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Sammanfattning Fenomenet Employee Advocacy spås vara framtidens nya trend och innebär 
marknadsföring av en organisation via medarbetarna.  Fler företag börjar se 
betydelsen av att medvetet använda sina medarbetare som ambassadörer för 
att sprida företagets budskap. Företag har länge förlitat sig på traditionella 
marknadsföringsmetoder, men i takt med dagens högteknologiska och 
konkurrensutsatta miljö är den önskade målgruppen allt svårare att nå. Vi har 
undersökt huvudkontoret på företaget Stammen (fiktivt namn) som står inför 
en utmaning. Stammen har under lång tid förlitat sig på att sitt stabila rykte 
inom branschen ska generera nya affärer och medarbetare. Under en tid har 
Stammen börjat märka att kännedomen av företaget hos allmänheten är 
begränsad. Vår fallstudie äger rum när idén om att implementera Employee 
Advocacy möter medarbetarnas reaktion till tanken om ett formbart 
ambassadörskap. Syftet med fallstudien är att nå en fördjupad förståelse av 
hur Employee Advocacy verkar i teorin och i praktiken. Employee Advocacy 
som begrepp har tillämpats till stor del som ett fenomen som går att styra. 
Det som har lämnats relativt outforskat i relation till begreppet Employee 
Advocacy är perspektivet som synliggör individens behov och benägenhet 
till att vilja vara ambassadör. Vi har därför valt att belysa Employee 
Advocacy utifrån den behovsorienterade traditionen och perspektivet om 
organisationsengagemang. För att få en fördjupad förståelse för Stammens 
situation har vi använt oss av fallstudie som forskningsdesign med en 
kvalitativ datainsamlingsmetod. Vår data har samlats in genom tre steg. 
Inledningsvis genomförde vi en attitydkartläggning i form av en enkät. I 
nästa steg genomfördes etnografiska observationer. Slutligen höll vi 
kvalitativa intervjuer med personer på olika positioner inom företaget. 
Tillsammans triangulerades de tre delarna och utgjorde vårt resultat. 
Sammanfattningsvis kunde perspektivet om organisationsengagemang 
hjälpa oss att synliggöra tre olika ambassadörstyper. Ambassadörsstyperna 
stod i kontrast till den normativa styrningen av Employee Advocacy vilket 
utgjorde spänningsfältet mellan individen och förväntningarna på att vara 
ambassadör. Vår studie visar komplexiteten i att implementera ett färdigt 
Employee Advocacy-koncept i en organisation vars 
kommunikationstradition inte tidigare har uppmuntrat till ambassadörskap.  
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1 Inledning 

En kylig januaridag blir företaget Stammen kontaktade av ett konsultföretag 

som säljer lösningar med Employee Advocacy som affärsidé. Några veckor 

efter telefonsamtalet hålls säljmötet i ett litet konferensrum med utsikt mot 

en regnig parkering. Runt konferensbordet befinner sig Stammens 

representant och två vetgiriga studenter som observerar samtalet. På en 

knastrig telefonlinje hörs säljarens röst. De två studenterna observerar och 

det är endast representanten som svarar på säljarens tilltal. Säljaren börjar 

ställa frågor och får sakta en insikt i att Stammens 

marknadsföringstradition till stor del har innefattat traditionella metoder. 

Här ser säljaren sin chans och börjar entusiastiskt försöka sälja in 

lösningar efter Stammens behov.  Konsultföretagets affärsidé är en 

plattform som innebär att medarbetarna ska kunna dela Stammens budskap 

och information direkt från plattformen ut i deras personliga sociala 

medier.  

”Everyone in your business should feel like marketing is a part of their job.” 

Så lyder säljarens vision om Employee Advocacys funktion i en 

organisation. Medarbetarna ska fungera som företagets reklampelare, 

företagets ambassadörer. På så vis får Stammen en spridning av företagets 

budskap som kan leda till nya affärer, större nätverk och underlätta 

rekryteringsprocesser. Här har även säljaren ett ess i rockärmen. Han har 

ju inte glömt medarbetarna! Ivrigt berättar säljaren hur medarbetarna får 

ett erkännande internt och stärker sitt personliga varumärke genom att vara 

ambassadörer.  De medarbetare som är extra duktiga får även en 

guldstjärna vid sitt namn när de har delat Stammens budskap. Säljaren har 

självklart en förståelse för att alla medarbetare inte drivs av 

tävlingsmomentet och presenterar även där en lösning. Istället kan de 

medarbetare som inte drivs av guldstjärnor och tävlingar samla poäng som 

kan genereras i en specialtryckt tröja eller kopp med företagets namn på. 

Alternativt kan medarbetarna skänka mosvarande summa poäng till 

välgörande ändamål.  Regnet faller fortfarande utanför och kylan i luften 

består. Mötet avslutas men hos Stammen finns det kvar en vision om ett 

form- och styrbart ambassadörskap.  

Vad vi kan se här är ett tydligt exempel på det managementperspektiv som finns gällande 
ambassadörskap. Managementperspektivet synliggörs i form av en tydlig vinning för 
organisationen där resultatet av Employee Advocacy synliggörs i den ekonomiska vinsten 
och omsättningen. Vinningen för medarbetarna är maskerat i insmickrande ord som ska 
flörta med individens förmodade längtan efter bekräftelse. När maskeringen faller lämnas 
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dock medarbetaren med ett krav på ambassadörsskap som saknar förankring i individens 
personliga behov och vilja till att vara organisationens representant. Konsultföretaget i 
exemplet gjorde inte anspråk på att förankra Employee Advocacy i en vetenskaplig 
kontext, men sättet att framställa begreppets betydelse ligger i linje med ett anspråk på 
styrning som återfinns i det akademinska fältet. Den grundläggande frågan som ställs i 
den här studien är hur begreppet Employee Advocacy framställs om vi vänder på 
perspektivet från managementstyrning till en annan behovsorienterad tradition? 

Vi har genomfört en fallstudie på företaget Stammen som är beläget någonstanns i 
Sverige. Företagsnamnet Stammen är fiktivt för att anonymisera företaget. Stammen är 
medlemsägt samt en stor aktör inom sin bransch. Stammens verksamhet inriktar sig mot 
tillverkningsindustrin och har cirka 75 % arbetare. Företaget har flera tusen anställda och 
merparten av Stammens verksamhet finns placerade ute på olika producerande enheter 
runt om i det landskap företaget verkar i. Vår fallstudie koncentrerar sig på Stammens 
huvudkontor i en mellanstor stad i Sverige.  

Stammen står inför en utmaning de närmsta åren. Under lång tid har företaget förlitat sig 
på sitt befintliga rykte i branschen, men börjar nu märka att den interna bilden av 
Stammen inte stämmer överens med allmänhetens. Stammens anställda har generellt 
långa och trogna tjänstgöringar. Det har under en tid börjat väckas tankar om att nå ut 
med Stammens budskap via sina trogna medarbetare. Idéer har väckts om att forma 
medarbetarna till ambassadörer. Problematiken uppstår när styrning möter behov. Vår 
fallstudie äger rum under en period då ledningens idéer om ett formbart ambassadörskap 
möter medarbetarnas reaktion om benägenheten och viljan till att vara ambassadörer. 

2 Problematisering 

Marknadsföring via organisationens medarbetare är ett fenomen som kallas ”Employee 
Advocacy” (Wasyluk, 2015). Att medarbetare rekommenderar och sprider företagets 
budskap är något som funnits länge, men i takt med att sociala medier har vuxit, har 
fenomenet uppmärksammats mer. Employee Advocacy som ett vedertaget begrepp i 
företagsvärlden är relativt nytt.  Det har sitt ursprung i USA och börjar ta sin plats i 
svenska organisationer. Fler och fler svenska företag har börjat se betydelsen av att 
medvetet använda sina medarbetare som en del av marknadsföringen (ibid). Employee 
Advocacy har kommit att bli ett ”buzzword” i företagsvärlden och spås vara framtidens 
stora trend (Wasyluk, 2015; Bergenstråhle, 2014). Wasyluk (2015) pekar på att 
medarbetarna är en av de mest värdefulla marknadsföringstillgångarna hos ett företag. En 
medarbetares ord om sitt företag är mer trovärdigt och väger tyngre än när företaget 
sprider sitt budskap via officiella kanaler (Wasyluk, 2015; Bergenstråhle, 2014; Baer, 
u.å). Genom att medarbetaren använder sina personliga nätverk nås också fler 
konsumenter av företagets budskap, än om marknadsföringen endast kommer från 
företaget (Wasyluk, 2015, Baer, u.å). Att inte använda sig av medarbetarna som en del i 
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marknadsföringsstrategin medför att företaget därmed går miste om möjligheter som 
gynnar företagets tillväxt (ibid). Den ökade medvetenheten kring effekterna av Employee 
Advocacy har medfört att fler företag vill implementera Employee Advocacy-program i 
sin verksamhet som antingen utformas på företaget, eller genom att köpa en tjänst (t.ex. 
Smarp och Soicabble). Genom att arbeta aktivt med att involvera medarbetarna i 
företagets marknadsföring, får medarbetarna en känsla av att företaget litar på dem, vilket 
gör att programmen blir mer framgångsrika att implementera (Wasyluk, 2015; Baer, u.å). 
Det handlar om att få medarbetarna engagerade i företagets angelägenheter och vilja bli 
ambassadörer för sitt företag (Bergenstråhle, 2014). Att implementera Employee 
Advocacy–program, kräver även att medarbetarna tränas till att bli advocates som är 
engelskans ord för förespråkare för företaget (Wasyluk, 2015; Baer, u.å). För att motivera 
medarbetarna att vilja vara delaktiga i programmen, ingår tävlingsmoment där 
medarbetarna blir belönade och uppmärksammade beroende på hur aktiva de varit i att 
dela företagets information (Wasyluk, 2015; Bergenstråhle, 2014). Employee Advocacy 
beskrivs i bloggar och på Employee Advocacy-inriktade hemsidor som ett paketerat 
koncept där det går att styra och träna upp ett ambassadörskap hos medarbetarna 
(exempelvis Smarp och Sociabble). Framställningen av Employee Advocacy vid nämda 
bloggar och hemsidor visar hur en stark managementtradition har influerat sättet att 
använda begreppet inom organisationer. Vad som framgår tydligt i samtliga Employee 
Advocacy-program är ett starkt fokus på vinning för företaget. Medarbetarna sägs få ett 
ökat nätverk, stärkt personligt varumärke, internt erkännande, proffisionell framgång 
samt får en uppdatering i företagets angelägenheter. Vinnningen för medarbetarna är 
alltså endast på ett ytligt plan. Den tar inte sitt fäste i behovsorienterad forskning kring 
vad som faktiskt leder till ett ambassadörskap. Det skapar ett glapp mellan 
organisationens och individens behov.  

Forskning visar att anställda som har en god relation med organisationen också är mer 
troliga att marknadsföra den (Kim & Rhee 2011). Vad är det då som avgör om en anställd 
känner att relationen med organisationen är god? Organisationsengemanget synliggör 
relationen och visar att anställda som känner en stark känslomässig tillhörighet och 
anknytning med organisationen stannar i organisationen för att de vill. Anställda som har 
behov som grundar sig i lön, plikt och att de känner brist på andra arbetsmöjligheter 
stannar i organisationen för att de måste eller borde (Meyer, Allen och Smith 1993). 
Organisationsengagemangets olika nivåer kan tydliggöra hur graden av identifikation 
med organisationen och känslan av samhörighet ökar engagemanget och viljan att 
involvera sig i organisationens angelägenheter (ibid). Upplever anställda att deras 
arbetsgivare har fullgjort bilden av arbetsgivarens skyldigheter gentemot dem, är 
sannolikheten också större att de anställda är villiga att marknadsföra såväl som försvara 
organisationen för utomstående (Newton & Nowak 2010). Det psykologiska kontraktet 
spelar också en central roll i de anställdas benägenhet att ”göra det lilla extra” för sin 
arbetsgivare. Det är viktigt för arbetsgivaren att förstå det psykologiska kontraktet ur den 
anställdes perspektiv. Anser inte den anställde att relationen med arbetsgivaren är där den 
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borde vara, leder det till att engagemanget för arbetet samt ambassadörskapet svalnar och 
kan leda till att den anställde inte vill ”göra det lilla extra” (ibid).  

Begreppet Employee Advocacy belyser en medvetenhet kring ambassadörskapet och 
främjandet av en organisation av dess anställda. Medvetenheten är det som gör Employee 
Advocacy till ett begrepp och fenomen inom organisationer. Tar vi bort medvetenheten 
har dock beteendevetenskaplig forskning (Newton & Nowak 2010; Kim & Rhee 2011; 
Organ & Bateman 1983; Men & Stacks 2013) intresserat sig för ambassadörskapet men 
då framförallt med fokus på individens behov. En god relation med organisationen baserat 
på tillgivenhet och tillhörighet bidrar till ambassadörskap (ibid). Vad vi nu ser är ett 
managementinriktat perspektiv som adapterat begreppet Employee Advocacy i sin 
normativa framställning om hur företag kan styra medarbetare att bli en del av 
marknadsföringen för företaget (Wasyluk, 2015; Bergenstråhle, 2014). Det går alltså att 
tyda ett näst intill ingenjörsmässigt styrande av Employee Advocacy. Här uppstår ett 
spänningsfält mellan individen och organisationen. Spännaningsfältet utgörs av den 
klyfta som uppstår mellan individens behov och organisationens förväntningar. 
Framställningen och forskningen avseende Employee Advocacy fokuserar till stor del på 
hur organisationer arbetar och bör arbeta med begreppet. Det som däremot lämnar oss 
frågande är varför anställda vill bli ambassadörer för sin organisation, och vilka faktorer 
som ligger bakom.  

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att nå en fördjupad förståelse av hur Employee Advocacy verkar i teorin och i 
praktiken. Employee Advocacy som begrepp har tillämpats till stor del som ett fenomen 
som går att styra. Det som har lämnats relativt outforskat i relation till begreppet 
Employee Advocacy är det perspektivet som synliggör individens behov och benägenhet 
till att vilja vara ambassadör. Vi har därför valt att belysa Employee Advocacy utifrån 
den behovsorienterade traditionen och perspektivet om organisationsengagemang. 
Utifrån en sådan ansats har vi utformat följande frågeställningar: 

Hur kan perspektivet av organisationsengagemang hjälpa oss att synliggöra och förstå 

spänningsfältet mellan individens behov och företagets förväntningar på att vara en 

representant utåt? 

Vilken empirisk relevans har begreppet Employee Advocacy för ett stort företag 

stationerat i Sverige? 
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4 Teori 

4.1 Employee Advocacy  

En kund som inte är nöjd med en produkt eller tjänst kan lätt sprida ett dåligt rykte om 
företaget som sålde varan (Urban 2004). ”Customer Advocacy” har sedan länge varit ett 
vedertaget begrepp inom handeln. När människor litar på ett företag, har det visat sig att 
det är mer troligt att sprida ett gott rykte i sina nätverk, vilket leder till fler kunder för 
företaget (ibid). Strategin går ut på att organisationen anförtror ett outtalat 
ambassadörskap till sina kunder. Organisationen hoppas i sin tur på att kunderna ska 
återgälda förtroendet för organisationen genom lojalitet och tillit till varumärket samt 
genom köp av tjänsten. Organisationen kan sedan höja sina priser för tjänsten, och litar 
på att de lojala kunderna är villiga att betala för tjänsten eftersom de är medvetna om 
kvalitén. Förhoppningen är sedan att kunderna har ett så pass högt förtroende för 
organisationen att de är beredda att föra vidare organisationens budskap och 
rekommendera dess tjänster, vilket i sin tur hjälper till att minska rekryteringskostnader 
för nya kunder (ibid).  

En likadan strategi har konceptualiserats i termen Employee Advocacy, vilket istället 
berör främjandet av en organisation via medarbetarna. Dagens företag utövar en ensidig 
marknadsförindsstrategi och investerar i traditionella metoder såsom annosering på 
internet och via övrig media (Urban 2004).  Företagen förlitar sig på de traditionella 
metoderna men forskning visar att den önskade målgruppen är svårare än så att nå ut till 
(ibid). Kärnan i Employee Advocacy är att företaget måste vara trovärdigt ur mottagarens 
perspektiv. Mottagaren kommer alltid vara skeptisk när budskapet kommer från företaget. 
Skepsisen minskar i takt med att relationen med företaget ökar. Om ett positivt budskap 
förmedlas av en anställd inom företaget väger det tyngre än om det kommer ifrån 
företagets egen marknadsavdelning (ibid).  Likaväl som en kund kan fungera som en 
ambassadör för företaget, kan anställda göra detsamma. Employee advocacy innebär att 
anställda använder sina personliga nätverk för att marknadsföra och försvara företagets 
rykte och varumärke (Men & Stacks 2013).  

Vare sig det handlar om customer advocacy eller Employee Advocacy, är den 
gemensamma nämnaren advocacy vilket är engelskans ord för försvara och befrämja. 
Employee advocacy handlar om att de anställda fungerar som informella talespersoner 
för organisationen. Employee advocacy inbegriper WOM (word of mouth), men är även 
ett resultat av att allmänheten försvarar eller marknadsför företaget gentemot kritiker 
(Walz & Celuch 2010). Anställda som har en god relation med organisationen 
marknadsför också den i större utsträckning. Det är mer troligt att anställda som har en 
sämre relation med organisationen också distanserar sig ifrån den (Kim & Rhee 2011). 
Litar anställda på sin organisation blir de mer hängivna vilket leder till att de mer troligt 
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vill vara ambassadörer (Men 2014). Anställdas tillhörighet och engagemang till företagets 
verksamhet ökar när de upplever att de kan bidra till organisationens utveckling (Dubois 
Gelb & Rangarajan 2014). Bettencourt och Brown (2003) visar i sin studie att genom 
extern representation hjälper de anställda till att forma organisationens varumärke till 
utomstående. Lages (2011) påvisar att en stark tilhörighet till organisationen är den 
viktigaste avgörande faktorn för att en anställd ska vilja marknadsföra sin arbetsplats. I 
dagens högteknologiska och konkurrensutsatta miljö är anställdas representation och 
ambassadörskap avgörande för organisationens överlevnad (Potsakoff, Ahearne & 
MacKenzie 1997).  

4.2 Organisatoriskt medborgarskapsbeteende 

Beteenden som överskrider arbetsbeskrivningen och indirekt bidrar till organisationens 
välmående har uppmärksammats i organisationsforskningen sedan 1970-talet och 
initerades av forskarna Katz och Kahn (1978, refererad i Aronsson, Hellgren, Isaksson, 
Johansson, Sverke och Torbiörn 2012, s 215). Organisatoriskt medborgarskapsbeteende 
innebär att den anställde ser sin roll i organisationen som ett medborgarskap och tar 
ansvar för sådant som går utanför den formella rollbeskrivningen (Organ och Bateman 
1983). Den anställdes organisatoriska medborgarskap är inte formellt beskrivet i 
anställningskontraktet och kan inte heller hålla den anställde ansvarig för 
medborgarskapets informella regler och förväntningar. Organ och Bateman (1983) 
definierade organisatoriskt medborgarskapsbeteende med två dimensioner; altruism och 
samvetsgrannhet. (Organ & Bateman 1983; Aronsson m.fl. 2012, s 226). Altruismen i 
den organisatoriska kontexten syftar till att underlätta arbetet för andra genom att hjälpa 
till på olika sätt och agera oegennyttigt (Smith, Organ och Near 1983).  
Samvetsgrannheten i den organisatoriska kontexten syftar till att vara en ”god 
medborgare”, det vill säga att vara plikttrogen och göra saker som är ”rätt” för 
organisationens skull snarare än för en specifik person (ibid). Van Dyne, Graham och 
Dienesch (1994) kompletterade Organ och Batemans (1983) samt Smith, Organ och 
Nears (1983) forskningar med ytterligare fyra dimensioner till begreppet; lojalitet, 

lydnad, befrämjande och ändamålsenligt deltagande. Lojalitet handlar om att försvara 
och tjäna organisationens bästa intresse. Lydnad syftar till att acceptera regler och 
förordningar samt utföra sitt arbete efter arbetsbeskrivningen. Befrämjande syftar till att 
den anställde är mån om att vara med att påverka organisationens utveckling till det bättre. 
Vidare syftar befrämjandet till att den anställde är mån om en hög standard och är inte 
rädd att för att stå upp för idéer som främjar organisationen. Ändamålsenligt deltagande, 
handlar om att den anställde har ett personligt fokuserat beteende som gynnar den egna 
utvecklingen men samtidigt är till nytta för organisationen. Av de fyra kompletterande 
dimensionerna till altruism och samvetsgrannhet, är lojalitet det som identifierar trohet 
till organisationen (Van Dyne m.fl. 1994, Organ & Bateman 1983, Smith, Organ och Near 
1983). Lojaliteten grundar sig i personliga faktorer, situationsbaserade faktorer och 
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ställning inom organisationen som tillsammans skapas genom den kvalitativa relationen 
mellan arbetstagare och arbetsgivare (Van Dyne m.fl. 1994). Som en kontrast till 
lojalitetens betydelse för det organisatoriska medborgarskapsbeteendet har lydnaden inte 
lika stor inverkan. Lydnaden kan snarare liknas vid prestationsbaserat beteende, där fokus 
ligger på att åstadkomma och presentera ett resultat. Det är viktigt att skilja 
organisatoriskt medborgarskapsbeteende från medborgarskapet i en civilisation. Även 
fast medborgare i en civilisation är beroende av de tjänster som förses av samhället, såsom 
exempelvis el, vatten, polis och brandkår, så förväntas inget aktivt deltagande 
medborgare emellan för att upprätthålla infrastrukturen. I den organisatoriska kontexten 
framträder däremot organisationens behov tydligt av att varje anställd bidrar med sitt 
medborgarskap för gemensamt arbeta mot samma mål. Medborgarskapet framträder 
därmed på olika sätt beroende på kontexten.  

Utöver de olika dimensioner som beskriver begreppet spelar det psykologiska kontraktet 
stor roll i det organisatoriska medborgarskapsbeteendet (Newton & Nowak 2010). Det 
psykologiska kontraktet uppstår när individuella föreställningar om ett ömsesidigt 
bidragande mellan arbetsgivare och arbetstagare finns (Rosseau 1989). Bara tron om att 
det finns en dedikation och vilja att bidra skapar ett psykologiskt kontrakt. Det 
psykologiska kontraktet är outtalat och ensidigt vilket innebär att ingen av avtalsparterna 
kan hållas skyldig till kontraktet (ibid). Det organisatoriska medborgarskapsbeteendet, 
speciellt lojalitet, är starkt kopplat till det psykologiska kontraktet (Newton & Nowak 
2010). Om en anställd upplever att arbetsgivaren har fullgjort sin del av det psykologiska 
kontraktet är den personen mer villig att ”göra det lilla extra” och uppvisa ett gott 
medborgarskapsbeteende för organisationen. Det ligger alltså ett stort ansvar på 
arbetsgivaren att förstå betydelsen av det psykologiska kontraktet från den anställdes 
synvinkel. Anställda som inte anser att deras relation med arbetsgivaren har nått upp till 
deras förväntningar är inte heller benägna att försvara organisationen för utomstående, 
eller för den delen representera organisationen utanför arbetstid. Med andra ord är lojala 
anställda organisationens ambassadörer, som har möjlighet att sprida organisationens 
budskap och förhoppningsvis bringa nya talanger och affärer till organisationen (ibid).  

4.3 Commitment som organisationsengagemang 

Det finns en komplexitet i att definiera det engelska ordet commitment i en organisatorisk 
kontext eftersom en svensk direktöversättning är svår att finna. Aronsson m.fl. (2012, s 
221) tydliggör svårigheten i översättningen och beskriver commitment som ett 
engagemang i organisationen där anställda sluter upp och ställer sig bakom 
organisationens mål och värderingar. Dock är organisationsengagemang en snäv 
beskrivning av vad commitment fullt ut står för.  Begreppet commitment innefattar även 
identifikation med organisationen, känslor av tillhörighet och stolthet till organisationen 
samt en vilja att vara lojal (Meyer, Allen och Smith, 1993). Precis som Aronsson m.fl. 
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(2012) så väljer vi att översätta commitment till organisationsengagemang. Mowday, 
Porter och Steers (1982) var några av de tidigare forskarna att definiera begreppet 
organisationsengagemang. Meyer m.fl. (1993) tar vid Mowdays forskning och utvecklar 
begreppet samt bygger det på tre komponenter. Meyer m.fl. (1993) tre-komponentmodell 
kommer ligga till grund för vår undersökning.  

4.4 Meyers tre-komponentmodell av organisationsengagemang 

Meyer m.fl. (1993) såg ett samband utifrån tidigare forskning att begreppet 
organisationsengagemang kan delas upp i tre olika komponenter som tillsammans tar ett 
helhetsgrepp om organisationsengagemang. De tre komponenterna för 
organisationsengagemanget benämns som känslomässig anknytning, varaktig anknytning 

och normativ anknytning (Meyer m.fl. 1993). De tre komponenterna speglar på vilket sätt 
en anställd ser på relationen mellan organisationen och individen. Vidare anger de olika 
komponenterna medlemskapet i organisationen, och huruvida de anställda är villiga att 
fortsätta inneha det. Komponenterna är inte nödvändigtvis isolerade från varandra, utan 
en person kan uppleva olika grader av alla tre. Den första komponenten av 
organisationsengagemang, känslomässig anknytning, innefattar anställda med ett starkt 
känslomässigt band och som stannar i organisationen för att de vill. Personer med 
känslomässig anknytning arbetar utifrån ett starkt personligt driv och lust samt känner en 
stark identifikation med organisationen. Den andra komponenten, varaktig anknytning 
berör de anställda som anser sig ha begränsade möjligheter att lämna organisationen på 
grund av brist på andra alternativ eller om behovet av att stanna beror på lön eller andra 
förmåner. Den tredje komponenten, normativ anknytning handlar om de anställda som 
känner sig förpliktigade att arbeta i organisationen och skulle känna en skuld om de valde 
att lämna. Varje komponent är en produkt av olika erfarenheter och leder i sin tur till olika 
resultat i det dagliga arbetet. Anställda som anser sina behov och förväntningar bli 
tillgodosedda av organisationen, tenderar att utveckla en starkare känslomässig 
anknytning till organisationen. Det går att jämföra med anställda som inte känner att deras 
behov och förväntningar blivit tillgodosedda, vilka därmed upplever en svagare 
känslomässig anknytning till organisationen. Anställda som har en varaktig anknytning, 
känner att de skulle förlora personliga investeringar som exempelvis tid och energi om 
de skulle lämna organisationen.  Vidare kan de anställda med varaktig anknytning som 
har andra åtaganden utanför arbetstid; så som familjeangelägenheter, andra 
jobbåtaganden samt hälsoutmaningar; ha mindre energi att investera i organisationens 
angelägenheter (Van Dyne 1994). Den normativa anknytningen är ett resultat av att göra 
det som är ”rätt” och att förbli lojal mot sin arbetsgivare. Meyer m.fl. (1993) påstår att 
den känslomässiga anknytningen och till viss del den normativa anknytningen, är positivt 
relaterad till arbetsprestationer och organisatoriskt medborgarskap, medan den varaktiga 
anknytningen förväntas vara negativt relaterad.  
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När det kommer till att ha ett arbetsengagemang i sin yrkesroll går det att se en koppling 
till den känslomässiga anknytningen. En anställd med en känslomässig anknytning 
tenderar att vilja hålla sig uppdaterad gällande förändringar och nyheter i organisationen. 
Det går även att se liknande tendenser hos en anställd med en normativ anknytning. 
Anställda med en varaktig anknytning distanserar sig snarare från förändringar och 
nyheter, förutom från de aktiviteter som kräver engagemang för att upprätthålla 
medlemskapet i organisationen. I studien från 1993 fann Meyer m.fl. att både 
känslomässig och normativ anknytning korrelerade i en positiv riktning med att stanna 
kvar i sin profession, samt associerades med en positiv arbetsupplevelse. Dock finns det 
viktiga skillnader i konsekvenserna mellan känslomässig och normativ anknytning. De 
förmånliga effekterna av normativ anknytning har kort varaktighet och varar bara till 
”skulden” har blivit återbetald. Studien bekräftade trekomponentsmodellen och visade att 
känslomässig anknytning var relaterad till positiva upplevelser så som 
arbetstillfredsställelse. Varaktig anknytning var relaterad till personliga investeringar så 
som antal år i yrket och i organisationen. Normativ anknytning var relaterad till positiv 
arbetsupplevelse och en generell känsla av skuld till omgivningen. När den varaktiga 
anknytningen ökar, minskar den känslomässiga och normativa anknytningen.  

5 Avgränsning 

Vid genomförandet av vår uppsats behövde vi avgränsa oss. Vi har valt att avgränsa oss 
till Stammens huvudkontor av olika anledningar. Eftersom Stammen som helhet har 3500 
anställda hade det varit svårt att nå en heltäckande bild av företaget under den begränsade 
period som vi hade att tillgå för att författa vår uppsats. Vi fann även att huvudkontoret 
var lämpligt fall som kan spegla det organisatoriska medborgarskapsbeteendet samt nå 
de olika aspekterna av organisationsengagemanget. På huvudkontoret finns också 
ledningen för företaget och Human Resource som specifikt arbetar med frågor som rör 
vårt forskningsområde. Eftersom vi ville komma åt styrningen av ambassadörskapet och 
kunna ställa det i relation till de anställdas behov var huvudkontoret en bra plattform att 
befinna sig på. I sökandet efter vår teoretiska utgångspunkt har vi behandlat forskning 
som berör ämnet Employee Advocacy och ambassadörskapet. Vi har tagit ansats i teorier 
som behandlar ambassadörskap, organisatoriskt medborgarskapsbeteende, psykologiskt 
kontrakt samt organisations-engagemangets olika nivåer. Vi har även valt att avgränsa 
oss genom att genomföra en fallstudie på Stammen. Vi har valt fallstudie som 
forskningsdesign då vi är ute efter att undersöka Stammens nuvarande situation och hur 
företaget arbetar med ambassadörskapet. 
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6 Metod 

6.1 Fallstudie som forskningsdesign 

I den här studien har vi valt att använda oss av fallstudie som design. Att genomföra en 
fallstudie innebär att studera ett avgränsat fall med ett detaljerat och ingående 
tillvägagångssätt (Bryman 2008). Att fokusera på ett specifikt fall innebär att 
tyngdpunkten ska ligga på ett intensivt skede, där intresset för undersökningen är fallet 
som ska belysas (Bryman 2008). Vi undersökte Stammen under en tidsbegränsad period 
på åtta veckor där Stammen som social miljö utgjorde vårt fall. Bryman (2008) menar att 
distinktionen av att fallet utgör själva intresset är också det som gör fallstudien 
genomförbar. I det här fallet har vi ett idiografiskt synsätt vilket innebär att intresset ligger 
i att tolka specifika nyanser i fallet. Fallstudien som design blir ibland kritiserad för att 
inte kunna generaliseras till större populationer och därmed att den skulle förlora dess 
externa validitet (Bryman 2008). Det är dock inte fallstudiens uppgift enligt Bryman 
(2008). Syftet med en fallstudie är att empiriskt studera ett specifikt skede i tiden som får 
utgöra fallet, och utifrån det genomföra en teoretisk analys (Bryman 2008).  

Flyvbjerg (2006) argumenterar om fem olika missförstånd gällande fallstudier och 
bevisar motargument. Följande fem missförstånd är förekommande gällande fallstudier 
enligt Flyvbjerg; att teoretisk kunskap är mer värdefull än praktisk kunskap; att det inte 

går att generalisera från ett ensamt fall och att det därför inte kan bidra till forskningens 

utveckling; att fallstudien är mest användbar för att generera hypoteser, medan andra 

metoder är mer lämpade för hypotestestning och teoribildning; att fallstudien håller sig 

partisk mot fallet och därför är svår att verifiera; att det ofta är problematiskt att 

sammanfatta fallstudier. Sammanfattningsvis är det alltså validitet, teori och autenticitet 
som missförstånden rör, det vill säga fallstudiens faktiska vetenskapliga anseende 
(Flyvbjerg 2006). Missförståndet att teoretisk kunskap skulle vara mer värdefull än 
praktisk avvisar Flyvbjerg och menar att det är genom det kontextuella lärandet, som i 
fallstudien, det mänskliga lärandet sker. Det är bara genom erfarenhet av olika fall som 
man går från att vara nybörjade inom ett område till att bli expert. Mänskligt beteende 
kan inte tolkas meningsfullt genom att låta det styras utifrån valda teorier. Det är just den 
praktiska erfarenheten som den analytiska läran saknar (Flyvbjerg 2006). Missförståndet 
avseende att fallstudier inte kan generaliseras och därför inte bidra till forskningens 
utveckling, rättar Flyvbjerg (2006) till. Flyvbjerg menar att det tvärtom ofta går att 
generalisera utifrån enskilda fall och att fallstudien till och med kan fungera som en 
avgörande faktor för den vetenskapliga utvecklingen antingen som enskilt fall eller som 
komplement till andra metoder. Dock anser Flyvbjerg att generalisering är övervärderad 
som vetenskapens enskilda källa till utveckling och att styrkan i det enskilda exemplet 
undervärderas. Det tredje missförståndet, att fallstudier mest är användbara för att 
generera hypoteser, rättar Flyvbjerg och menar att fallstudien är användbar för att både 
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generera och testa hypoteser, men att den inte är begränsad till enbart den typen av 
forskning. Missförståndet avseende att fallstudien håller sig partisk till fallet och därför 
är svårt att verifiera rättar Flyvbjerg (2006) till och menar att fallstudien inte är mer 
partisk gentemot verifiering än andra metoder för undersökning. Antar man att 
forskningen kan beskrivas liksom andra inlärningsprocesser är det tydligt att en hög nivå 
av inlärning endast nås när forskaren placeras inom den kontext som ska studeras. 
Erfarenhet visar att fallstudien är bättre förspänd mot partiska och förutfattade meningar 
än gentemot verifierng. Gällande det sista missförståendet, att det ofta är problematiskt 
att sammanfatta fallstudier, argumenterar Flyvbjerg som följande. Att summera och 
sammanfatta fallstudier är ofta problematiskt eftersom man studerar egenskaper i 
verkligeheten. Dock menar Flyvbjerg att sammanfattningen i sig inte alltid är målet med 
fallstudien. Liksom Bryman (2008) poängterar är det berättelsen, fallet i sig, som är det 
intressanta och som bör läsas i sin helhet för att på så vis bidra med sin poäng. Det framgår 
även i vår fallstudie där berättelsen om Stammen utgör fundamentet. Vår fallstudie är 
indelad i tre steg. Inledningsvis delade vi ut en enkät för att kartlägga attityderna kring 
vårt forskningsområde, och för att försöka nå ut till hela huvudkontoret. I steg två 
genomgick vi observationer, och i steg tre genomförde vi kvalitativa intervjuer med sex 
intervjupersoner. Tillsammans triangulerar de tre stegen vårt fall och fångar syftet med 
undersökningen (Bryman 2008).  

6.2 Kvalitativ datainsamlingsmetod 

I vår studie fokuserade vi på ett specifikt fall för att nå en fördjupad förståelse för vilka 
bakomliggande faktorer som påverkar medarbetares känsla av ambassadörskap. Vårt 
syfte är att förstå människorna på Stammen utifrån deras upplevelser och berättelser under 
en avgränsad period. Den kvalitativa forskningen utgår från ett tolkande synsätt där 
tyngpunkten ligger i att förstå den sociala världen med hjälp av hur människorna i den 
aktuella miljön uppfattar den (Bryman 2008). Den kvalitativa forskningen belyser även 
vikten av att detaljerat beskriva miljön där undersökningen utspelar sig (Bryman 2008). 
Fallstudien hjälpte oss att rama in kontexten av den miljön vi undersökte. Den 
kontextuella förståelsen är av stor vikt och bidrar till att forskaren även förstår det sociala 
beteendet (ibid). Vår fallstudie har utgått utifrån en traditionell kvalitativ 
forskningsprocess där vi har intagit ett iterativt angreppssätt där teori och analys har skett 
parallellt (ibid).  

Vår studie inleddes med att forma generella frågeställningar för att rama in problematiken 
i det aktuella forskningsområdet (Bryman 2008). Vårt val av plats för undersökningen 
blev Stammens huvudkontor och utifrån en kombination av snöbollsurval och 
bekvämlighetsurval utsågs undersökningspersoner.  Insamlingen för relevant data i vår 
undersökning var till stor del etnografisk. Ett etnografiskt tillvägagångssätt tillåter 
forskaren att lära känna en specifik social miljö under en avgränsad tid för att få en 
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förståelse för hur människor agerar i en viss kultur (Bryman 2008). Vår data bestod av en 
övergripande attitydundersökning i form av en enkät, deltagande och icke-deltagande 
observationer samt kvalitativa intervjuer. Bryman (2008) beskriver ett sådant 
tillvägagångssätt som triangulering. Att triangulera sitt resultat genom att använda olika 
former av insamlingsmetoder gör att resultaten från alla tre delar hjälper till att styrka 
varandra. På så vis ökar validiteten för undersökningen. Tolkningen av den data som 
genererades utfördes i olika steg. Syftet med enkäten var att göra en attitydkartläggning 
över Stammens huvudkontor och därifrån utläsa svaren deskriptivt. Observationerna 
dokumenterades med fältanteckningar och utifrån dem tolkades en bild av situationerna. 
Våra intervjuer transkriberades inledningsvis. I nästa steg kodades dem i kategorier som 
uppstod vid bearbetningen av materialet. Slutligen tolkades ett resultat utav kodningen 
och relevanta utdrag från intervjuerna. Utifrån analysen av resultatet kunde vi se mönster 
som låg till grund för vårt teoretiska ramverk. Härifrån kunde vi specificera våra generella 
frågeställningar och på så vis väva ihop teori med resultat.  

6.3 Urval 

Vi har använt oss av ett målstyrt urval i den här fallstudien. Urvalet för vår fallstudie har 
varit strategiskt och vi valde att tala med personer på huvudkontoret som kunde bidra till 
en förståelse av vad som pågår på Stammen. Vår studie har bestått av en kombination 
mellan teoretiskt urval, snöbollsurval och bekvämlighetsurval, som samtliga går under 
kategorin målstyrda urval (Bryman 2008). Det teoretiska urvalet innebär teoribildning på 
emprisk grund (Bryman 2008). I vår undersökning användes det teoretiska urvalet 
iterativt genom att data samlades in parallellt med teori tills det uppstod en teoretisk 
mättnad (ibid). Det innebar även att data från enkäten, observationerna samt intervjuerna 
utgjorde grunden av de kategorier som senare utformades i analysprocessen. Vid 
snöbollsurval kontaktar forskaren initialt ett mindre antal personer som är relevanta för 
undersökningen. Dessa personer används sedan för att generera fler kontakter som är 
användbara för undersökningen (ibid). I den här undersökningen tog vi initialt kontakt 
med en person på Stammens HR-avdelning som gav oss förslag på intervjupersoner, 
vilket sedan genererade fler intervjupersoner och personer att observera. 
Bekvämlighetsurvalet har använts på så vis att vi har använt oss av personer som, under 
den tid vi genomförde studien, hade tid och möjlighet att delta. Enligt Bryman (2008) är 
inledande survey-undersökningar vanligt förekommande inom studier med målstyrda 
urval för att kunna påvisa en mångfald av attityder inom fallet. Enkäten i vår studie bestod 
av attitydkartläggning som fyllde ett sådant syfte. Observationstillfällena var tillfällen i 
undersökningen som vi inte hade ”råd att missa” (Bryman 2008). Enligt Bryman (2008) 
kan de tillfällena vara en bra språngbräda för vidare forskning och kan leda till kopplingar 
i resultatet.  
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6.4 Etik 

När en fallstudie genomförs med ett ämne som berör individers personliga och 
professionella uppfattning är det viktigt att ta hänsyn till etiska riktlinjer. De etiska 
aspekterna berör integritetsfrågor kopplade till undersökningen och blir på så sätt 
sammanlänkade med forskningspolitiska frågor (Bryman 2008). Vi har därför varit 
noggranna med att följa Brymans (2008) fyra etiska krav gällande insamling av data vilka 
är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagare i undersökningen om 
undersökningens syfte. Deltagarna ska veta att deras medverkan är helt frivillig och att 
de har rätt att dra sig ur undersökningen om de så önskar, samt bli informerade om vilka 
moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att alla som deltar i 
undersökningen har rätt att själva bestämma om de vill medverka. Konfidentialitetskravet 
innebär att alla uppgifter som rör deltagarnas person ska behandlas konfidentiellt, och 
alla personuppgifter ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Nyttjandekravet innebär att 
alla uppgifter som samlas in om enskilda individer endast får användas för 
forskningsändamålet. Det är slutligen viktigt att deltagarna inte tar skada på något sätt av 
sin medverkan i studien (Bryman 2008). 

I vår studie har vi varit noggranna med att informera deltagarna om syftet vi har haft med 
undersökningen. I enkäten framgick syftet i en text innan respondenterna började svara 
på frågorna, och vi var tydliga med att deltagandet var frivilligt samt att uppgifterna skulle 
behandlas konfidentiellt. I våra observationer har vi utfört en deltagande och en icke-
deltagande observation. I den deltagande observationen var vår medverkan och vårt syfte 
klargjort. I den icke-deltagande observationen nämndes vårt deltagande till alla i mötet. 
Dock nämndes inte vårt syfte för en av parterna, vilken var säljaren som närvarade över 
telefon. Vi har därför valt att inte gå ut med vilket företag som ville sälja tjänsten till 
Stammen och anonymiserat materialet. Syftet med att ta med den icke-deltagande 
observationen från säljmötet är att poängtera hur aktuellt Employee Advocacy är idag. I 
intervjuerna har alla intervjupersoner blivit informerade i enlighet med Brymans fyra 
etiska krav, och de har även blivit informerade om att de när som helst kan avbryta 
intervjun eller välja att inte svara på frågor som känns obekväma. Vid transkribering och 
analys av intervjumaterialet har vi varit noggranna med att inte använda 
intervjupersonernas riktiga namn eller namnet på företaget. Det har inte varit relevant för 
vår studie att beskriva intervjupersonerna närmre än vi har gjort. Det har medfört att vi 
har kunnat värna och skydda intervjupersonernas integritet. 
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6.5 Genomförande 

6.5.1 Enkät 

Bryman (2008) rekommenderar att en pilotstudie alltid bör genomföras inför 
enkätundersökningar för att dels säkerställa hur frågorna fungerar men också för att se 
om enkäten som helhet uppfyller sitt syfte. Inledningsvis genomförde vi en pilotstudie av 
enkäten som skickades ut till 25 personer som stod utanför vårt fall på Stammen. En 
pilotstudie bör genomföras med utomstående individer som inte är berörda av den 
huvudsakliga forskningen eftersom de kan påverka representativiteten i det slutgiltiga 
urvalet (Bryman 2008). Responsen från pilotstudien hjälpte oss att upptäcka ifall frågorna 
uppfyllde sitt syfte. Något som en pilotstudie kan bidra med är att finna om frågor 
besvaras på liknande vis vilket då kan indikera att frågorna inte skiljer sig åt. Pilotstudien 
kan även tydliggöra ifall frågornas ordningsföljd är lämplig eller ifall den bör ändras. Vår 
slutgiltiga enkät skickades ut via e-post till Stammens huvudkontor som bestod av 250 
anställda. Antal svarande på enkäten var 93 stycken. Den slutgiltiga enkäten bestod av 12 
slutna frågor, det vill säga frågor som endast kunde besvaras med ”ja”, ”nej”, ”stämmer 
bra”, ”stämmer inte alls”, ”positivt” eller ”negativt”. Vårt val att använda slutna frågor 
har varit medvetet eftersom vi främst var intresserade av att få en övergripande bild över 
Stammens attityder i frågan rörande Employee Advocacy. En av fördelarna med slutna 
frågor är att det förenklar bearbetningen av respondenternas svar (Bryman 2008). Vidare 
kan slutna frågor hjälpa respondenten att förstå betydelsen av en fråga samt få hjälp med 
att besvara den (ibid). Frågorna utformades utifrån kunskap om Employee Advocacy 
samt tidigare forskning inom vårt forskningsområde (Organ & Bateman 1983; Van Dyne 
mfl 1994; Meyer m.fl. 1993). Enkäten användes som en kartläggning med syftet att 
analyseras deskriptivt. Eftersom vi var intresserade av att undersöka det 
behovsorienterade perspektivet i den här fallstudien har tyngdpunkten i vår kvalitativa 
undersökning lagts vid intervjuerna. För att åtgärda bortfall av enkäten förhöll vi oss till 
Brymans (2008) råd. Enkäten utformades med en introduktionstext som tydliggjorde 
syftet med enkäten, att svaren behandlades konfidentiellt och tiden det skulle ta att 
genomföra den. För att undvika missförstånd försöktes frågorna klargöras för 
respondenterna (Bryman 2008). I och med att enkätens syfte innebar en övergripande 
kartläggning av attityder var inte respondenterna ombedda att ange några personliga 
uppgifter som kunde avslöja deras identitet. Enkäten fungerade därmed som ett underlag 
för vår fallstudie, och hjälpte oss att bekräfta intervjupersonernas bild av 
ambassadörskapet. 
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6.5.2 Observationer 

Vid deltagande observation eller etnografi intresserar forskaren för att förstå den kultur 
som individen befinner sig och ingår i (Bryman 2008; Hartman 2004). Inom etnografin 
är kulturen avgörande för hur människor agerar och känner (Hartman 2004). Genom att 
lära känna kulturen skapas det möjligheter för forskaren att få en förståelse för människan 
(ibid). Det var därmed väsentligt för vår fallstudie att vi spenderade tid på Stammen och 
försökte få en insyn i hur medarbetarnas tillvaro såg ut. Bryman (2008) betonar 
svårigheten att få inträde till den sociala miljö som önskas undersökas, eftersom forskaren 
ofta vill tillträda såväl öppna som slutna miljöer. I vårt fall undersökte vi en sluten miljö 
på Stammen där vi fick möjligheten att observera två interna möten. Det första 
observationstillfället bestod av en introduktion av en ny medarbetare. Våra roller som 
observatörer var som Bryman (2008) benämner det ”deltagare-som-observatörer”. Det 
innebar att övriga medlemmar i mötet var medvetna om vårt syfte som forskare och ett 
delvis interagerande ägde rum från vår sida. Det andra observationstillfället var under ett 
affärsinriktat möte där en säljare från ett företag med Employee Advocacy som affärsidé 
höll ett telefonmöte med en representant från Stammen. Under den här observationen 
fungerade våra roller som ”fullständiga observatörer” (ibid). Det innebar att vi inte 
interagerade i mötet utan endast observerade händelseförloppet. För att minnas våra 
intryck av observationstillfällena förde vi fältanteckningar. Fältanteckningar består oftast 
av såväl detaljerade förlopp men också samlingar av intryck (Bryman 2008). Bryman 
(2008) rekommenderar att anteckna sina intryck från observationen så snabbt som möjligt 
samt försöka inkludera detaljer som annars riskerar att falla i glömska. Vidare bör 
fältanteckningar utformas målande och ge en känsla av hur det var i situationen forskaren 
befann sig i. Vi har använt oss av provisoriska anteckningar som kan liknas vid 
koncentrerade noteringar vilka består av punkter, nyckelord och citat (ibid). Tillsammans 
med fältanteckningarna och vårt intryck av situationen har vi förhållit oss deskriptiva i 
vår beskrivning av observationstillfällena. Att beskriva observationen deskriptivt är 
viktigt för att nå en så verklighetstrogen bild av situationen som möjligt (Hartman 2004). 
Fältanteckningarna låg sedan som grund för våra observationer när de skulle analyseras. 

6.5.3 Intervjuer 

I vår fallstudie genomfördes kvalitativa intervjuer med sex intervjupersoner. 
Intervjupersonerna bestod av en chef, en stabsmedarbetare, och fyra anställda inom olika 
områden på Stammen. Inledningsvis blev vi tilldelade några av intervjupersonerna och 
genom kontakter som skapades fick vi ytterligare kontakt med fler personer. Tre av 
intervjuerna ägde rum på Stammens huvudkontor och de andra tre genomfördes via 
telefon. I kvalitativa intervjuer ligger intresset och fokus på intervjupersonens berättelser 
för att nå vederbörandes personliga upplevelser och synsätt (Bryman, 2008). Intervjuerna 
som genomfördes var semistrukturerade, vilket innebär att vi utgick från en intervjuguide 
som berörde olika teman och frågor som behandlade Employee Advocacy och 
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ambassadörskap på olika vis. Genom att intervjuguiden fungerade som en minneslista 
över de teman vi ville täcka i intervjun, möjliggjordes skapandet av en viss struktur i 
samtalet (Bryman, 2008). Intervjuguiden utformades med utgångspunkt i begreppet 
Employee Advocacy. Ett antal frågor var direkt kopplade till Employee Advocacy och 
marknadsföring av företaget av dess anställda. Resterande frågor var utformade i syfte att 
få information om vem intervjupersonen var och vederbörandes känslor och upplevelser 
kring olika teman som vi relaterade till Employee Advocacy och ambassadörskap. 
Frågorna utformades utifrån kunskaper från tidigare forskning och teorier som berör 
begreppet på olika vis (Meyer m.fl., 1993; Organ & Bateman, 1983). Syftet med 
intervjuguiden var alltså inte att styra intervjupersonen till ett visst svar, utan 
tyngdpunkten låg i att få en förståelse för vem intervjupersonen var och vederbörandes 
bild av sin omgivning. Genom att vi var flexibla och följde samtalets naturliga gång med 
intervjuguiden som stöd, fick intervjupersonen utrymme att förklara och beskriva sina 
känslor och upplevelser på ett nyanserat sätt (Bryman, 2008). Samtliga intervjuer 
spelades in med intervjupersonernas samtycke. Bryman (2008) betonar vikten av att spela 
in intervjuer eftersom det dels underlättar för minnet, men främst eftersom det möjliggör 
för en noggrann analys av vad intervjupersonen har sagt. Inspelningen fångar vad 
intervjupersonen säger, men även hur vederbörande uttrycker sig, vilket kan göra 
analysen mer detaljerad (ibid). Vårt inspelade material transkriberades för att bibehålla 
intervjupersonens uttryckssätt och ordalag, samt för att underlätta i analysarbetet 
(Bryman, 2008). Det transkriberade materialet bearbetades sedan i olika steg som en del 
i analysen (Bryman, 2008). Vi läste noggrant igenom materialet flertalet gånger och 
bildade koder utifrån teman som framkom i intervjuerna. Genom att granska koderna fann 
vi samband och kopplingar mellan olika koder som slutligen kunde föras in under 
huvudkategorier. Bearbetningen av materialet var en viktig del i analysen eftersom vi 
därifrån kunde utläsa mönster och samband som genererade i vårt resultat (ibid). 

7 Resultat  

Nedan följer vår resultatdel där resultatet från observationer, intervjuer och enkät kommer 
att redogöras för. För att underlätta läsningen har resultatdelarna delats in i 
underkategorier som har skapats utifrån de mönster som har framkommit under 
fallstudiens gång. Målet med fallstudien var att med hjälp av Stammen som avgränsning 
studera fenomenet Employee Advocacy utifrån våra två forskningsfrågor. Dels 
intresserade vi oss av att undersöka hur perspektivet av organisationsengagemang kunde 
hjälpa oss att synliggöra och förstå spänningsfältet mellan individen och förväntningarna 
på att vara företagets representant utåt. Vidare ville vi undersöka vilken empirisk relevans 
begreppet Employee Advocacy hade för ett stort företag stationerat i Sverige. Vår 
avgränsning i tid bestod av åtta veckor, där Stammen utgjorde vårt fall. Vår fallstudie kan 
liknas vid en tratt. Vi började i steg ett med att skicka ut en enkät vars syfte var att inleda 
med en attitydkartläggning. I steg två genomförde vi observationer vid två tillfällen. 
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Observationernas syfte var få en insyn i hur Stammens ledning resonerade i frågan om 
Employee Advocacy. I steg tre gick vi på djupet och genomförde kvalitativa intervjuer 
med sex intervjupersoner. Tillsammans skapar de tre stegen tratten som leder fram till 
vårt resultat.  

7.1 Steg 1. Enkäten- en attitydkartläggning 

Enkäten skickades ut till alla 250 anställda på Stammens huvudkontor och vi fick in 93 
svar (se bilaga 2 för enkäten och bilaga 3 för svarsfrekvensen). Det innebär ett bortfall på 
63%. Enkäten visade på ett tydligt mönster. Alla frågor som berörde ambassadörskapet, 
huruvida individen såg sig som en ambassadör, om individen var beredd att försvara 
företagets rykte och om individen kunde tänka sig att rekommendera sin arbetsplats till 
en vän eller bekant, var svaren övervägande positiva. Merparten av respondenterna såg 
sig alltså som ambassadörer för sin arbetsplats. En övervägande del brukar prata om sin 
arbetsplats utanför arbetstid, och där kunde vi se att majoriteten av respondenterna talar 
om arbetsplatsen i positiv bemärkelse. Vi frågade respondenterna huruvida de kände till 
företagets värdeord och i så fall om de arbetar aktivt för att uppfylla dem. Här svarade 
huvudparten att de kände till värdeorden och att de arbetade aktivt med att uppfylla dem.  

Vi ställde sedan påståenden där respondenterna fick svara ”stämmer bra” eller ”stämmer 
inte alls”. Påståendena berörde organisationsengagemangets olika komponenter; 
känslomässig anknytning, varaktig anknytning och normativ anknytning. Vi började med 
att ställa påståenden rörande känslomässig anknytning där de första två påståendena ”Jag 
känner mig personligt fäst vid min arbetsplats” och ”Jag känner stark tillhörighet till min 
arbetsplats” fick fler som svarade instämmande än icke instämmande. Påståendet om 
tillhörighet en övervägande del instämmande svar. Två påståenden stack ut i bemärkelsen 
att de var relativt jämt fördelade mellan instämmande och icke instämmande svar. 
Påståendena var ”Jag skulle gladeligen arbeta på min nuvarande arbetsplats till jag går i 
pension” och ”Jag känner att min arbetsplats problem även är mina problem”.  

Vidare ställde vi påståenden rörande varaktig anknytning. När respondenterna svarade på 
påståendet ”Jag känner att belöning i form av lön och andra förmåner är den största 
anledningen till varför jag jobbar här” svarade mer än hälften att de inte instämde i 
påståendet. I påståendet ”Om jag inte redan hade investerat så mycket i mig själv i den 
här organisationen hade jag övervägt att arbeta någon annanstans” svarade en 
övervägande del icke instämmande. 

Vi ställde sedan påståenden rörande normativ anknytning. När vi ställde påståendet ”Att 
byta arbetsplats skulle innebär en stor personlig uppoffring” svarade mer än hälften av 
respondenterna icke instämmande. Sista påståendet löd ”Jag skulle känna mig skyldig om 
jag lämnade min arbetsplats” och här svarade en övervägande del icke instämmande.  
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Avslutningsvis frågade vi respondenterna om de hade kunnat tänka sig att använda sociala 
medier för att marknadsföra sin arbetsplats och här svarade mer än hälften att de inte 
kunde tänka sig det. Vad vi alltså kan se utifrån attitydkartläggningen är att majoriteten 
av respondenterna ser sig som ambassadörer för sin arbetsplats, baserat på de frågor vi 
utformade för att nå ambassadörskapet. Det går också att se att respondenterna talar om 
sin arbetsplats utanför arbetstid, och att majoriteten talar positivt om arbetsplatsen. 
Avseende respondenternas känsla av tillhörighet till sin arbetsplats ger svaren en 
indikation på att merparten har en stark tillhörighet till arbetsplatsen.  

7.2 Steg 2. Observationerna 

7.2.1 Introduktion till företaget  

Vi fick möjlighet att delta under en dag då en ny medarbetare skulle introduceras till 
Stammen. Mötet hölls på en högt uppsatt chefs kontor och inleddes med allmän 
information om företaget. Informationen innehöll företagets uppbyggnad, omsättning, 
affärsområden och bolagsstruktur. Här ”såldes” företaget in till den nya medarbetaren, 
och även till oss studenter. Från fältanteckningar: 

Chefen berättar att de jobbar långsiktigt och frågade sig vad Stammen vill och förmedlar. Chefen är 
noga med att framhålla att företaget arbetar långsiktigt och satsar stora pengar. All produktion är i 
Sverige, och företaget kan inte erbjuda den internationella marknaden. Chefen frågar sig vad de istället 
ska erbjuda till personer som ska bli intresserade av att arbeta på Stammen. 

Chefen fortsatte med att beskriva för den nya medarbetaren hur personalomsättningen ser 
ut och att hens syn på det var något kontroversiell. Hen berättade för den nya 
medarbetaren att medelanställningen är så lång som 14-16 år. Det ville hen ändra på och 
såg en tydlig fördel med att få upp personalomsättningen då det kunde bidra till personlig 
utveckling för medarbetarna. Det uppmuntrades att medarbetare fick sluta för att sedan 
komma tillbaka till Stammen med nya erfarenheter. Mötet kom sedan in på att behandla 
ämnet om ambassadörskap och hur företaget har arbetat med frågan under årens gång. 
Från fältanteckningar:   

Chefen frågar sig hur Stammen ska skapa goda ambassadörer. Chefen berättar att de aldrig har 
uppmuntrat medarbetarna att marknadsföra för Stammen. Nu har det blivit en stor förändring där chefen 
tror att medarbetarna ifrågasätter om de verkligen får säga vad de tycker och tänker.  

Kulturen avseende hur anställda får prata om företaget har varit tydlig. Prata positivt om 
företaget, eller prata inte alls. Sedan två år tillbaka har företaget en Facebooksida. Innan 
dess berättas det om att det har varit omöjligt att gå in på Facebook eller andra sociala 
medier från arbetsplatsen. Valet att gå ut mer publikt med företaget har varit ett led i deras 
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arbete med Employer Branding1. Medvetenheten kring hur företaget uppfattas utåt var 
tydligare än innan och det arbetas med att sända ut ett budskap som stämmer överens med 
verkligheten. Mötet tog sedan sin inriktning mot informationskulturen inom företaget. Det 
berättades att strategin sedan länge hade varit att informera likt en megafon, snarare än att 
föra en dialog. Ett exempel på detta var intranätet, som under lång tid endast hade 
informerat medarbetarna om företagets angelägenheter, skulle nu öppnas upp mer och 
uppmuntra till dialog. Mötet avslutades med att medarbetaren blev visad till sin nya 
arbetsplats och vi fortsatte introduktionen med en e-learningutbildning. 

Vi fick möjligheten att genomföra introduktionsutbildningen som alla nya medarbetare får 
göra när de anländer till sin nya tjänst. Utbildningen var upplagd som ett prov, där den 
nya medarbetaren, i det här fallet oss, skulle gå igenom ett antal steg och samla poäng för 
att lyckas. Utbildningen gick igenom steg som företagets värdeord, att företaget arbetade 
med hållbarhet, en nyanställds förmåner och skyldigheter samt företagets policy om 
sociala medier och sättet att kommunicera. I slutet av utbildningen ställdes testfrågor som 
prövade om testpersonen hade klarat provet. Här blev testpersonen värderad som amatör 
till expert. Vårt intryck av introduktionsutbildningen speglade väl hur företaget hade 
beskrivit sin informationskultur. Utbildningen innehöll nästan uteslutande information om 
företaget, men saknade utbytet för den anställde och vad den anställde får ut av att arbeta 
på företaget.  

7.2.2 Säljmötet 

Av en händelse visade det sig att Stammen skulle hålla ett möte med ett företag som säljer 
lösningar med Employee Advocacy som affärsidé. Mötet hölls via telefon, vilket 
möjliggjorde en icke-deltagande observation för oss eftersom vi inte interagerade i 
situationen. Inledningsvis frågade säljaren hur Stammen arbetar med att engagera sina 
medarbetare i frågan om att dela företagets budskap i sociala medier. Stammens 
representant på mötet svarade att det inte var någonting som de jobbar aktivt med. 
Representanten berättade om företagets unga medlemskap på Facebook och den 
grundläggande funktionen med Facebook-sidan, vilket huvudsakligen är att dela 
information. Vidare förklarade representanten att aktiviteten på sociala medier planeras 
att utöka, och är en strategi de arbetar med. Stammens aktiva val att vara en del av sociala 

                                                 

 

1 Employer Branding är en strategi som tillämpas för att behålla och motivera ett företags nuvarande medarbetare, samt attrahera 
potentiella framtida medarbetare. Strategin handlar om att identifiera vad som gör det aktuella företaget unikt och eftertraktat och visa 
hur de utmärker sig i jämförelse med sina konkurrenter. Genom att sprida den bilden av varumärket, visar de vad som gör dem till en 
attraktiv arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004). 
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medier är ett led i att skapa utrymme för att fler medarbetare ska känna sig som 
ambassadörer och visa sitt ambassadörskap. Från fältanteckningar:  

Stammens representant berättar att de har kompletterat sin nya aktivitet inom sociala medier med att 
använda medarbetare Medarbetarna hjälper till att göra filmer och intervjuer till tidning och social media 
på förfrågan via verksamheten. Stammen har en ny strategi, men har inte börjat jobba med det aktivt. 

Säljaren påbörjade sedan insäljningen av tjänsten. Tjänsten bestod av en plattform vars 
syfte var att medarbetarna skulle dela arbetsgivarens innehåll på sociala medier. 
Innehållet på plattformen skulle bestå av aktuell företagsinformation, lediga tjänster och 
övrigt som företaget skulle vilja att medarbetarna delar vidare. Från fältanteckningar: 

Säljaren besrkiver plattformen som ett sätt att få med sig medarbetarna och engagera dem i företagets 
angelägenheter. Säljarens vision för affärsidén lyder ”Everyone in your business should feel like 
marketing is a part of their job”.  

Tjänstens syfte gick inte att ta miste på. Medarbetarna skulle känna att de var en del av 
företagets marknadsföring. Det handlade enligt säljaren om att få ett erkännande internt, 
vilket skulle ske via plattformen. Delade medarbetarna något på sociala medier fick de sin 
belöning i form av en guldstjärna vid sitt namn. Medarbetarna kunde då tävla med sina 
kollegor i hur många delningar som hade gjorts sinsemellan. Arbetsgivaren kunde också 
överblicka medarbetarnas aktivitet och belöna den som delat mest. Säljaren framhöll 
medarbetarnas deltagande som högst frivillig, men i samma andetag fortsatte hen beskriva 
tävlingsmomentet och hur de ”duktigaste” medarbetarna som delat mest, kunde lyftas upp 
och bli ambassadörer på sociala medier. Från fältanteckningar: 

Säljaren menar att medarbetarna får möjlighet att bidra med innehåll till plattformen. Alla får hjälpas åt 
och det skapas tillit och engagemang. Här är förtroendekapitalet viktigt, det är mer sannolikt att lita på 
en person som rekommenderar en arbetsplats. Det ska leda till ”higher impact, increased sales och better 
hires.” 

Det var också här i mötet som frågor uppstod från representantens håll. Representanten 
ifrågasatte vad medarbetarna fick ut av vara delaktiga i tjänsten. Säljaren menade att 
medarbetarens personliga varumärke och nätverk stärks genom att ”positionera sig själva 
med mer kompetens” samt att medarbetarens egna nätverk skulle öka. Medarbetaren 
skulle därmed känna sig stärkt av att kunna bidra till företagets marknadsföring. Säljaren 
kom sedan in på tävlingsmomentet igen och medgav att alla individer inte motiverades 
av att mäta sig med andra. Då hade hen en lösning som innebar att medarbetaren istället 
kunde samla poäng till att få en specialtryckt tröja eller kopp med företagets namn på, 
eller sätta in motsvarande summa poängen gav till välgörande ändamål. Mötet avslutades 
sedermera utan att något avtal slöts parterna emellan.  
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7.3 Steg 3. Intervjuerna 

7.3.1 Kännedom och förväntningar  

För att få en uppfattning om vad det är som gör att personer söker sig till Stammen 
frågade vi intervjupersonerna vad det var som lockade med företaget när de sökte sig dit 
från början. Två av intervjupersonerna lockades av företagets storlek och möjligheter att 
utvecklas. En intervjuperson menade att det rent av var slumpen som avgjorde vart hen 
råkade hamna. Två av intervjupersonerna lockades av tjänsten snarare av företaget, och 
Stammen i sig var inte intressant. En intervjuperson menade att hen inte hade någon 
specifik anledning till att hen sökte sig till Stammen, utan det enda som var viktigt för 
hen var att hen visste att det var ett stabilt företag: 

”Jag vet egentligen inte om det var något speciellt. Jag sökte väl jobb och det blev något. Jag visste inte 
jättemycket om Stammen faktiskt innan jag började mer än att det är ett stort, stabilt företag. Så de jag 
hade pratat med, man känner jag alltid någon här, de hade sagt att det var bra så ja. Men det fanns inte 
någon speciell anledning till varför jag sökte mig just hit” 

Vidare frågade vi om intervjupersonernas bild och kännedom av företaget innan de 
började sin anställning. Några av intervjupersonerna kände inte till Stammen över huvud 
taget. En annan uppfattning hos intervjupersonerna var att de kände till att Stammen var 
ett stort företag, men visste inte mer än så. En tredje uppfattning var att Stammen var ett 
gammalmodigt företag som ansågs vara ”mossigt” och ”gubbigt”. Vi fann en aspekt 
gemensam för alla intervjupersoner. Ingen visste egentligen hur Stammens verksamhet 
såg ut eller verkligen fungerade innan de blev anställda. Alla hade alltså en klar 
trosföreställning om företaget, som de sedan när de blev anställda, inte tyckte stämde 
överens med verkligheten. En intervjuperson berättar om hur hen skämdes över sin 
anställning den första tiden som grundade sig i hens uppfattning om Stammen:  

”Vi hade fått bland annat nyckelband som jag satt i knippan för jag hade inget så här långt nyckelband, 
så det tyckte jag var ganska smidigt att ha i handväskan för då kommer man åt nyckeln tidigare. Eller 
lättare. Så satt vi på stan och fikade jag och några pluggkompisar och jag tar upp, skulle ta något ur 
handväskan och råkar få upp nyckelbandet också. Och direkt stoppar jag ner det. För jag skämdes 
[...]Japp. För det är gubbigt. Det är mossigt. Det var... ja nä… jag tyckte det var pinsamt. För mig var 
Stammen ett gubbföretag… ” 

En annan intervjuperson upplevde att hen och andra i sin omgivning kände igen 
företagsnamnet Stammen, men innan hen började på företaget hade hen inte mer 
kännedom än så. Vidare trodde hen att personer i allmänhet endast kände till Stammen 
om företaget hade varit och besökt skolor eller mässor och berättat om sig själva. I övrigt 
trodde hen inte att Stammens verksamhet var välkänd i staden, eller åtminstone bland 
hens bekanta.  

Vi frågade intervjupersonerna om de upplevde att deras förväntningar på tjänsten och 
Stammen uppfylldes när de började arbeta. Här skilde sig meningarna åt något. En 
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intervjuperson fick ett dåligt och oengagerat intryck redan vid arbetsintervjun på 
Stammen. Hen tog ändå tjänsten eftersom att arbetsmarknaden var något begränsad vid 
tillfället. Det var först efter några månader som hens intryck av Stammen ändrades, och 
idag efter många år i företaget är uppfattningen en helt annan och hen känner en hög 
trivsel:  

”Jag kan väl säga, alltså det… efter första månaden började jag ju inse att det var ett annat företag också, 
som jobbade mer med innovationsfrågor. Alltså som mer så. Men det tog nog ungefär ett halvår innan 
jag överhuvudtaget tyckte att det fanns någonting att skryta med. Innan man förstod hur stort det var, att 
det faktiskt inte bara var mossa och gubbar […] Idag ser det helt annorlunda ut.” 

En annan intervjuperson som började på företaget för nästan 20 år sedan hade höga 
förväntningar på sin tjänst när hen började arbeta på Stammen. Dock upplevde hen inte 
att förväntningarna uppfylldes eftersom hens chef inte delegerade några uppgifter till hens 
vilket medförde ett sämre självförtroende som påverkade trivseln. Hen medgav att hen 
hade sökt sig ifrån Stammen om inte arbetsmarknaden var så dålig vid tillfället, vilket 
gjorde att hen fortsatte arbeta. Efter några månader kände hen att situationen förändrades 
till det bättre och hen fick mer att göra, vilket ökade känslan av delaktighet och trivsel. 
Idag upplever hen att arbetssitatonen är betydligt bättre och hen trivs mycket bra på 
Stammen. En av intervjupersonerna, som var nyanställd sedan några veckor tillbaka, fick 
ett gott intryck redan vid arbetsintervjun vilket medförde att hens förväntningar på 
arbetsplatsen var höga. När hen väl började arbeta på Stammen upplevde hen att hen fick 
ett gott bemötande och att arbetsuppgifterna låg i linje med hens förväntningar. Hen kände 
att hen snabbt blev delaktig i arbetet. En annan intervjuperson kom från instabila 
arbetsförhållanden och sökte stabilitet och trygghet hos Stammen. När hen började sin 
anställning på Stammen upplevde hen att hens förväntningar uppfylldes och hen har sedan 
dess känt detsamma.  

7.3.2 Organisationsengagemang  

När vi kom till samtalet om organisationsengagemangets olika nivåer såg vi två diskurser 
växa fram. Vi ställde frågor som berörde tillhörighet, identifikation, personligt 
engagemang, psykologiskt kontrakt och drivkrafter för att nå hela spektrat av 
organisationsengagemanget. Den ena diskursen innefattade de resonemang som 
grundade sig i en känslomässig anknytning till arbetet och Stammen där det egna drivet 
och lusten för arbetet och arbetsplatsen styrde. Den andra diskursen hade en 
uppdragsorienterad inriktning där plikten och lojaliteten för Stammen dominerade. Vi 
har därför delat in följande avsnitt i dessa diskurser.  

Tillhörighet grundat i känsla 

För att förstå intervjupersonernas grad av organisationsengagemang började vi med att 
fråga om deras känsla av tillhörighet till arbetsplatsen. En intervjuperson sa uttryckligen 
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att hen ansåg sig vara en del av arbetsplatsen och hade också arbetat på Stammen sedan 
ett antal år tillbaka: 

”Men alltså jag är ju en del av Stammen. Jag ser ju såklart att under mina år så har jag ju funderat på att 
sluta. Jag har vid några enstaka tillfällen sökt mig härifrån, både av privata skäl men också av 
jobbmässiga skäl. Men alltså man bli en del av företaget och nu när vi jobbar så mycket och man är med 
och skapar det som man tror på… Det är ju det vi gör nu, och då är det värt det.” 

Intervjupersonen som var nyanställd kände trots sin korta tid på Stammen att hen hade 
en känsla av tillhörighet. Hen baserade känslan på att hen hade fått en tydlig plats i 
arbetsgruppen och att hen kände sig värdefull. En annan intervjuperson upplevde också 
att hen kände tillhörighet men kopplade istället känslan till trygghet och relationerna till 
sina kollegor: 

”Ja, jag känner mig som en del av arbetsplatsen. Att jag känner folk, att jag vet var jag ska vända mig 
om jag behöver hjälp…” 

Vi fortsatte med att utforska tillhörigheten och frågade intervjupersonerna hur de skulle 
känna inför att eventuellt lämna sin nuvarande arbetsplats ifall de blev erbjudna en 
intressant tjänst någon annanstans. Två intervjupersoner hade haft svårt att lämna 
kollegor och de uppbyggda personliga relationerna som de förknippade med företaget. 
De var båda tydliga med att poängtera att deras långa anställningstid var ett kvitto på 
deras känslomässiga band till Stammen.  

Vi frågade intervjupersonerna huruvida de kände sig förpliktigade att arbeta på 
Stammen. Två intervjupersoner kände inte igen sig alls i känslan av att vara förpliktigad 
och en av dem sa att hen inte hade det samvetet som krävdes för att känna så. En annan 
intervjuperson menade att hen inte kände av en plikt från företagets sida, utan att det 
snarare kom från hen själv. Hen menade att det speciellt märktes i början av sin 
anställning då hen var mån om att behålla jobbet för att försäkra sig om sin inkomst.  

Tillhörighet grundat i uppdraget 

En intervjuperson sa att hens personliga tillhörighet till Stammen var hög, och kopplade 
mycket av sin tillhörighet till sitt arbetsområde och tjänst. En annan av 
intervjupersonerna upplevde att känslan av tillhörighet låg i att utföra ett uppdrag. Hen 
beskrev känslan som uppgiftsorienterad och att alla på hens avdelning var där för att 
leverera, vilket skapade en gemenskap och därmed tillhörighet till Stammen och hens 
avdelning. När en annan av intervjupersonerna resonerade om tillhörighet kopplade hen 
det till företagets verksamhet och menade att hen inte kände tillhörighet med den på det 
sättet. Däremot kände hen en stark tillhörighet till hens arbetsuppgifter och tjänst. 

Avseende hur intervjupersonerna skulle känna inför att eventuellt lämna arbetsplatsen 
svarade två av intervjupersonerna att de skulle genomgå tydliga samvetskval om de 
sattes i den situationen. En av de två medgav att hen skulle känna sig skyldig av att lämna 
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Stammen, och beskrev att hen skulle få separationsångest. Den andra av de två var 
mycket tveksam och visste inte om hen skulle acceptera en motsvarande tjänst någon 
annanstans. Om hen skulle byta arbete skulle det i så fall bero på att hen varit på 
Stammen under så pass en lång period: 

”Eh, nä jag skulle fundera väldigt mycket. Tror jag. Men jag är ju inte, jag skulle ju… Hade det varit ett 
motsvarande mot det jag hade idag så skulle jag ju inte, då skulle jag kanske inte byta. Jag vet inte. Eller 
usch det är svårt att säga. Samtidigt som det är, jag har ju varit här länge med, så samtidigt kan jag ju 
känna att det skulle vara spännande att testa något annat också. Eftersom jag har varit så länge inom 
Stammen. Så just för den sakens skull.” 

En annan intervjuperson menade att hen inte skulle ha några vidare problem med att 
lämna Stammen. Så länge hen hade intressanta arbetsuppgifter och projekt så var hen 
nöjd på Stammen, men skulle hen få mindre stimulerande arbetsuppgifter hade hen 
övervägt att lämna. Vidare menade samma person att hen inte skulle känna skuld över 
att lämna Stammen eftersom hen ansåg sig vara utbytbar och att det fanns andra personer 
som kunde göra hens jobb lika bra: 

”Ja, men det är klart att, nu håller jag på med ett projekt och jag väntar på besked. Om jag får göra det, 
då kommer jag inte sluta på åtminstone tre år, men säger de nej så kanske. Jag vet inte. Jag söker inte 
aktivt, det finns tillräckligt mycket kvar att göra här. […] Du menar som en skuldkänsla? Nu lämnar jag 
er i sticket ungefär?[...]Nej, här finns ju många kloka människor som kan göra nästan lika bra jobb. Dom 
klarar sig. Nej, det skulle jag inte” 

Avseende huruvida de kände sig förpliktigade att arbeta på Stammen svarade två 
intervjupersoner att de kände av en plikt att arbeta där. De förknippade plikten med att 
leverera i arbetet. Båda två poängterade att plikten inte var något som tyngde dem, utan 
att det var något som hörde till att vara anställd.  

Identifikation grundat i känsla 

Vi fortsatte med att fråga intervjupersonerna om de identifierar sig med sin yrkesroll, 
och på vilket sätt. Tre av intervjupersonerna sa uttryckligen att de identifierade sig med 
yrkesrollen, men tolkade frågan på olika sätt. Den första intervjupersonen svarade att 
hen identifierade sig mer med vad hen utförde i sin roll, snarare än med vilken tjänst som 
stod på hens visitkort. Den andra intervjupersonen svarade att hen identifierade sig med 
yrkesrollen och att hen satte stort värde i det arbete hen utförde då det reflekterade hur 
hen upplevde sig vara som person. Den tredje intervjupersonen kände att det hen 
arbetade med alltid har varit som ett kall och kände hög identifikation med sin yrkesroll.  

För att ytterligare utforska hur intervjupersonerna identifierade sig med Stammen 
frågade vi huruvida de kunde förankra sin organisations värdeord: ”värdeskapande 
relationer och långsiktigt agerande” i sitt arbete. Två intervjupersoner ansåg att de kunde 
implementera värdeorden i sitt arbete och fann orden meningsfulla. Två andra 
intervjupersoner ifrågasatte ordens innebörd i praktiken. En av de två intervjupersonerna 
som ställde sig frågande menade att Stammen uppfyllde värdeorden utåt sett mot sina 
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kunder, men upplevde att medarbetarna inte tog hänsyn till värdeorden internt. Den andra 
intervjupersonen som var skeptisk hade även reagerat på de senaste förändringarna inom 
företaget. Förändringarna rörde medarbetarnas deltagande i att publicera Stammens 
budskap på sociala medier samt att mycket administration som tidigare varit HR- och 
kommunikationsavdelningens ansvar hade hamnat hos medarbetarna: 

”Ja det kan jag, jo men långsiktiga relationer[…]Värdeskapande arbetssätt, det är ju där man har börjat 
tveka lite då… Då gör vi det för det här är viktigt för vårt arbete. För att vi ska må bra och för att arbetet 
ska fungera, våra kunder ska få produkten i tid. Det är liksom, vi ser ju alltid till kundens bästa. Så det 
försöker vi nog förankra.” 

Identifikation grundat i uppdraget 

En intervjuperson blev osäker om hen identifierade sig med yrkesrollen, då hen inte 
ansåg att hens yrke var något kall. Hen identifierade sig mer med arbetsplatsen och 
menade att hen utförde sitt jobb under arbetstid, men privat släppte han yrkesrollen. 
Gällande huruvida intervjupersonerna identifierade sig med Stammens värdeord svarade 
en intervjuperson att hen kunde förankra värdeorden i det dagliga arbetet, men hen 
arbetade inte aktivt för att uppfylla dem. Hen menade att värdeorden skulle genomsyra 
hela verksamheten och finnas som grund i arbetet. 

Personligt engagemang grundat i känsla 

Vi frågade intervjupersonerna om de kände sig personligt engagerade i sin arbetsplats. 
Gällande engagemang i organisationens problem såg vi att alla intervjupersoner berördes 
men ju längre bort problemet var i organisationen, desto mindre berördes dem. Tre 
intervjupersoner kopplade det personliga engagemanget till sig själva och deras 
personliga känsla. En av de tre kände att hen var personligt engagerad och brydde sig 
om ifall organisationen ställdes inför problem. En annan av de tre intervjupersonerna 
kände sig personligt engagerad och grundade det i att hen vill få andra att må bra för att 
hen skulle må bra och utvecklas. Den tredje intervjupersonen ansåg sig vara högt 
personligt engagerad i sin yrkesroll och menade att hen var sitt jobb: 

”Ja, ja. Jag jobbar dygnet runt. Alltså i huvudet jobbar jag dygnet runt[…]Så sitter man, halkar man in 
på sociala medier och så ser man någonting på Linkedin och bara ” den här artikeln den måste jag spara!” 
och så. Jag är mitt jobb.” 

Vi fortsatte utforska det personliga engagemanget genom att fråga intervjupersonerna på 
vilket sätt de skulle beröras om deras organisation ställdes inför problem. En 
intervjuperson menade att hen berördes på ett personligt plan om organisationen ställdes 
inför problem, och berättade om en incident då hen kände sig sviken av ledningens 
agerande. Hen upplevde att det var utmanade att stå upp för ledningens agerande när 
företaget blev ifrågasatt utifrån:  

”Jo men det gör man ju, eller jag gör det. Det beror ju på vilken art så att säga, men i det här fallet […] 
så blir det nästan att jag känner mig lite sviken… Men man blir ju engagerad när man ställs inför yttre 
ifrågasättanden.” 
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Personligt engagemang grundat i uppdraget 

Tre intervjupersoner kopplade det personliga engagemanget till arbetsuppgifterna och 
arbetsplatsen. Den första intervjupersonen menade att hen kände ett personligt 
engagemang så länge hen utvecklades i sina arbetsuppgifter, men kände hen sig 
ostimulerad tappade hen också engagemanget. Den andra intervjupersonen kände att sitt 
personliga engagemang grundade sig i att hen ville utföra ett bra jobb. Den tredje 
intervjupersonen kände ett personligt engagemang till det som berörde hens avdelning 
och dagliga arbete. Vidare frågade vi om hur intervjupersonerna skulle beröras ifall deras 
organisation ställdes inför problem. En intervjuperson menade att så länge hens roll inte 
drabbades av organisatoriska problem så berördes hen till viss del, men inte på ett 
personligt plan. En annan intervjuperson menade att det låg i hens personlighet att visa 
empati och berördes därför av organisationens problem, men upplevde inte att hen skulle 
beröras personligen om hens tjänst inte påverkades. En intervjuperson ansåg sig vara ”en 
del av Stammen” men menade att eftersom Stammen är så pass stort kunde hen bara 
beröras mer om problemen rörde hens tjänst. En annan intervjuperson ansåg sig beröras 
av det som angick hen och hens avdelning, men inte mer än så. 

Drivkrafter grundat i känsla 

För att förstå intervjupersonernas drivkrafter frågade vi på vilket sätt lön och andra 
förmåner spelar in för att de skulle vilja fortsätta arbeta på Stammen. Tre 
intervjupersoner värderade trivsel på arbetsplatsen framför lön. Om de tre 
intervjupersonerna inte trivdes men ändå blev erbjudna mer i lön svarade alla tre att de 
trots det skulle lämna arbetsplatsen. 

Drivkrafter grundat i uppdraget 

Två intervjupersoner menade att möjligheten att utvecklas, prestera och bli 
uppmärksammad i sin yrkesroll var viktigare än lön och förmåner. Skulle 
utvecklingsmöjligheterna försvinna hade de tappat motivationen till att stanna. En annan 
intervjuperson fann rätt lön och förmåner viktigt för att fortsätta arbeta på en arbetsplats 
och menade att belöning är viktigt för motivationen.  

7.3.3 Employee Advocacy 

I samtal med Stammens ledning framkom det en önskan och vision om ett framtida 
ambassadörskapande. Tanken var att välja ut specifika personer som skulle fungera som 
Stammens ambassadörer och främja företagets varumärke och verksamhet för internt 
och externt syfte. Ambassadörerna skulle i gengäld få utöka sina nätverk både inom och 
utanför företaget, få tillgång till utbildning och på så vis erhålla ny kompetens samt få 
insyn i ledningens framtida planer och kommunicera dessa med sina kollegor. 
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Förmedling av känsla 

För att förstå vilka faktorer som gjorde att intervjupersonerna ville vara ambassadörer 
bröt vi ner frågorna i olika steg. Vi började med att fråga vilken känsla 
intervjupersonerna trodde att de förmedlade när de pratade om sin arbetsplats. Här kunde 
vi se att alla ville förmedla en positiv känsla av sin arbetsplats. Dock skilde sig nivån av 
den positiva känslan mellan intervjupersonerna åt. Tre av intervjupersonerna menade att 
deras positiva känsla grundade sig i en allmän trivsel på arbetsplatsen, vilket medförde 
att de talade positivt om sin arbetsplats både under och utanför arbetstid. En 
intervjuperson menade att de förändringar avseende publicering på nätet och ökad 
administration påverkade hens känsla för arbetsplatsen. Hen förmedlade inte en odelat 
positiv känsla, men menade att tyngdpunkten låg i det positiva. En intervjuperson tyckte 
att det var viktigt att förmedla en annan bild av företaget än den hen trodde fanns om 
Stammen. Sättet hen talade om Stammen kunde variera beroende på vem hen pratade 
men, men det viktiga var att alltid förmedla en positiv bild. Hen var mån om att förmedla 
att det var en modern organisation som var rolig att arbeta i: 

”… det är viktigt för mig att försöka göra det och förmedla en känsla av Stammen att det inte är en 
byråkratisk trött organisation, utan en ganska modern, affärsdriven, global industri… Det är väl det jag 
försöker förmedla, att det inte är någon, den medlemstråkiga, utan verkligen här finns bra tryck i vår 
industriverksamhet och på affärerna vi gör så. Det är ganska, det är väldigt roligt att jobba på Stammen 
och det vill jag att folk ska veta och det tror jag att jag förmedlar.” 

En annan intervjuperson menade att hen talade gott om företaget både under och utanför 
arbetstid, och grundade sin positiva känsla i det hen upplever att hen får tillbaka av 
Stammen. Hen skulle gärna rekommendera en ledig tjänst på Stammen, men bara till 
någon som uppfyllde kraven:  

 ”Men utanför annars, så pratar jag väldigt varmt om Stammen. Jag tycker att det är en bra arbetsplats… 
Satsar du på Stammen så satsar Stammen på dig. Om du ger av det du, alltså om du ger av ditt 
engagemang så får du tillbaka… Men jag pratar… ser jag en ledig tjänst och jag vet någon som söker 
jobb, så rekommenderar jag ju dem det. Men inte om jag inte tror att medarbetaren passar i Stammen, 
för jag har ganska höga krav. Alltså det ska vara rätt person in. Och också för att den ska passa. Alltså 
det är ju två sidor på det.” 

Stolthet 

Vi frågade intervjupersonerna om de var stolta över att arbeta på Stammen, och huruvida 
de var stolta över att berätta för andra var de arbetade. Tre av intervjupersonerna sa att 
de var stolta över att arbeta på Stammen och grundade det i allt gott de tyckte företaget 
gjorde och stod för. En annan intervjuperson hade stora svårigheter med att identifiera 
sig med känslan och tyckte att ordet var för starkt i förhållande till hur hen kände. Hen 
kände att med stoltheten kom också representation för företaget, vilket hen inte var 
beredd att stå bakom. Två av intervjupersonerna kände stolthet blandat med frustration, 
men frustrationen var grundat i olika orsaker. Den ena intervjupersonen arbetade på HR 
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och fann frustration i svårigheten att ta beslut inom företaget, och upplevde att de 
förändringar de ville göra inom HR för Stammen gick trögt: 

”Det finns en stolthet också. Det finns ganska mycket frustration också. Frustration utifrån att: hur svårt 
kan det vara? Vi säger att vi ska bli ett Stammen, men det är ingen som sätter ner foten fullt ut. Så att 
jag… det finns väldigt mycket frustration men jag är stolt över det vi gör på det stora hela. Alltså vi gör 
ju väldigt mycket bra för Sverige, och för närsamhällena […] Men jag är stolt över att vi vågar ligga i 
framkant och jag är stolt över det vi gör på HR.” 

Den andra intervjupersonen som kände frustration var en av medarbetarna. Hen kände 
sig stolt, men var mer stolt innan över Stammen. Känslan hade förändrats i samband med 
förändringarna: 

”Ja det är jag… Eh… nämen det är ett stort företag som går bra. Vi har inga jätteskandaler. Brukade nog 
vara ännu mer stolt tidigare när… nämen jag tycker det är lite… ja återigen förändringarna som gör att 
jag inte riktigt kan se leder… till något värdeskapande. Det blir inte bättre för alla. Utan snarare sämre 
för flertalet än vad det hjälper.” 

I samtalet med en intervjuperson kom det fram att synen på ambassadörskapet och 
tillhörigheten till Stammen såg annorlunda ut beroende på om man arbetade på 
huvudkontoret eller om man arbetade ute på de producerande enheterna. 
Intervjupersonen berättade att de har mellan 75-80 % arbetare ute på enheterna och 
resterande tjänstemän placerade på huvudkontoret. Intervjupersonen menade att 
Stammens arbetare ute på enheterna inte förknippar sitt jobb med företagsnamnet eller 
med en medvetenhet kring ett ambassadörskap: 

”Just nu tänker jag ganska mycket på de som jobbar ute i produktionerna. Alltså de är ju där för att göra 
ett jobb. Och oavsett så jobbar de ju inte, alltså många av dem jobbar ju inte på Stammen i alla fall. Utan 
de jobbar på en såg, eller på ett bruk eller på ja. ” 

Vidare berättade intervjupersonen om att huvudkontorets anställda förmodligen var mer 
engagerade i Stammen eftersom det hade med deras roller att göra till stor del: 

”Ja men här finns det nästan bara tjänstemän. Och här är man nog väldigt mycket mer Stammen. Det är 
ganska mycket höga befattningar och många som jobbar väldigt, väldigt mycket och som är super-
engagerade. Här är man nog… Här är man Stammen. Det ingår i rollerna oftast liksom det… här sitter 
ju strateger, utvecklare, ekonomer, ja. Så jag tror att man har högre, jag tror att man tänker att man har 
högre krav på sig som i den rollen här. Även om vi inte pratar om det på det sättet.” 

7.3.3.1 Ambassadörskap 

Det fanns en enhetlig bild över hur en god ambassadör skulle vara. En god ambassadör 
skulle vara äkta och ärlig. Ambassadörskapet skulle utgå från en nöjdhet i sin tjänst som 
skulle spegla hur man pratade om företaget. En bra ambassadör skulle vara stolt över sitt 
företag och dela företagets värderingar. En bra ambassadör skulle sprida en positiv bild 
av företaget och kunna inspirera andra. När vi kom till frågan om intervjupersonerna såg 
sig själva som ambassadörer för Stammen var svaren enhetliga. Alla intervjupersoner 
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såg sig som ambassadörer, men deras resonemang kring deras personliga 
ambassadörskap skilde sig. Vi såg tre olika spår; ambassadörerna som var det utifrån 
lojalitet och plikt till företaget, ambassadörerna som var det utifrån ett personligt 
gynnande och ambassadörerna som var det utifrån en genuin känsla för företaget. Vi har 
döpt de tre olika ambassadörsstyperna till den plikttrogna ambassadören, den 

ändamålsenliga ambassadören och naturliga ambassadören.  

Den plikttrogna ambassadören 

De tre intervjupersonerna som var plikttrogna såg sitt ambassadörskap som en självklar 
del i att vara anställd. Alla tre ansåg att det fanns outtalade förväntningar på att vara 
ambassadör. De upplevde alltså inte att Stammen uppmanade till ambassadörskap, utan 
att det var en självklarhet att inte skada företaget för att på så sätt upprätthålla sin 
anställning: 

”Sen är det väl inte, sen vet jag inte om det finns, eller det finns väl någon policy kring det där. Det är 
ingenting jag tänker på dagligen. Det ska ju mycket till för att man ska bli illojal om man säger så.” 

Den ändamålsenliga ambassadören 

En av intervjupersonerna stack ut något och visade att hen tog sitt jobb på stort allvar 
och att representation av Stammen var en viktig del av hens jobb då det förväntades av 
hen. Hen var mån om att försvara och främja ryktet om Stammen och såg det som en 
självklar del i tjänsten. Hen värderade tjänsten högre än sitt känslomässiga band till 
Stammen. Hen vittnade tidigare i intervjun om att hen hade övervägt att lämna Stammen 
om hens intressanta arbetsuppgifter försvann. Hen var alltså ytterst lojal till sitt företag, 
men samtidigt inte känslomässigt bunden till tjänsten och företaget. Hens syn på 
ambassadörskapet var upplevelsebaserad och hen trodde inte på att Stammen kunde lära 
upp medarbetare att vara ambassadörer: 

”Ja jag vet inte faktiskt, men på något sätt måste det väl vara ett inte upplärt beteende, utan upplevt 
beteende. Att det kommer inifrån. Men att anställa ett gäng som ska ut och stå på mässor till exempel, 
nej, det måste vi som kan och vet vad det handlar om. Men en bra ambassadör är väl någon som har en 
positiv upplevelse, som har varit med ett tag, som kan lite mer än bara det man håller på med. Jag kan 
till exempel introducera Stammen utan att förbereda mig, åtminstone kan jag göra det översiktlig… Att 
man satt sig in så pass att man är intresserad av vad vi håller på med än kärnverksamhet. Det tror jag är 
jätteviktigt.” 

Den naturliga ambassadören 

De andra två intervjupersonerna som utgick från känslomässiga skäl förenade 
ambassadörskapet med en genuin känsla för Stammen och trivsel på arbetsplatsen. 
Trivdes de skulle det leda till välmående, vilket i sin tur skulle leda till ett positivt 
ambassadörskap där de självmant skulle främja och försvara sin organisation. Ingen av 
de två upplevde att det fanns förväntningar från Stammen att vara ambassadör. 
Ambassadörskapet kom naturligt och frivilligt. En av de två intervjupersonerna menade 
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att alla medarbetare antingen var positiva eller negativa var ambassadörer, det var alltså 
inget val som gjordes utan kom naturligt: 

”[… ] alltså jag är ju en ambassadör och det är ju alla på företaget tycker jag. Alla är ju ambassadörer 
och vi pratar ju hemma om det och med vänner, liksom hur man trivs på jobbet och så vidare. Och det 
är ju så olika ju i vår vänkrets, den som inte trivs pratar ju om det givetvis. Och att den chefen funkar 
inte, eller den kollegan är jättejobbig att jobba ihop med, eller jag söker mig därifrån. Så att alla är ju 
positiva eller negativa ambassadörer.” 

Den andra av de två intervjupersonerna med känslomässiga skäl menade att hens 
ambassadörskap speglades i hens engagemang för Stammen. Hen trodde mycket på de 
värden Stammen stod för och kände en genuin anknytning till företaget. Hen hade tydliga 
hjärtefrågor som hen ville driva för att utveckla Stammen, och förenade sina personliga 
egenskaper med sin tjänst.  

7.3.3.2 Sociala medier 

I samtal med Stammens HR-avdelning framkom vilken syn företaget har på 
användningen av sociala medier och dess funktion. Stammens policy uppmuntrade till 
yrkesrelaterad användning av sociala medier på arbetstid och uppmanade begränsad 
användning av privat bruk. Medarbetarna uppmuntrades till att dela inlägg som var 
relaterade till Stammen. I användandet av sociala medier var det viktigt att aldrig 
publicera något som kunde skada Stammen eller Stammens kunder. Vid officiella 
sammanhang tydliggjorde Stammen att de hade utsedda talespersoner som förde 
företagets talan. I intervjun med HR-medarbetaren framkom det dock att policyn inte har 
använts aktivt för att uppmana medarbetarna att dela företagets information. När vi 
pratade med intervjupersonerna angående sociala medier som kanal att marknadsföra 
Stammen såg vi ett tydligt mönster. Ingen av intervjupersonerna var vidare aktiva på 
sociala medier. Alla ansåg att Facebook skulle användas för privat bruk och att de 
kanaler som kändes mer professionella var Twitter och Linkedin. Alla intervjupersoner 
ställde sig tveksamma till att dela företagets information på sociala medier och var mer 
eller mindre benägna. Vi såg även här att de tre typerna av ambassadörer visade sig. Här 
visade sig också nyanser inom de tre ambassadörsstyperna.   

Den plikttrogna ambassadören om sociala medier 

Två intervjupersoner som hade det plikttrogna ambassadörskapet hanterade frågan om 
sociala medier på två vis. Båda kände sig förpliktade till att uppfylla kraven i sin 
arbetsroll, men de reagerade olika vid frågan. En intervjuperson kunde tänka sig att 
använda sociala medier men ställde sig tveksam till om Stammen hade uppmanat hen att 
sprida företagets budskap:  

”Om de skulle uppmana mig, det vet jag inte om jag hade gillat… Det känns väl som att, även om man 
är publik av en mening, så känns det som man ändå är en privatperson där. Sen skulle jag väl kunna 
engagera mig i Stammens sociala medier, men mina privata vet jag inte om jag tycker att de ska gå in 
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och styra vad jag säger och inte säger. Även om man har en viss, som jag sa själv, det ska ju ta väldigt 
mycket till att jag skulle säga något negativt. Jag brukar inte prata vare sig jobb eller politik i mina 
privata kanaler.” 

Den andra av de två intervjupersonerna som delade samma uppfattning kände motstånd 
och tveksamhet till att bli uppmanad. Om hen skulle dela företagets information skulle 
det vara för att hen själv ville det, annars kändes det inte äkta. 

Den ändamålsenliga ambassadören om sociala medier 

Två intervjupersoner visade att sociala medier föll utanför ramen för deras arbetsroll, 
och de såg inte sociala medier som den rätta vägen att gå för Stammen. En intervjuperson 
kände sig obekväm med tanken att behöva dela företagets budskap eftersom hen så sällan 
använde sociala medier, och därmed hade det känts fabricerat och falskt. En annan 
intervjuperson var motståndare rakt av till sociala medier och tyckte det var fel väg att 
gå för företaget. Hen ansåg att Stammen var ett seriöst och stabilt företag som inte hörde 
hemma inom sociala medier. Hen tyckte att Stammens nya medlemskap på Facebook 
var ett misstag som kändes oseriöst. 

Den naturliga ambassadören om sociala medier 

Två intervjupersoner som redan såg sig som ambassadörer, ansåg att de inte behövde 
eller ville bli uppmanade till att dela Stammens budskap på sociala medier. Den ena 
intervjupersonen kunde eventuellt tänka sig att dela Stammens information på sociala 
medier, men inom vissa ramar. En av intervjupersonerna berättar:  

”Delvis. Beror på… Alltså någonstans… på Linkenin ja. Twitter ja. Inte Facebook, för det, om det inte 
är något som gör mig personligt engagerad, för där någonstans så drar jag gränsen. Jag kan sprida ett 
ledigt jobb, om jag ser att ja men jag har kanske någon i mitt nätverk. Men inte budskapen som så, där 
vill inte jag vara en reklampelare. Där går gränsen för mitt privatliv.” 

Den andra intervjupersonen kunde se nyttan med sociala medier men kände att 
uppmaning från företaget skulle inkräkta på hens fria vilja. Hen trodde inte att det gick 
att uppmana arbetstagare till att publicera Stammens budskap. Hen ville inte vara en 
reklampelare för Stammen och ansåg att hen skulle få välja själv huruvida hen skulle 
publicera något eller ej: 

”Jag är ju inte Stammen. Jag är ju ändå en person. Utanför arbetstid så står jag ju ändå för att jag jobbar 
på Stammen och jag vill ju vara stolt över mitt företag och då, ja trivs man så sprider man ju ett gott 
budskap[… ] Men jag tror inte att, för just det för hur man ska förmedla till arbetstagarna, hur man ska 
använda det. jag tror det är svårt, för sociala medier… alltså vi har ju begränsat det så att det är bara 
vissa som får lägga ut på Twitter och instagram från Stammen. Och sen hur jag använder sociala medier, 
alltså det tycker jag att jag ska få bestämma själv. För det är ju mitt. ” 

  



 

36 

 

 

8 Resultatsammanfattning 

Vi kunde utifrån enkäten se att majoriteten av respondenterna svar indikerade på att de 
ansåg sig vara ambassadörer. Frågorna som var relaterade till organisations-
engagemangets olika komponenter mynnade ut i svar som visade på en stark känsla av 
tillhörighet till Stammen. Vidare kunde vi se att mer än hälften av respondenterna inte 
ville marknadsföra Stammen på sociala medier. Våra observationer gav oss en insyn i 
hur ledningen resonerade i frågan kring Employee Advocacy. Introduktionen av den nya 
medarbetaren visade hur Stammen ville framställas sig gentemot nyanställda i företaget. 
Vidare såg vi hur Stammens kommunikationskultur har fungerat som 
informationsspridare snarare än en dialogöppnare. Säljmötet visade hur Employee 
Advocacy som strategi mottogs av Stammens ledning. Sättet Employee Advocacy såldes 
in till Stammen vittnade om den styrning som vi sett i framställningen av begreppet. 
Budskapet var dubbelt. Oavsett hur medarbetaren skulle välja att gå tillväga, att dela eller 
inte, sitter vederbörande i en rävsax. Medarbetaren skulle bli uppmärksammad för ett 
”bra” ambassadörskap om information delades, och ett ”dåligt” ambassadörskap om 
aktiviteten var låg. När det kom till intervjuerna tydliggjordes det att bilden som 
intervjupersonerna hade av Stammen innan de anställdes inte stämde överens med 
verkligheten. Samtliga intervjupersoner hade sedermera fått en mer positiv bild av 
företaget som motbevisade deras fördomar om Stammen. Vidare såg vi en tydlig 
uppdelning mellan intervjupersonerna avseende deras organisationsengagemang till 
Stammen. Antingen grundade sig engagemanget i en känsla för företaget eller i en vilja 
att utföra sitt uppdrag. Gällande ambassadörskapet ansåg sig samtliga intervjupersoner 
vara ambassadörer för Stammen. Där synliggjordes tre typer av ambassadörer; den 
naturliga, den plikttrogna och den ändamålsenliga. Den naturliga ambassadören drevs av 
lojalitet och en vilja att främja företaget. Den plikttrogna ambassadören ville lyda sin 
arbetsgivare och utförde sin plikt utav lojalitet. Den ändamålsenliga ambassadören 
fokuserade på den personliga utvecklingen och värderade sin tjänst högre än sin 
känslomässiga anknytning till Stammen. Vi vill här återkomma till våra två 
frågeställningar för fallstudien. Dels intresserade vi oss i hur perspektivet av 
organisationsengagemang kan hjälpa oss att synliggöra och förstå spänningsfältet mellan 
individens behov och företagets förväntningar på att vara en representant utåt. Vidare 
ville vi undersöka vilken empirisk relevans Employee Advocacy har för Stammen. Vi 
går härifrån vidare till att analysera vårt resultat med utgångspunkt i våra 
frågeställningar. 
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9 Analys och Diskussion 

Vi inledde vår uppsats med att berätta om när vi observerade ett säljmöte på Stammen. 
Vad vi redan då kunde se var ett tydligt managementperspektiv av Employee Advocacy 
där individens behov inte var inräknat. Fallstudien på Stammen gav oss en unik inblick i 
ett företag vars tradition kring marknadsföring och kommunikation nu krockar med nya 
ambitioner. Stammen har gått från att ha informerat sina medarbetare likt en megafon där 
ingen dialog var synlig till att idag bjuda in till transparens och en friare syn på 
representation för företaget. Fallstudien har synliggjort två perspektiv av 
ambassadörskapet där vi å ena sidan har funnit ledningens syn att implementera 
Employee Advocacy som ett färdigt koncept och å andra sidan medarbetarnas 
engagemang och tillhörighet som en avgörande faktor till viljan för ambassadörskapet. 
När perspektiven möts uppstår det ett glapp i förståelsen för hur Employee Advocacy kan 
fungera i realiteten. Utifrån vårt intervjuresultat tillsammans med vår teoretiska 
referensram kan vi utläsa ett mönster. De medarbetare som påvisade ett medborgarskap 
grundat i lojalitet och en vilja att befrämja Stammen upplevde att arbetsgivaren hade 
fullgjort sin del av det psykologiska kontraktet. De här medarbetarna hade en 
känslomässig anknytning som medförde att de med stor i utstäckning skulle försvara och 
rekommendera sin organisation. Det här har åskådliggjorts av tidigare forskning (Van 
Dyne m.fl. 1994; Kim & Rhee 2011; Newton & Nowak 2010; Meyer m.fl. 1993). De 
medarbetare som påvisade ett medborgarskap grundat i lojalitet och ändamålsenligt 
deltagande med ett tydligt personligt fokus som gynnade den egna utvecklingen 
värderade också det psykologiska kontraktet högt. De hade höga krav på att få sina 
förväntningar uppfyllda, men kände sig svikna om motsatsen skedde vilket kunde leda 
till en distansering och likgiltighet inför organisationens angelägenheter. De här 
medarbetarna gjorde det som krävdes i rollen för att upprätthålla sitt medborgarskap. Det 
kunde innebära att marknadsföra organisationen och göra ”det lilla extra” eftersom det 
vore dumdristigt att göra något som äventyrade deras position. Skulle medarbetarna dock 
uppleva att det psykologiska kontraktet inte uppfylldes från Stammens sida, hade de en 
så pass varaktig anknytning att ett lockande erbjudande från en annan organisation hade 
kunnat driva dem ifrån Stammen (ibid). De medarbetare som hade ett medborgarskap 
grundat i lojalitet och lydnad ifrågasatte inte det psykologiska kontraktet lika mycket som 
medarbetarna med känslomässig och varaktig anknytning. De här medarbetarna såg 
snarare det psykologiska kontraktet som en del av anställningskontraktet, det vill säga 
tyngdpunkten låg i att åstadkomma det förväntade resultatet och utföra sin plikt. De här 
medarbetarna hade en normativ anknytning som ibland kunde skifta mellan känslomässig 
och varaktig, vilket medförde att de hade skuldbaserade kval i sitt ambassadörskap. De 
ville utföra sin plikt, återbetala sin ”skuld” till Stammen och därmed vara en ambassadör 
om det krävdes av dem (ibid). Gemensamt för alla intervjupersoner var dock lojaliteten. 
Newton och Nowak (2010) förtydligar vilken betydelse lojaliteten har för sannolikheten 
att en anställd ska vara ambassadör för sin organisation. Det fanns ingen tvekan om att 
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samtliga intervjupersoner ansåg sig vara ambassadörer för Stammen. Skillnaden låg 
snarare i deras anknytning till företaget, och hur den skulle påverka deras känsla av 
ambassadörskap.  

Vi kunde härifrån se att det fanns tre olika typer av ambassadörer, baserat på det 
organisatoriska medborgarskapsbeteendet och deras organisationsengagemang (Organ & 
Bateman 1983; Van Dyne 1994; Meyer m.fl. 1993). Intervjupersonerna som kände ett 
starkt driv och lust till att arbeta på just Stammen samt hade en stark känsla av lojalitet 
och vilja att främja företaget, var de som också såg ambassadörskapet som något naturligt. 
Vi kallade de här personerna för de naturliga ambassadörerna. Den naturliga 
ambassadören var någon som inte behövdes uppmanas till ambassadörskap, utan det 
fanns en genuin vilja att marknadsföra Stammen som grundade sig i en trivsel och 
välmående hos företaget. Intervjupersonerna som inte relaterade sitt engagemang till 
Stammen på ett personligt plan hade ett distanserat förhållningssätt till företagets 
angelägenheter. Distansieringen gällde så länge det inte rörde deras egen roll och 
personliga utveckling. De här personerna skulle endast marknadsföra Stammen om det 
krävdes för att upprätthålla medlemskapet i organisationen. Vi kallade de här personerna 
för de ändamålsenliga ambassadörerna. Den ändamålsenliga ambassadören var någon 
som skulle stanna och representera Stammen så länge de var stimulerade i sin roll och 
inte hade andra möjligheter att lämna företaget. Den ändamålsenliga ambassadörens 
lojalitet var hög, men vederbörande värderade sin personliga utveckling isolerat från 
företaget. De personerna var ambassadörer för att det var något ”man ska göra”. 
Intervjupersonerna som arbetade på Stammen utifrån en plikt att vara en god medborgare 
kände en blandning av lojalitet och lydnad till företaget. De här personerna kallade vi för 
de plikttrogna ambassadörerna. Den plikttrogna ambassadören såg ambassadörskapet 
som en plikt och som en del av sin anställning. Den plikttrogna ambassadören kände ett 
ansvar att vara ambassadör utifrån något som en anställd borde göra för att utföra sin plikt 
(ibid). Liksom beskrivet tidigare bestod vår fallstudie av tre steg, enkätundersökningen, 
observationerna och intervjuerna. Enkätundersökningens syfte var att ge oss en 
uppfattning av de attityder som fanns avseende Employee Advocacy hos Stammens 
medarbetare. Här kunde vi se att majoriteten såg sig som ambassadörer samt att det fanns 
en tendens till att de var känslomässigt eller varaktigt anknutna (Meyer m.fl. 1993). Den 
stora massan bekräftar alltså att Stammen har många ambassadörer och intervjuerna 
tydliggör vilka typer av ambassadörer som finns.  

Managementperspektivet av Employee Advocacy tar inte hänsyn till de olika 
ambassadörsstyperna och inte heller till historiken avseende Stammens 
informationskultur. Det framgick i såväl intervjuer som observationer att Stammens 
ledning är medvetna om allmänhetens bild av företaget och vill ändra på den. 
Observationen av introduktionen till företaget visade hur ledningen ville att Stammen 
skulle säljas in till nyligen anställda. Stammen målades upp som en stabil organisation 
som arbetar långsiktigt och innovativt. En modern organisation som satsar på sina 
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anställda och ligger i framkant. Bilden som ledningen målade upp av Stammen 
överensstämde dock inte med intervjupersonernas när de inledningsvis sökte sig dit. 
Samtliga intervjupersoner kände inte till Stammen som det innovativa, moderna 
företaget, utan hade en bild av en byråkratisk tungrodd organisation. Det var först när 
intervjupersonerna hade arbetat inom företaget under en tid som de såg den bild som 
Stammen ville förmedla. Här kan vi se en utmaning för Stammen. I och med Stammens 
långa och trogna anställningar kommer företaget inom en snar framtid ställas inför 
pensionsavgångar. För att nå ut till nya potentiella medarbetare har Stammen behov att 
sprida det sanna budskapet och bilden av företaget. Liksom Potsakoff m.fl.(1997) hävdar 
är det avgörande för ett modernt företag att förstå vikten av representation via 
medarbetarna. Baserat på intervjuerna och observationerna kan vi se att Stammen har haft 
en kommunikations- och marknadsföringsstrategi som har förlitat sig på befintliga 
relationer med kunder och medlemmar. Företaget har förlitat sig på att deras varumärke 
är välkänt inom branschen, men synligheten utanför deras sfär verkar inte ha prioriterats 
i samma omfattning.  

Med den vetskapen är Employee Advocacy av relevans för Stammen i syfte att nå ut till 
en bredare målgrupp. Employee Advocacy är också av relevans eftersom Stammen är 
medlemsägda och därför beroende av ambassadörer som främjar organisationen. Vår 
fallstudie visar, utifrån den övergripande enkäten och de kvalitativa intervjuerna, att 
majoriteten av deltagarna i undersökningen ser sig som ambassadörer. Alltså är inte 
frågan om Stammen har ambassadörer eller inte ett problem. Utmaningen ligger i att lära 
känna sina olika typer av ambassadörer och hur de vill använda sitt ambassadörskap. 
Något som vi fann gemensamt för alla tre ambassadörstyper var att de inte ville bli 
uppmanade till ambassadörskap. Det framkom att intervjupersonerna snarare skulle ta 
avstånd från sitt ambassadörskap om de skulle bli uppmanade till marknadsföring av 
Stammen. Det viktiga för de naturliga, plikttrogna och ändamålsenliga ambassadörerna 
var att ambassadörskapet skulle kännas äkta och ärligt. Grundtanken med Customer 
Advocacy innebär att anförtro ett outtalat ambassadörskap till sina kunder, där 
förhoppningen är att kunderna ska återgälda förtroendet med ökade affärer (Urban 2004). 
Employee Advocacy grundar sig i samma tanke och det finns en vision om ett frivilligt 
och naturligt ambassadörskap (Men & Stacks 2013). Som beskrivet i problematiseringen 
verkar den frivilliga aspekten i Employee Advocacy ha glömts bort. Det talas istället om 
ett form- och styrbart ambassadörskap paketerat i ett färdigt koncept redo att 
implementeras i organisationer. Det organisatoriska medborgarskapsbeteendet kan vara 
en del av förklaringen (Van Dyne m.fl. 1994). En medarbetare förväntas bidra med sitt 
medborgarskap, till skillnad från en kund vars medborgarskap är utanför den 
organisatoriska kontexten. Kunden förväntas inte arbeta mot ett gemensamt mål som 
handeln har satt upp, utan anförtros snarare ett förtroende som genom lojalitet och tillit 
uppfyller det psykologiska kontraktet (Urban 2004; Newton & Nowak 2010). 



 

40 

 

 

Organisationer tycks alltså tro att den organisatoriska kontexten rättfärdigar en styrning 
av ambassadörskapet.  

Vi vill här återkomma till vår inledande berättelse om säljmötet som vi bevittnade. Efter 
mötet med säljaren lämnades Stammen med idéer om ett styrbart ambassadörskap. Inget 
beslut fattades i frågan om huruvida Stammen var intresserade av att köpa in tjänsten, 
men låt oss leka med tanken att så var fallet. Skulle Stammen köpa en Employee 
Advocacy-tjänst kommer det förmodligen generera i ett resultat initialt. Resultatet skulle 
bestå av en spridning av Stammen på sociala medier vilket skulle leda till ökad kännedom 
av företaget. Vår studie visar att de naturliga ambassadörerna troligen skulle vara de som 
enklast hade gått att engagera i den nya marknadsföringsstrategin. Stammen skulle alltså 
ha ”tur” med de naturliga ambassadörernas engagemang och vilja att bidra till företagets 
utveckling. Hos de andra två ambassadörstyperna hade det troligen funnits mer skepsis 
gentemot den nya strategin. De hade känt sig tvingade i sitt ambassadörskap och deltagit 
utifrån plikt och lojalitet snarare än vilja. Detsamma gäller de naturliga ambassadörerna, 
eftersom det framkom i fallstudien att de trots sitt engagemang inte vill bli styrda i 
ambassadörskapet. Risken Stammen tar med att köpa ett färdigt koncept är att det kan 
leda till missnöje hos medarbetarna. Det framkom i en av intervjuerna att det fanns stora 
skillnader mellan huvudkontoret och ute på de producerande enheterna gällande känsla 
av tillhörighet till Stammen. På huvudkontoret är majoriteten tjänstemän med en tydligare 
medvetenhet om sitt ambassadörskap. Den stora massan arbetar ute på de producerande 
enheterna och anser sig inte tillhöra Stammen, vilket medför en utmaning i att engagera 
dem i ett sådant koncept. Den nya marknadsföringsstrategin med plattformen som 
verktyg kan fungera en tid, men upplever medarbetarna att styrningen tar över kommer 
troligen satsningen av tjänsten bli kontraproduktiv.  

10 Sammanfattning av diskussion 

Perspektivet av organisationsengagemang har hjälpt oss synliggöra tre olika 
ambassadörsstyper som står i kontrast till den normativa styrningen av Employee 
Advocacy. Här uppstår spänningsfältet mellan individen och förväntningarna på att vara 
Stammens representant utåt. Samtliga ambassadörstyper var lojala till sin arbetsplats och 
var i olika utsträckning beredda att utöva sitt ambassadörskap. Spänningsfältet uppstod 
när individerna blev uppmanade till och styrda i sitt ambassadörskap. Det visar att 
poängen med Employee Advocacy går förlorad om styrningen av ambassadörskapet tar 
över. Den empiriska relevansen i begreppet Employee Advocacy skapar möjligheter för 
Stammen att nå ut till en bredare målgrupp som de genom sin nuvarande 
marknadsföringsstrategi inte kommer åt. Ambassadörsstyperna hjälper oss att förstå vad 
ett ambassadörskap faktiskt betyder. Det är en prestigefylld uppgift som genereras utifrån 
en god relation. Ambassadören är en genuin representant som, utifrån en känsla av 
medborgarskap i organisationen och ett uppfyllt psykologiskt kontrakt, är villig att göra 
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det lilla extra. Styrningen av ambassadörskapet komplicerar relationen mellan individen 
och organisationen.  

11 Kritisk reflektion 

Studiens design och valet av en fallstudie upplever vi har varit en lämplig metod för 
forskningsområdet. Vi har dock endast koncentrerat oss på Stammens huvudkontor på 
grund av begränsning av tid och möjlighet. Under studiens gång framkom det att 
Stammens olika producerande enheter representerar den större delen av företaget, samt 
att ambassadörsskulturen troligen såg annorlunda ut där. Vi ställer oss då frågande om 
studiens resultat hade sett annorlunda ut om vi hade undersökt hela Stammen och ifall de 
tre ambassadörsstyperna hade synliggjorts. Vidare intervjuade vi sex personer som med 
sina olika positioner skulle representera olika delar av Stammen. Dock kan antalet på sex 
personer ifrågasättas i förhållande till deras förmåga att representera huvudkontorets 
totala personalstyrka på 250 personer. Vårt bortfall på 63% i enkätundersökningen får oss 
att ifrågasätta om resterande personal på huvukontoret kan representera de tre 
ambassadörstyperna. Om en individ anser sig vara ambassadör borde det ingå att svara 
på en enkät som berör det ämnet. Dock kan det faktum att enkäten skickades ut av två 
studenter påverka hur den prioriterades i förhållande till övrigt arbete. Vårt urval har 
utgått delvis från ett snöbolls- och bekvämlighetsurval. Vi fick intervjupersoner tilldelade 
som ett resultat av befintliga kontakter som genererade utökade kontakter och 
tidsaspekter. Här kan vi fråga oss om utfallet av intervjuerna hade sett annorlunda ut ifall 
vi nått ut till fler personer. Dessutom fick vi de första kontakterna via initiativtagaren av 
Employee Advocacy på Stammen, vilket gör oss frågande till om det fanns en tanke med 
de personerna. Vidare går det att fundera på om bilden av Stammen och 
ambassadörskapet hade sett annorlunda ut om vi hade talat med personer som inte hade 
en personlig kontakt med initiativtagaren.   

12 Slutsats 

Vårt syfte med uppsatsen var att nå en fördjupad förståelse av hur Employee Advocacy 
verkar i teorin och i praktiken. Perspektivet av organisationsengagemang har hjälpt oss 
att se nyanser i ambassadörskapet och kontrasten det skapar gentemot det normativa 
managementperspektivet. Det behovsorienterade perspektivet har bidragit till att 
tydliggöra problematiken i att styra ambassadörskapet. Det blir anmärkningsvärt när 
ambassadörskapet ställs i relation till managementtolkningen av Employee Advocacy. 
Fallstudien har visat att det är svårt att implementera ett färdigt Employee Advocacy-
koncept i en organisation vars kommunikationstradition inte har uppmuntrat till 
ambassadörskap. Liksom forskning (Urban 2004) länge har visat väger medarbetares ord 
tyngre än om företaget själv försöker nå ut med budskapet. Vår studie påvisar att 
Employee Advocacy är av relevans för Stammen för att nå ut till en målgrupp som de 
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troligen inte får kontakt med idag. Fallstudien har dessutom synliggjort ett motstånd till 
ett uppmanat och styrt ambassadörskap. Eftersom vi har avgränsat oss till Stammens 
huvudkontor vet vi inte hur ett Employee Advocacy-koncept hade mottagits ute på 
Stammens olika producerande enheter. Baserat på den kunskap vi erhållit från 
huvudkontoret var medarbetarna inte beredda att bli styrda i sitt ambassadörskap. Att 
styra ambassadörerna kan upplevas som att Stammen ifrågasätter medarbetarnas lojalitet. 
Den här studien har presenterat trogna ambassadörer till Stammen som på olika vis redan 
är talespersoner för organisationen. Vår fallstudie kan bidra med en tankeställare. Att 
köpa och implementera ett färdigt Employee Advocacy-program kan orsaka onödigt 
mycket motstånd hos redan lojala medarbetare. När Employee Advocacy ska förflyttas 
från teori till verklighet krävs det att implementeringen vävs samman med 
organisationens förutsättningar. 

13 Framtida forskning 

Det vi uppmärksammade när vi inledde vårt uppsatsarbete var att såväl framställningen 
av Employee Advocacy som forskning till stor del gjorde anspråk på ett styrande 
perspektiv. Det vi saknade var forskning som utgick från individens behov i frågan om 
Employee Advocacy. Vidare kan framtida forskning intressera sig för vilka konsekvenser 
som kan uppstå om organisationer inte tar tillvara på individens genuina vilja för 
ambassadörskapet. Vår fallstudie koncentrerade sig på ett huvudkontor där många 
anställda hade en medvetenhet gällande företagets utveckling och vinning av 
ambassadörskapet. Framtida forskning skulle kunna undersöka hur anställda ute i olika 
filialer, liksom i Stammens fall, är mottagliga för ett koncept som Employee Advocacy. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledning på intervju 

• Inled: Tacka intervjupersonen för att hen tar sig tid att delta på intervjun. 
Intervjun och det som sägs här är självklart frivilligt. De frågor som ställs är 
frivilliga att svara på. 

• Presentation: Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som gör vårt 
examensarbete, och går vårt sista år på Personal och Arbetslivsprogrammet. Vi 
har fått förmånen att genomföra en undersökning på ditt företag.  

• Syfte: Vi vill undersöka vilka faktorer som påverkar huruvida man om anställd 
är villig att marknadsföra sin organisation, och vara en ambassadör. Vi utgår 
från ett fenomen som kallas employee advocacy som innebär att anställda 
fungerar som informella talespersoner för organisationen, och främjar samt 
försvarar organisationens varumärke och rykte.  

• Tid: Ca en timme 

• Sekretess: Det som sägs här kommer självklart att anonymiseras i det slutgiltiga 
arbetet.  

• Upplägg: Vi kommer vara två personer som deltar i intervjun, men en av oss 
kommer föra samtalet medan den andra observerar och hjälper till vid behov.  

• Inspelning: Det skulle underlätta för minnets skull om vi fick lov att spela in 
samtalet med dig, är det ok? 

• Frågor: Har du några frågor innan vi börjar? 

Frågor 

Vilken position har du inom företaget? 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

Vad var det med företaget som lockade när du sökte tjänsten från början? 

Tycker du att dina förväntningar har uppfyllts? Varför/varför inte? 

Vilken känsla tror du att du förmedlar när du pratar om din arbetsplats under arbetstid? 

Vilken känsla tror du att du förmedlar när du pratar om din arbetsplats utanför arbetstid)? 

Vad är viktigt för dig för att du ska ha en positiv känsla av din arbetsplats? 

Är du stolt över din arbetsplats? Är du stolt över att berätta för andra var du jobbar? 

Hur skulle du beskriva din känsla av tillhörighet till din arbetsplats? 
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Känner du dig personligt engagerad i din arbetsplats? På vilket sätt? 

Om din organisation ställs inför utmaningar/problem, på vilket sätt berör det dig då? 
(engagerar sig personen, eller distanserar sig?) Varför? 

Identifierar du dig med din yrkesroll? På vilket sätt? 

På vilket sätt spelar lön och andra förmåner in för att du ska vilja fortsätta arbeta här? 

Vad motiverar dig att stanna kvar på arbetsplatsen? (styrs av känsla eller måste) 

Om du skulle bli erbjuden ett jobb någon annanstans, hur skulle du känna då över att 
eventuellt lämna din nuvarande arbetsplats? 

Har du någonsin känt dig förpliktigad att arbeta här? Varför/varför inte 

Till chef/HR: Vad finns det för förväntningar på era anställda att vara ambassadörer för 
er organisation? Vad består förväntningarna av? Hur tror du att det uppfattas/uppfylls? 
Finns det tillfällen när någon har brutit mot förväntningarna? 

Till anställd: Upplever du att det finns förväntningar på dig att vara ambassadör för ditt 
företag? 

Kan du förankra ditt företags värdeord i ditt arbete? Känner du att du identifierar dig med 
värdeorden? Varför/Varför inte 

Identifierar du dig med företaget? På vilket sätt? Vad är det som gör att du gör det?/ Vad 
är det som gör att du inte gör det? 

Ser du dig som en ambassadör för din arbetsplats? Varför/varför inte 

Upplever du att det arbete du utför är viktigt för arbetsplatsens helhet? På vilket sätt? 

Skulle du kunna tänka dig att rekommendera din arbetsplats produkter eller tjänster till 
en vän eller familjemedlem? Varför/Varför inte? 

Skulle du kunna tänka dig att rekommendera ett ledigt jobb på din arbetsplats till en vän 
eller familjemedlem? Varför/Varför inte? 

Skulle du kunna tänka dig att sprida din arbetsplats budskap i sociala medier? 
Varför/Varför inte 
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Bilaga 2 Enkät 

1. Skulle du kunna tänka dig att rekommendera din arbetsplats produkter eller tjänster till en
vän eller familjemedlem?

2. Skulle du kunna tänka dig att rekommendera ett ledigt jobb på din arbetsplats till en vän eller
familjemedlem?

3. Brukar du prata om din arbetsplats utanför arbetstid?

4. Hur pratar du om din arbetsplats med vänner och familj?

5. Vilka påståenden stämmer in på dig?
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Jag känner att min arbetsplats
problem även är mina problem 

Jag känner att belöning i form av
lön och andra förmåner är den
största anledningen till varför jag
jobbar här
Att byta arbetsplats skulle
innebära stor personlig
uppoffring
Jag skulle känna mig skyldig om
jag lämnade min arbetsplats

Om jag inte redan hade
investerat så mycket av mig själv
i den här organisationen hade
jag övervägt att arbeta någon
annanstans. 

6. Vet du vilka värdeord din arbetsplats har?

 Ja

 Nej

7. Arbetar du aktivt för att uppfylla värdeorden?

 Ja

 Nej

8. Försvarar du din arbetsplats rykte ifall du hör någon tala illa om den?

 Ja

 Nej

9. Ser du dig som en ambassadör för din arbetsplats under arbetstid?

 Ja

 Nej

10. Ser du dig som en ambassadör för din arbetsplats utanför arbetstid?

 Ja

 Nej

11. Hade du kunnat tänka dig att använda sociala medier för att marknadsföra din arbetsplats?

 Ja

 Nej

12. Är det viktigt för dig att andra personer har en positiv bild av din arbetsplats?

 Ja

 Nej
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Bilaga 3 Enkätsvar 

Tabell 1. Enkätsvar på fråga ett till tre. 
Frågor Totalt antal 

svarande 
Ja Nej 

Skulle du kunna tänka dig att rekomendera din arbetsplats 
produkter eller tjänster till en vän eller familjemedlem? 

93 91 2 

Skulle du kunna tänka dig att rekomendera ett ledigt jobb 
på din arbetsplats till en vän eller familjemedlem? 

92 86 6 

Brukar du prata om din arbetsplats utanför arbetstid? 92 78 14 

 

Tabell 2. Enkätsvar på fråga fyra. 
Frågor Totalt antal 

svarande 
Positivt Negativt 

Hur pratar du om din arbetsplats med vänner och familj? 85 82 3 

 

Tabell 3. Enkätsvar på fråga fem 
Vilka påståenden stämmer in på dig? Totalt antal 

svarande 
Stämmer bra Stämmer 

inte alls 

Jag känner en stark tillhörighet till min arbetsplats. 93 85 8 

Jag känner mig personligt fäst vid min arbetsplats. 92 59 33 

Jag skulle gladeligen arbeta på min nuvarande arbetsplats 
tills jag går i pension. 

91 45 46 

Jag känner att min arbetsplats problem även är mina 
problem. 

92 49 43 

Jag känner att belöning i form av lön och andra förmåner 
är den största anledningen till varför jag jobbar här. 

93 27 66 

Att byta arbetsplats skulle innebära en stor personlig 
uppoffring.  

91 33 58 

Jag skulle känna mig skyldig om jag lämnade min 
arbetsplats. 

91 15 76 

Om jag inte redan hade investerat så mycket av mig själv 
i den här organisationen hade jag övervägt att arbeta 
någon annanstans. 

93 9 84 
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Tabell 4. Enkätsvar på fråga sex till tolv 
Frågor Totalt antal 

svarande 
Ja Nej 

Vet du vilka värdeord din arbetsplats har? 92 80 12 

Arbetar du aktivt för att uppfylla värdeorden? 90 74 16 

Försvarar du din arbetsplats rykte ifall du hör någon tala 
illa om den? 

92 84 8 

Ser du dig som en ambassadör för din arbetsplats under 
arbetstid? 

92 83 9 

Ser du dig som en ambassadör för din arbetsplats utanför 
arbetstid? 

93 73 20 

Hade du kunnat tänka dig att använda sociala medier för 
att marknadsföra din arbetsplats? 

91 38 53 

Är det viktigt för dig att andra har en positiv bild av din 
arbetsplats? 

93 75 18 

 


