbetsgivare, det känner jag. Jag känner mig nog lite stolt när 

jag säger att jag jobbar på Företag X.” Medan Freja säger: “Jag känner mig stolt när jag pratar 

om mitt arbete utåt, jag känner verkligen inte att jag skäms för att jobba på Företag X utan jag 

känner mig liksom stolt. Och det är ju viktigt.” Många respondenter nämner också att det finns 

en framdrift och att företaget ofta går i bräschen. Dock så tror Melvin att detta hade präglat 

företaget ännu mer ifall de hade varit mer konkurrensutsatta.  

Sju respondenter upplever att Företag X är mån om att behålla personal och samtidigt 

lösningsorienterade varpå de försöker erbjuda intern rörlighet vid behov eller på andra sätt 

anpassa på individnivå, exempelvis genom justering av arbetsbeskrivningen. Didrick säger: 

“Väldigt omhändertagande om sina anställda, absolut, de är väldigt liksom tillmötesgående å så, 

försöker alltid se till individerna och medarbetaren, å försöker skapa så bra förutsättningar, även 

om det kanske blir bökigt organisatoriskt så försöker man. På gott och ont.” Det framkom 

emellertid åsikter om att det inte får ske i alltför stor utsträckning då det är bra med viss 

personalomsättning för att få in nytt blod i organisationen. Cyntia och Iris anser det också vara 

tryggt och öppet gällande kommunikationen på Företag X och Cyntia tillägger att hon uppskattar 

att beslutsvägarna är korta, vilket Katja instämmer i.  

En viktig faktor för arbetstrivseln anges vara att få intressanta, roliga och utmanande 

arbetsuppgifter samt att ledarskapet ska ge frihet under ansvar och möjlighet att påverka, vilket 

de flesta nämner att de också får på Företag X. Vidare förklarar flera respondenter att de har de 

resurser som krävs för att utföra sitt arbete. Jerker förklarar: “Vi ges bra förutsättningar till att 

kunna utföra våra jobb i och med att vi har bra verktyg, vi har bra arbetskläder, vi har bra 

arbetsfordon, fina lokaler.” Andra respondenter pratar om de mer mjuka delarna och menar att 

de kan ta stöd på flera olika sätt, exempelvis genom kollegor, chefer och HR. Inte bara inom 

arbetet utan även på ett personligt plan. Jerker jämför HR avdelningen på Företag X med sina 

tidigare erfarenheter: “HR avdelningen är ju väldigt bra här mot för vad jag har varit på tidigare. 

På mitt första jobb var ju HR nästan fienden. Då var ju, hade man med HR att göra då visste 

man att nu blir det nån omorganisering. Så att här är HR de goda.“ 
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Merparten av alla respondenter nämner att man som anställd får bra förmåner. Exempelvis att det 

finns ett gym på kontoret, friskvårdshalvtimma, sjukvårdsförsäkring, fina lokaler och att man får 

egna kontorsrum. Didrick säger att det är ett “privilegium att vara på Företag X”. Katja 

uppskattar också alla förmåner och förklarar: “Sen har vi ju fina lokaler, jag menar allt det där 

med frukten, å gymmet, för dom som nyttjar det, å massage, massörer som kommer hit, asså det 

är ju bara så lyxigt, det är bara så lyxigt, å fantastiskt julbord som vi får åka på, å sommarfest, asså 

dee det är så himla ‘woow’. Det är verkligen. Jag kan fortfarande känna det efter X år när det 

blir nått sånt här men ‘wow’, asså att vi får liksom ta del av allt det här.” Även Edward talar om 

förmånerna: “Vi har ju träningstider, och vi har tillgång till gym, och vi har tillgång till biltvätt, 

och billyftar, och lokalerna är ju jättefina.” Flera respondenter förklarar att alla dessa förmåner 

väger upp för att de får en lägre lön på Företag X än om de hade arbetat för deras största 

konkurrenter. Enligt teorin förklarar både Berthon et al. (2005) och Cable och Turban (2003) 

att företag med ett starkt arbetsgivarvarumärke och ett gott rykte kan leda till att de anställda 

accepterar lägre lönenivåer. Även om respondenterna anger de olika förmåner som Företag X 

erbjuder sina anställda som den primära anledning för att de kan acceptera lägre lönenivåer så 

nämner de i andra sammanhang under intervjuerna också att de känner sig stolta över att jobba 

på Företag X och att företaget har ett gott rykte bland utomstående. Detta skulle kunna tyda på 

att det är kombinationen av företagets goda rykte och deras många förmåner för sina anställda 

som gör att respondenterna kan acceptera en lägre lönenivå. Eftersom företaget i dagsläget 

uppfyller båda är det således oklart om förmånerna i sig hade varit tillräckliga ifall företaget 

samtidigt hade haft ett dåligt rykte. 

Trots att de anställda på Företag X överlag är väldigt nöjda framkom några förslag på vad som 

skulle göra att de blev ännu mer nöjda. Hilda och Cyntia belyser att det finns två sidor av att 

vara ett kommunalt bolag och förklarar att hastigheten gällande beslut och kommunikation kan 

bli långsammare och föreslår därför ett systematiserat sätt för när information ska förmedlas för 

att minska förseningar. Didrick menar även att företaget tar på sig en “stor kostym” vilket 

kommer med en kostnad.  

Både Loke och Melvin kan ibland uppleva att Företag X är för litet. Loke menar att det finns för 

lite resurser internt vilket är något som Noel också påpekar. Noel berättar att om han hade fått 

drömma hade han velat ha alla resurser samlade i huset så att man inte behöver hyra in konsulter. 

Melvin berättar att man som ny på företaget inte alltid har någon att lära av och förklarar: “Vi är 

kanske lite för små ändå, du kommer fort in och ganska fort blir bäst i huset på nånting. Jag 

tänker som ingenjör att få komma in nånstans i en ingenjörsavdelning där det finns flera erfarna 
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som du kan lära av och växa, då tror jag ju vi skulle bli ännu mer attraktiva. Många jobbar som 

ganska specifikt och hyfsat ensamt, man kommer från skolan direkt och kommer in och får en 

ganska stor roll, på gott och ont. Du har inte alltid nån att ta rygg på och som ingenjör vill du ju 

gärna ta rygg på någon riktigt riktigt vass, som är duktigare än dig själv.” Iris förklarar att som 

nyanställd fick hon väldigt fria tyglar, vilket kunde kännas överväldigande som nyutexaminerad 

eftersom man fortfarande är osäker på sin potential och vilka möjligheter som finns på 

arbetsplatsen och inom branschen.  

Loke pratar om att det inte alltid finns tillräckligt med resurser för verksamhetsutveckling så att 

företaget kan vara snabbfotade även där, medan Didrick anser att man på Företag X underskattar 

tiden det tar att genomföra och implementera en förändring. Han förklarar att saker därför inte 

riktigt hinner sätta sig innan det är dags för nya förändringsprojekt så att det blir en ständigt 

pågående förändringsprocess och önskar att det fanns mer tid till att jobba mer långsiktigt och 

strategiskt. En annan respondent upplever att arbetsbelastningen är konstant hög och önskar att 

det skulle komma en lugnare period någon gång. Respondenten förklarar vidare att en sån period 

inte infunnit sig på flera år.  

Flera påpekar att lönenivån är låg på företaget men att det inte spelar någon roll i dagsläget 

eftersom de är så nöjda, men att om alla andra faktorer är samma skulle lönen kunna få dem att 

byta. Noel förklarar: “Skulle jag få en liknande arbetsuppgift i en liknande miljö någon annanstans 

och tjäna mer så kan ju det vara en anledning till att byta.” Således blir lönen den sista motivatorn 

för de anställda att stanna kvar på företaget.  

För att de anställda ska känna engagemang är det dessutom viktigt att de får stöd på arbetsplatsen. 

Mängden stöd som den anställda får påverkar graden av engagemang direkt men också indirekt 

genom arbetstrivsel (Lages, 2012; Löhndorf & Diamantopoulos, 2014) och är således en viktig 

förutsättning för att i längden skapa varumärkesambassadörer och positiv SWOM. För att 

undersöka detta tillfrågades respondenterna att beskriva hur de får stöd på Företag X samt att 

ange om det är något som de saknar. 

Det framkom att de tre främsta sätten som respondenterna får stöd på företaget är genom 

kollegor, chefer och HR. Många menar att de kan få stöd av kollegor både på ett personligt och 

ett tekniskt plan. Jerker förklarar att hans arbetsgrupp är stöttande och prestigelös och att de har 

ett gemensamt fokus. En annan respondent förklarar att denne fått bra stöd av HR-avdelningen 

och berättar: “Personliga angelägenheter jag har haft som jag har fått gå till HR-avdelningen har 
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jag också upplevt jättebra stöd. Så att jag tycker att det finns en djup förståelse för den enskilde 

medarbetaren.”  

Noel och Albin betonar att det finns en öppenhet och att de känner att de vid behov kan be om 

stöd från alla i huset. Några respondenter nämner även att de har tillgång till expertstöd och 

flertalet stödfunktioner på företaget. En respondent förklarar dock att det ibland kan saknas 

systemstöd och önskar utveckling inom detta område. 

4.6 Brand ambassadors 

13 av de 15 tillfrågade respondenterna uppger att de tar på sig arbetsuppgifter som ligger utanför 

deras arbetsbeskrivning. För en av de två övriga respondenterna är det ett aktivt val att avstå från 

att ta på sig något som ligger utanför arbetsbeskrivningen medan den andra respondenten menar 

att han har en så pass bred arbetsbeskrivning att det är svårt att hitta något som inte ingår men att 

han gärna tar på sig arbete. Alla utom en chef håller med om att deras arbetsbeskrivning är bred 

och att de därför har svårt att veta vad som ligger utanför deras arbetsbeskrivning. En av 

medarbetarna säger till och med att det specifikt står i arbetsbeskrivningen att de ska göra sådant 

som inte står i arbetsbeskrivningen medan en annan medarbetare inte vet om denne ens har en 

arbetsbeskrivning. Därav upplever några respondenter att det är otydligt vad som förväntas av 

dem utifrån deras arbetsbeskrivning men samtliga förklarar att de har löst det genom en öppen 

dialog med sin chef. 

Många respondenter förklarar att anledningen till att de tar på sig uppgifter som ligger utanför 

deras arbetsbeskrivning är för att de känner ett eget engagemang för att hjälpa företaget, vilket 

kan kopplas till teorin om inre motivation i form av identifikation eller internalisering (Burmann 

& Zeplin, 2005). Flera respondenter förklarar det som en del av deras personlighet att vilja hjälpa 

till och bidra till företaget. Katja menar att det därför inte finns något som företaget kan göra för 

att hennes motivation ska öka. Detta indikerar att flera respondenter har uppnått internalisering, 

vilket är den högsta graden av brand commitment, med företagets värderingar eftersom de 

betraktar sitt engagemang som en del av sin personlighet och således inte behöver någon 

ytterligare motivation för att ta på sig extrauppgifter (Burmann & Zeplin, 2005).  

Flera respondenter förklarade dock att de väljer att ta på sig extrauppgifter utifrån vilken 

arbetsbelastning de har och att när tid och utrymme finns kan de välja att ta på sig uppgifter som 

ligger utanför deras arbetsbeskrivning. Det är dock oklart huruvida dessa respondenter syftar till 

tid och utrymme under deras fritid eller under deras arbetstid och det kan således röra sig om ett 
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extra-role behaviour både på och utanför arbetet (Löhndorf & Diamantopoulos, 2014). 

Dessutom nämner många respondenter att det är viktigt att uppgifterna är roliga, intressanta och 

spännande för att de ska bli motiverade till att ta på sig dem. Övriga faktorer som kan motivera 

anställda till att ta på sig extrauppgifter är att få göra något annat än vad de vanligtvis gör, att få 

testa något nytt, att utvecklas och lära sig nya saker, att utmana sig själva, få vara med och påverka 

samt träffa folk. Även om många av de nämnda faktorerna initialt kan verka snarlika så har fyra 

olika teman identifierats. Antingen handlar det om en variation och stimulans, om en form av 

utveckling genom nya utmaningar, om möjligheten till medbestämmande eller om en social 

faktor. 

Vidare nämner Edward att positivismen och “vi-känslan” i företaget bidrar till att han känner 

engagemang och dras med till att vilja bidra till företagets framgång, vilket tyder på att det rör sig 

om identifiering snarare än internalisering då social grupptillhörighet beskrivs vara den främsta 

motiverande faktorn (Burmann & Zeplin, 2005). Två respondenter förklarar att de tar på sig 

extrauppgifter men att de engageras på grund av andra faktorer än inre motivation. Det rör sig 

således om en yttre motivation i form av foglighet (Burmann & Zeplin, 2005) där de menar att 

påtryckningar från chefer eller en högre lön skulle kunna få dem att utföra extraarbete. Några 

respondenter nämner att de ibland kan ta på sig för mycket och att det då kan bli stressigt eller 

svårt att prioritera. Vidare förklarar en av respondenterna att denne måste ta på sig extrauppgifter 

vid semester och när det är underbemannat. Även om det inte rör sig om yttre motivation där 

respondenten tvingas att utföra extrauppgifterna så verkar det inte heller röra sig om ett fall där 

denne finner ett personligt intresse i att utföra uppgifterna och själv får ut något av det utan 

istället göra det för den ser ett behov hos organisationen. Detta kan också tyda på att det rör sig 

om identifikation, det vill säga den mellersta nivån av brand commitment (Burmann & Zeplin, 

2005). 

Samtliga anställda berättar att det stöttar företaget genom att tala gott om dem som arbetsgivare. 

Flera respondenter förtydligar även att de aldrig skulle prata illa om företaget medan en annan 

betonar att det är väldigt lätt att tala gott om företaget. Det är även vanligt att de svarar på frågor 

som utomstående har om företaget. Både Hilda och Edward förklarar att de gärna hjälper till när 

utomstående har frågor. Hilda berättar: “Jag brukar fråga folk om jag ska be att någon från vår 

kundservice höra av sig, och oftast så är ju folk nöjda med det. Och när det blir strömavbrott då 

ringer grannarna och så går jag in på avbrottskartan och ba ‘ja men det beräknas vara åtgärdat’.” 

och Edward förklarar: “Då svarar man ju gladeligen eller guidar personen till rätt person”. Några 

respondenter berättar att de är vanligt förekommande att de får frågor från vänner och bekanta 
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om deras jobb, branschen eller om lediga tjänster på företaget samt frågan om de borde söka sig 

dit. Albin uttrycker att han tror att de flesta anställda pratar gott om Företag X och tror samtidigt 

att det har stark effekt hos mottagaren, något som framgår genom följande citat: “Man kan ju 

skriva bra saker i en annons men att höra nån som jobbar, det är ju egentligen det mest ärliga 

svaret du kan få, att höra nån på riktigt, inte de här blommiga annonserna.” Detta uttryck kan 

liknas vid det som i litteraturen benämns som SWOM som enligt Keeling et al. (2013) mycket 

riktigt upplevs som mer trovärdig av mottagaren. Vidare beskriver flera av respondenterna sig ha 

upplevt att utomstående söker råd hos dem kring huruvida de bör skicka in en ansökan till 

Företag X, och indikerar därmed att detta är vanligt förekommande i enlighet med Harrison och 

Ogbonna (2012) som menar att utomstående i större utsträckning förlitar sig på utomstående 

gällande att söka tjänster.  

Övriga extrauppgifter som respondenterna nämner är att bära kläder med företagets logotyp, 

tipsa om och försöka värva folk till företaget, hålla föredrag i skolor om företaget, delta på event 

och att jobba övertid. En del respondenter beskriver sig som ambassadörer eller “ansiktet utåt” 

för företaget. De exempel på uppgifter som de anställda tar på sig är följande: att fixa 

arbetsplatsträff, hjälpa till med arrangemang och event, vara med på intervjuer som denna, fixa 

personalfest, dokumentera grejer, hjälpa till vid storstörning, beredskap under helger, handleda 

examensarbeten, vara mentor, vara referens till de som slutar, samt att starta smågrupper kring 

organisationsförändring. Att bära kläder med företagets logotyp och delta på event är enligt 

Burmann och Zeplin (2005) tydliga exempel på ett varumärkesstärkande beteende. 

Merparten av alla respondenter berättar att de följer Företag X på någon plattform på sociala 

medier. Vanligast är Facebook följt av Instagram och LinkedIn. En respondent förklarar att han 

följer företaget på sociala medier men att en av konkurrenternas sida är roligare att följa då den 

är mer humoristisk och att Företag X är väldigt måna om vad de lägger ut och att flödet därför 

blir mer seriöst. Ungefär hälften av de anställda interagerar med Företag X på sociala medier 

genom att antingen gilla eller dela deras inlägg. Vanligast är att dela inlägg då företaget söker folk 

för att hjälpa såväl vänner som företaget. Detta kan kopplas till de anställdas önskan att skapa en 

bra POF mellan företaget och jobbsökande (Van Hoye, 2013). Merparten av alla respondenter 

nämner dock att de i allmänhet inte är speciellt aktiva på sociala medier eller att deras aktivitet 

har minskat under den senaste tiden. Några respondenter trycker på vikten av att använda rätt 

kanal till rätt person och Loke förklarar: “Vi behöver hela tiden vara medvetna om vilka kanaler 

vi ska använda oss av och vilka kanaler ska vi nyttja, det är klart, man behöver ha flera kanaler 

hela tiden men också känna av vart är våra kunder och vart finns vi.” 
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5. SLUTSATSER 

Detta kapitel innehåller de slutsatser som dragits utifrån resultaten och analysen från denna studie. 

Först besvaras forskningsfrågan som formulerats för denna studie. Därefter presenteras såväl de 

praktiska som de teoretiska bidraget. Sedan beskrivs de begränsningar som funnits i studien och 

slutligen ges förslag på fortsatt forskning som skulle kunna utföras för att undersöka ämnet vidare. 

5.1 Besvarandet av forskningsfrågan 

Syftet med studien var att undersöka hur företag kan arbeta med employer branding för att främja 

skapandet av engagerade medarbetare som genom positiv SWOM är villiga att sprida information 

om företaget som arbetsgivare. För att uppnå syftet formulerades följande frågeställning: 

“Hur kan företag genom employer branding skapa förutsättningar för att anställda ska sprida 

positiv staff word-of-mouth om det egna företaget som arbetsgivare?” 

För att besvara frågeställningen har faktorerna person-organisation fit (POF), intern 

kommunikation och ledarskap som ingår i intern employer branding samt faktorn arbetstrivsel 

undersökts. Faktorerna har kopplats till de anställdas engagemang och därigenom deras vilja att 

sprida positiv SWOM. Faktorerna har undersökts genom att utföra kvalitativa intervjuer med 

anställda på ett medelstort svenskt företag som verkar inom energibranschen. 

Utifrån kapitel 4 Resultat och analys framgår det att framförallt arbetstrivsel och företagets 

ledarskap har en stark påverkan på de anställdas engagemang. Gällande arbetstrivsel visade sig de 

immateriella attributen såsom atmosfären och stämningen på arbetsplatsen samt behov av att 

känna utmaning, utveckling och meningsfullhet vara viktigare för de anställdas nivå av 

engagemang än de materiella attributen såsom fina kontorslokaler och olika förmåner som 

exempelvis sjukvårdsförsäkring. Således indikerar resultaten från studien på att det inte är önskvärt 

att erbjuda enbart attraktiva materiella attribut utan att företaget i första hand måste erbjuda 

attraktiva immateriella attribut för att de anställda ska känna ett ökat engagemang. 

Ledarskap visade sig också vara en viktig faktor för de anställdas engagemang där ett transformellt 

ledarskap lyfts fram som önskvärt bland respondenterna och därmed till stor del stämde överens 

med den ledarskapsstil som beskrivs inom teorin för att anställda ska uppleva hög grad av 

engagemang. Inom det transformella ledarskapet efterfrågade respondenterna faktorer som frihet 

under ansvar, möjlighet att påverka och bestämma samt att deras åsikter värderas och har 
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betydelse. De anställda lyfte även vikten av att ledarskapet är målstyrt samt att det kan 

individanpassas. 

POF, det vill säga överensstämmelsen mellan de anställdas och företagets värderingar, visade sig 

vara svår att undersöka då det varierade mellan olika respondenter. Vissa respondenter kunde 

ange företagets värdeord med stor säkerhet medan andra nämnde de gamla och några inte kunde 

nämna dem alls, även om de kände igen dem när värdeorden lästes upp för respondenterna. Dock 

upplevde flertalet respondenterna att värdeorden i stor utsträckning speglar sig i den 

företagskultur som finns på Företag X samtidigt som samtliga respondenter var eniga om att 

Företag X har sunda värderingar som inte går emot deras egna. Således verkar de anställda på ett 

mer undermedvetet plan uppleva en POF vilket kan vara en bidragande faktor till att de känner 

engagemang och sprider positiv SWOM.  

Vidare visade sig intern kommunikation vara den faktor där flest respondenter upplever att det 

finns utvecklingspotential på Företag X. Resultaten visade att företaget inte alltid sänder ut 

konsekventa budskap och att det inte är helt tydligt vad som förväntas av de anställda, exempelvis 

genom att använda både de nya och gamla värdeorden samt att en del respondenter var osäkra 

på vad som lovats till företagets kunder. Trots detta uppgav nästintill alla respondenter att de 

utför extra-role behaviour och samtliga uppgav att de spred positiv SWOM om företaget. 

Eftersom det emellertid är oklart hur en förändrad intern kommunikation på Företag X påverkar 

de anställdas vilja att sprida positiv SWOM är det svårt att dra några slutsatser kring om de 

anställdas frekvens av positiv SWOM kan ökas genom förbättrad intern kommunikation eller 

om frekvensen skulle vara oförändrad. Dock kan intern kommunikation antas vara en sekundär 

faktor som hos anställda på Företag X inte har lika stor påverkan på de anställdas engagemang 

som arbetstrivsel och ledarskap då respondenterna uppger att de sprider positiv SWOM trots att 

de ser utvecklingspotential inom internkommunikationen. Ett av syftena med intern 

kommunikation är även att uppnå en ökad nivå av POF bland företagets anställda och eftersom 

resultaten indikerar att anställda på Företag X redan har en bra överensstämmelse mellan sina 

egna och företagets värderingar är det möjligt att den interna kommunikation inte är av lika stor 

betydelse hos dem som hos ett företag vars anställda har lägre POF. 

Svaret på forskningsfrågan är att samtliga av faktorerna POF, intern kommunikation, ledarskap 

och arbetstrivsel bidrar till att de anställda känner ett ökat engagemang och sprider positiv 

SWOM. Däremot indikerar resultaten från studien på att faktorerna bidrar i olika hög grad, där 

faktorerna arbetstrivsel och ledarskap av respondenterna upplevs som mest viktiga för att de ska 
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bli engagerade och i förlängningen ska sprida positiv SWOM. Samtidigt är det svårt att dra 

slutsatser kring hur stor påverkan POF har på de anställdas engagemang eftersom detta verkar ske 

på ett mer undermedvetet plan hos de flesta respondenter på Företag X. Endast en av 

respondenterna förde överensstämmande värderingar på tal självmant innan ämnet berördes 

under intervjuerna, fastän de flesta av respondenterna ansåg det vara viktigt att kunna ta till sig 

företagets värderingar på ett mer personligt plan när de tillfrågades. Det är möjligt att denna faktor 

hade fått större uppmärksamhet av respondenterna ifall överensstämmelsen hade varit sämre på 

företaget och de anställda hade upplevt värderingarna som osunda. Vidare är det är möjligt att 

Företag X lyckats skapa ett väl differentierat värdeerbjudande som bidragit till att de anställda kan 

uppnå POF eftersom ett sorts naturligt urval skett redan i samband med anställningen och att 

deras ansökande då redan har liknande värderingar som Företag X. Således har företaget lyckats 

med att uppnå målet med employer branding. 

5.2 Teoretiskt bidrag 

Syftet med denna studie var att undersöka ett nytt tillämpningsområde för redan existerande teori 

inom området employer branding. Detta utfördes genom att undersöka om den teori som 

existerar kring huruvida engagemang, och i förlängningen positiv SWOM, hos front-line-

personals engagemang inom hotell- och restaurangbranschen samt detaljhandelsbranschen kan 

appliceras även på back-office-anställda samt kan tillämpas också inom energibranschen.  

Undersökningen visar att faktorerna person-organisation fit, intern kommunikation, ledarskap 

och arbetstrivsel, i likhet med tidigare studier, är viktiga för anställdas engagemang och i 

förlängningen deras villighet att sprida positiv SWOM om företaget. Därmed indikerar resultaten 

att teori som bygger på studier inom hotell- och restaurangbranschen samt 

detaljhandelsbranschen även kan appliceras inom energibranschen. Dessutom visade sig 

faktorerna vara viktiga inte endast för front-line-personal, som i synnerhet studerats i tidigare 

forskning, utan även för back-office-anställda. Dock tyder resultaten på att det finns variationer 

gällande faktorn kommunikation mellan de två grupperna, där framförallt mängde information 

skiljer sig åt. Denna undersökning inom energibranschen indikerar att front-line-personal 

efterfrågar mer information jämfört med back-office-anställda. Kommunikationen gäller inte 

enbart information kring vad som lovats till företagets kunder utan även övergripande 

information från samtliga avdelningar för att kunna skapa sig en helhetsbild. Eftersom back-

office-anställda inte inkluderats i tidigare studier har inga liknande resultat erhållits förut och 

utgör således ett teoretiskt bidrag till den litteratur som finns inom ämnet. 
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Resultaten från studien antyder också att betydelsen av POF kan bero på den mängd 

kundkontakt anställda har, där en respondent ansåg det vara mer viktigt att kunna ta till sig 

företagets värderingar på ett personligt plan ifall tjänsten medför mycket kontakt med externa 

kunder än om tjänsten innehåller väldigt lite hantering av externa kunder. Samtidigt indikerar 

resultaten att intern kommunikation kan ha mindre betydelse för anställdas nivå av brand 

commitment ifall de anställda har en relativt hög nivå av POF och upplever företagets värderingar 

som lätta att ta till sig och acceptera. Skillnader mellan faktorernas inverkan på anställdas 

engagemang har inte jämförts i tidigare studier för faktorerna person-organisation fit, intern 

kommunikation, ledarskap och arbetstrivsel och resultaten kan således inte jämföras med tidigare 

forskning. 

5.3 Praktiskt bidrag 

De praktiska bidragen som framförs i följande avsnitt riktas framförallt till det företag där studien 

utförts. Utifrån de intervjuer som utförts på företaget framkom att de anställda överlag är väldigt 

engagerade och sprider positiv SWOM. Den faktorn där de anställda såg utvecklingspotential var 

inom intern kommunikation där de anställda upplevde budskapen som tvetydiga samt att 

information ibland kan nå de anställda med större fördröjning än nödvändigt. 

För att skapa ett tydligt budskap till de anställda föreslås att Företag X håller sig till de tre 

värdeorden som satts upp och inte använder sig av de gamla värdeorden då det skapar en 

förvirring hos de anställda. Vidare rekommenderas att ett standardiserat sätt tas fram för när, var 

och från vem information ska spridas till samtliga medarbetare. Speciellt i samband med 

information från ledningsgruppen samt information gällande nyrekryteringar samt avgångar. 

Gällande informationen kring rekryteringar rekommenderas ett samarbete mellan HR och 

marknadsföring där HR sköter rekryteringen och marknadsföring förmedlar ut informationen 

om att en anställning skett till medarbetarna. På så sätt kan denna information förmedlas ut på ett 

systematiserat sätt så att de anställda upplever en konsekvens i informationsflödet. Eftersom den 

kommunikationskanal som de anställda föredrar gällande övergripande information varierar från 

individ till individ föreslås att information ska delas till de anställda både muntligt och skriftligt. 

På detta sätt får de anställda informationen presenterad för sig men kan samtidigt gå tillbaka till 

den skriftliga versionen ifall de undrar över något i efterhand. Slutligen rekommenderas att en 

uppdatering av intranätet sker där den samlade informationen ses över och uppdateras samt att 

en flik gällande vad företaget lovar sina kunder, leverantörer och samarbetspartners läggs till.  
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Ledarskapet på Företag X beskrivs i det stora hela som väldigt positivt där ledarna kan anpassa 

sitt ledarskap efter individens behov och önskemål. Dock fanns det en tydlig uppdelning mellan 

chefer och medarbetare åsikt kring om det är skillnad mellan om en chef eller ledare missköter 

sig jämfört med om en medarbetare missköter sig. Detta indikerar att det finns 

utvecklingspotential gällande att få ledarskapet på Företag X att förstå sin roll som ledare och 

förebild samt vilka konsekvenser deras agerande har för medarbetarnas agerande men också 

medarbetarnas tillit gentemot ledarna. 

De praktiska bidragen och rekommendationerna som framförts ovan kan med stor sannolikhet 

även vara till nytta för andra företag inom energibranschen samt eventuellt även för företag inom 

andra branscher. Genom att förmedla information både muntligt och skriftligt kan företag öka 

chansen att fler medarbetare dels nås av informationen och dels att de kommer ihåg och agerar 

utefter den. Detta eftersom det ger medarbetarna möjlighet att gå igenom information så många 

gånger de önskar och behöver. Vidare bör företag reflektera och undersöka huruvida chefer och 

medarbetare har en samsyn gällande vilket ansvar de olika parterna har. Exempelvis är det viktigt 

att företag arbetar aktivt med att öka chefers och ledares förståelse för hur stor påverkan deras 

agerande och beteende har på medarbetarnas beteende och engagemang. Samtidigt behöver 

medarbetare få förståelse för att de själva bär ett ansvar att själv tillgodogöra sig den information 

som finns tillgänglig.  

5.4 Begränsningar 

Det finns några faktorer som har begränsat denna studie och samtliga kan på olika sätt kopplas 

till tid. Utifrån den tidsbegränsning som är uppsatt för studien så valdes fallet att utgöras av endast 

ett företag inom energibranschen, något som medför att resultaten blir svåra att generalisera och 

överföra till andra företag inom energibranschen. Inom företaget sattes även en begränsning 

gällande datainsamlingen till 15 deltagare för intervjuer, för att säkerställa att tillräckligt med tid 

skulle finnas för att genomföra en utförlig analys. Då det dessutom fanns en begränsning gällande 

hur mycket tid de anställda på företaget kunde avvara för en intervju, begränsades även 

intervjuguiden och antalet frågor, vilket resulterade i färre frågor och mindre tid till att ställa 

följdfrågor. Detta kan ha resulterat i mindre fylliga svar som gett negativ inverkan på studiens 

överförbarhet. 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 
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Eftersom denna fallstudie endast undersökt ett företag inom energibranschen bör fler företag 

inom energibranschen undersökas i syfte att öka överförbarheten gällande hur företag genom 

employer branding kan främja anställdas villighet att sprida positiv SWOM. Genom att dessutom 

undersöka företag inom branscher som tidigare inte studerats, det vill säga andra branscher än 

energibranschen, hotell- och restaurangbranschen eller detaljhandelsbranschen, kan en jämförelse 

mellan de olika branscherna ske för att se om de skiljer sig gällande vad som skapar engagerade 

anställda. Vidare bör fler studier utföras där deltagarna utgör en kombination mellan front-line-

personal och back-office-anställda för att undersöka om de skillnader som återfanns i detta fall 

gällande intern kommunikationen även gäller på andra företag än de som utgjorde det specifika 

fallet i denna studie. Dessutom skulle ämnet kunna undersökas i flera länder för att se om 

kulturella skillnader kan påverka hur viktiga faktorerna som påverkar brand commitment är i 

andra länder. Slutligen bör kopplingen POF och intern kommunikation undersökas vidare för 

att se ifall graden av POF påverkar vikten av intern kommunikation för att skapa engagerade 

anställda. 
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I 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Välkommen och tack för att du ville delta i vår undersökning! (Bjuder på fika). 

Uppvärmningsfrågor 

• Har du läst informationen vi skickade i mejlet?  

o Hade du några frågor eller funderingar kring det? 

• Vi vill även påminna dig om att vi är intresserade av dina erfarenheter och åsikter oavsett 

om de är positiva eller negativa. 

• Skulle du kunna bekräfta att du godkänner att vi spelar in intervjun? 

• Är det någon fråga som är otydlig eller som du inte förstår, så säg bara till så ska vi försöka 

reda ut det tillsammans. 

Demografiska frågor  

Fiktivt namn som används i rapporten: 

(Namn, kön, avdelning samt befattning fylldes i utifrån information som erhållits genom 

mejlkontakt med respondenten. Vid intervjutillfället ombads respondenten bekräfta om 

uppgifterna stämmer). 

Namn: 

Kön:  

Avdelning: 

Befattning: 

0.1 Ålder: 

0.2 Hur mycket kontakt har du med kunder? (dagligen, någon gång i veckan, någon gång i 

månaden, ingen kontakt) 

0.3 Hur länge har du jobbat på Företag X? 



II 

 

0.4 Vad skulle du säga skiljer Företag X från andra företag inom energibranschen? 

Kärnfrågor (Allmänna frågor - ej specifikt för Företag X) 

Vi tänkte börja med några ganska breda frågor för att försöka bilda oss en uppfattning av vad som 

är viktigt för dig på en arbetsplats. Dessa frågor tänker vi oss därför inte gäller specifikt för Företag 

X utan för arbetsplatser i allmänhet. 

1.1 Vad gör att du trivs på en arbetsplats?  

1.2 Vad anser du är viktigt för att du ska känna engagemang på en arbetsplats? 

1.3 Finns det något speciellt som skulle kunna få dig att vilja lämna en arbetsplats? 

Kärnfrågor (Specifikt för företaget X) 

Tema image/identity 

2.1 Hur skulle du beskriva Företag X? 

• Om du tänker på företaget som en arbetsgivare, har du något att tillägga då? (Om du fick 

beskriva Företag X med 3 ord, vilka skulle det vara?) 

2.2 Hur tror du att Företag X upplevs av utomstående? (Exempelvis, kunder, leverantörer, 

potentiella anställda osv.) 

2.3 Hur väl upplever du att utomståendes syn på Företag X stämmer överens med din egen bild 

av företaget? (Stämmer överens bra eller dåligt?) 

Tema Person-Organisation Fit (POF) 

3.1 Känner du till företagets vision och värderingar? (Vision: en drivkraft för kund och samhälle. 

Värderingar: nära, attraktiv och trygg) 

• Skulle du säga att företagets vision och värderingar är något du påminns om och 

uppmuntras till att arbeta mot dagligen? 

3.3 Finns det stark motivation hos dig att uppfylla företagets vision och värderingar? 

• Upplever du någon skillnad mellan olika delar inom organisationen? 
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• Vilka resurser finns att tillgå för att hjälpa dig att uppfylla företagets vision och 

värderingar? Är det något du saknar? 

3.4 Hur väl upplever du att dina personliga värderingar stämmer överens med företagets? 

• Tycker du det är viktigt att du kan ta till dig och acceptera företagets värderingar på ett 

personligt plan? (Eller fungerar det att ha en sorts värderingar på fritiden och andra inom 

sin yrkesroll?) 

Tema intern kommunikation 

4.1 Hur skulle du beskriva kommunikationen och informationsflödet på Företag X? (Hur nås du 

av information?) 

• Är det någon form av information du saknar eller skulle vilja ha mer av? Varför? 

4.2 Anser du att det är tydligt vad företaget har lovat sina kunder, leverantörer och 

samarbetspartner? Hur nås du av denna information?  

• Finns det något du hade velat ändra på? (Mer eller mindre information? Via en annan 

kanal?) 

4.3 Upplever du att det tydligt framgår vad som förväntas av dig som anställd? 

Tema ledarskap 

5.1 Hur kan ledarskapet på Företag X bidra till att skapa förutsättningar för att du ska känna 

engagemang? 

• Finns det något som Företag X kan förbättra gällande ledarskap? 

5.2 Anser du att det är någon skillnad på om en ledare/chef missköter sig jämfört med en 

medarbetare? (Vad är din åsikt i detta – borde det vara skillnad eller ej?) 

Tema arbetstrivsel 

6.1 Hur ser förutsättningarna ut för dig att trivas på Företag X? Är det något du saknar? 

6.2 På vilket sätt skulle du beskriva att du får stöd på Företag X? Är det något du saknar? (Kan 

vara vilken typ av stöd som helst) 
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6.3 Upplever du att Företag X är pålitlig som arbetsgivare? På vilket sätt? (Med pålitlig menar vi 

att de håller vad de lovar) 

• Finns det något som Företag X kan göra för att uppfattas som ännu mer pålitliga?  

Tema ambassadörer 

7.1 Tar du någon gång på dig uppgifter som ligger utanför din arbetsbeskrivning? (Varför? Varför 

inte?) 

7.2 Vad skulle kunna motivera dig till att ta på dig några extra arbetsuppgifter? 

7.3 Stöttar du på något sätt företaget utanför arbetet? (ex följer på sociala medier, eller talar gott 

om företaget till externa parter. Varför? Varför inte?) 

• Brukar du prata om företaget med vänner och bekanta? 

• Följer du Företag X på sociala medier? 

• Interagerar du med Företag X på sociala medier? (Likear posts, skriver om dem o.s.v.) 

Avslutande frågor 

Är det någon mer du tycker att vi ska intervjua? (Räcker med för- och efternamn) 

Har du något som du undrar över eller vill addera? 

Tack för intervjun! 
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Bilaga 2 - Intervjuinbjudan del 1 

Inbjudan till intervju för examensarbete  

Vi skulle behöva din hjälp för att undersöka hur Företag X kan bli mer attraktiv som arbetsgivare 

och söker därför personer som vill delta i en intervju. 

Intervjun kommer handla om hur engagemang och arbetstrivsel kan skapas på en arbetsplats för 

att anställda ska vilja dela sina erfarenheter om företaget och på så sätt bidra till ett gott rykte på 

arbetsmarknaden. Fokus kommer att ligga på dina erfarenheter och upplevelser av just 

engagemang och arbetstrivsel. 

Det är viktigt för oss att du känner dig bekväm med din medverkan och vill därför informera 

om att du som medverkande är anonym och att ingen information som du ger ut kommer kunna 

kopplas tillbaka till dig. 

Intervjuerna kommer att ske på kontoret på Företag X mellan den 3 och 17 april. Vi beräknar 

att intervjun tar ca 30-45 minuter. 

Självklart bjuder vi på fika! 

Anmälan görs till oss personligen eller via vår mejl, se kontaktuppgifter nedan, senast fredag den 

5 april kl 12:00. Hör gärna av dig så fort som möjligt om du är intresserad av att medverka så vi 

kan boka tid och rum för intervju. 

Tack på förhand! 

Lina Hedman och Malin Josefsson 

Tveka inte att höra av dig vi intresse eller om du har frågor eller funderingar till: 

Lina    Malin 

Mobil: 072-XXX XX XX   Mobil: 072-XXX XX XX 

Mejl: XX@student.ltu.se   Mejl: XX@student.ltu.se 
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Bilaga 3 - Intervjuinbjudan del 2 

Hej person X, 

Vad roligt att du vill delta i vår intervju! 

Vi återkommer på veckodag X med mer information. Till dess får du gärna kolla på möjliga tider 

och dagar och lämna förslag som passar dig. Vi finns tillgängliga för intervju mellan den 3 och 

17 april någon gång mellan kl 8 och 16. 

Avvara gärna minst 45 minuter så vi slipper stressa och vet du med dig att du är pratglad eller lite 

extra fikasugen så får du gärna avsätta lite mer tid än så, givet att möjligheten finns. 

Vi ser fram emot att träffa dig, 

Med vänliga hälsningar 

Lina och Malin 
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Bilaga 4 - Intervjuinbjudan del 3 

Hej igen person X, 

Vi har bokat in dig för intervju den xx/x kl xx - xx i rum X. Skulle du behöva ändra tiden av 

någon anledning så är det bara att höra av dig så fixar vi det!  

Här kommer lite information inför intervjun som vi skulle vilja att du läser igenom i förväg: 

För oss är det viktigt att du känner dig bekväm med din medverkan och vill därför informera 

om de krav som vi kommer leva upp till innan, under och efter intervjun.  

• Informationskravet: Du som respondent har rätt att få information om studiens syfte. I 

det här fallet kommer intervjun handla om hur engagemang och arbetstrivsel kan skapas 

på en arbetsplats för att anställda ska vilja dela sina erfarenheter om företaget med 

utomstående och på så sätt bidra till ett gott rykte på arbetsmarknaden. 

• Samtyckeskravet: Du som respondent bestämmer helt över din medverkan och kan själv 

välja att avstå från att svara på en specifik fråga och kan även avbryta din medverkan när 

som helst.  

• Konfidentialitetskravet: Hanteringen av den information som samlas in i samband med 

intervjuerna kommer ske med stor försiktighet. Endast vi som utför intervjun (Lina och 

Malin) kommer ha tillgång till intervjumaterialet. Citat från intervjuerna kan komma att 

användas i den slutgiltiga rapporten men kommer ej kunna spåras till en specifik individ. 

• Anonymitetskravet: All information som kan kopplas till en specifik individ kommer 

utelämnas för att säkerställa din anonymitet som deltagare.  

• Nyttjandekravet: Informationen som samlats in under intervjuerna kommer endast 

användas för forskningens ändamål och kommer därför inte spridas till andra parter. 

Vi önskar även att få din tillåtelse att göra en ljudinspelning av intervjun för att underlätta 

transkriberingen. Endast vi två kommer att ta del av ljudfilen, vilken efter transkriberingen 

kommer att raderas. Har du invändningar kring detta så vore vi tacksamma om du kunde meddela 

oss detta så snart som möjligt. 

Vi vill även påminna dig om att vi är intresserade av dina erfarenheter och åsikter oavsett om de 

är positiva eller negativa. 

Vi ser fram emot att träffa dig, 
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Med vänliga hälsningar 

Lina och Malin 


