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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om det går att predicera hur väl den anställde talar 

om organisationen (mätt genom Employee Brand Equity Scale) utifrån prediktorerna 

arbetstrivsel (mätt genom The Generic Job Satisfaction Scale), organisationsidentitet 

(mätt genom Identification With a Psychological Group Scale) samt delaktighet (mätt 

genom Communication Satisfaction Questionnaire). En kvantitativ studie utfördes på en 

organisation inom stålindustrin. En enkät skickades ut och besvarades av 279 

medarbetare. En multipel linjär regressionsanalys påvisade att ju högre delaktighet, 

arbetstrivsel och organisationsidentitet desto mer ökning gällande hur väl den anställde 

talar om organisationen. Prediktorerna förklarade tillsammans 61 % av responsvariabeln 

(hur väl den anställde talar om organisationen). Hur väl den anställde talar om 

organisationen kunde starkast förklaras genom prediktorn arbetstrivsel följt av 

prediktorerna organisationsidentitet och delaktighet.  

Nyckelord: Employer Branding, Organisationsidentitet, Arbetstrivsel, Delaktighet, 

Organisatoriskt rykte, Brand endorsement 
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Title:  

Can participation, job satisfaction and organizational identity predict how well 

employees speak about their organization? 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate whether it is possible to predict how well 

the employee speaks about the organization (measured by Employee Brand Equity 

Scale) based on the predictors of job satisfaction (measured by The Generic Job 

Satisfaction Scale), organizational identity (measured by Identification With a 

Psychological Group Scale) and participation (measured by Communication 

Satisfaction Questionnaire). A quantitative study was conducted on an organization in 

the steel industry. A survey was sent out and answered by 279 employees. A multiple 

linear regression analysis showed that the higher the participation, job satisfaction and 

organizational identity, the more increase regarding how well the employee speaks 

about the organization. The predictors together explained 61% of the response variable 

(how well the employee talks about the organization). How well the employee speaks 

about the organization could be explained most strongly by the predictor of job 

satisfaction followed by the predictors of organizational identity and participation. 

Keywords: Employer Branding, Organizational Identification, Job Satisfaction, 

Participation, Organizational Reputation, Brand endorsement 
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Förord 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till alla respondenter som valde att delta i 

denna studie. Vi vill också tacka organisationen som låtit oss göra vår studie hos dem 

samt vår kontaktperson på organisationen som varit ett konstant stöd under studiens 

gång. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Linda Langeborg. Utan den tid 

hon lagt ned på att hjälpa oss i vårt skrivande och utan hennes värdefulla konstruktiva 

kritik så skulle denna uppsats inte nå upp till samma kvalitet.  
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Introduktion 

För att få den bästa kompetensen till sin organisation gäller det att sticka ut från sina 

konkurrenter. Att bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke kan vara ett sätt att göra 

detta på. Employer branding handlar om att skapa ett arbetsgivarvarumärke som ska 

representera en bild av vad företaget har för värderingar (Berthon, Ewing & Hah, 2005). 

Genom arbetsgivarvarumärke visar organisationen vilka de är på ett mer personligt sätt 

och vilka karaktärsdrag som de vill ha kopplat till sig (Hoppe, 2018). Det 

organisationen kommunicerar ut till omvärlden är av betydelse för att kunna söka, hitta 

och behålla bra medarbetare. Som arbetsgivare är det därmed viktigt att ha ett starkt och 

bra arbetsgivarvarumärke för att vara attraktiv för framtida medarbetare samt för 

omvärlden (Berthon et al., 2005).  

I studier har det visat sig att ju mer attraktiv en organisation är för 

omvärlden desto starkare tenderar dess anställda att identifiera sig till organisationen 

(Xie et al., 2015). Neeti och Sanjeev (2014) har påvisat att det är extra viktigt med 

attribut kopplat till organisationens arbetsgivarvarumärke. Dessa attribut är 

organisationens namn, kultur samt dess förmåner (Neeti & Sanjeev, 2014).  

Något som också till stor del påverkar en organisations 

arbetsgivarvarumärke är organisationens rykte. Organisatoriskt rykte kan defineras och 

bestämmas utifrån hur väl en organisation kan ge sina intressenter något av värde, alltså 

att organisationen kan matcha intressenternas förväntningar. Organisationens tidigare 

beteenden och hur omvärlden upplever organisationen är också faktorer som påverkar 

det organisatoriska ryktet (Ensenyel & Emeagwali, 2019). En organisations intressenter 

är de som kan påverka eller själva bli påverkade av organisationens ageranden. 

Anställda är till stor del intressenter hos sin organisation men även kunder, leverantörer 

och det lokala samhället tillhör intressenter på organisationen (Brooke & Wayne, 2018). 

När det gäller en organisations rykte så är de anställda organisationernas viktigaste 

intressenter. De anställda blir påverkad av omvärldens syn på organisationen och kunder  

samt potentiella framtida medarbetare blir i högsta grad påverkad av de anställdas 

beteenden samt yttringar om organisationen. De anställda kan därför påverka en 

organisations rykte till det bättre eller sämre och det är något som organisationer bör 

bygga medvetenhet kring. När anställda talar om sin organisation utanför arbetet 

tenderar det att vara positiv information som sprids och kan därmed kopplas till brand 

endorsement (Ensenyel & Emeagwali, 2019). Brand endorsement är då anställda talar 
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väl om sin organisation och rekommenderar organisationen till andra. Detta bidrar i sin 

tur till ett starkare arbetsgivarvarumärke (King, Grace & Funk, 2012). 

Enligt en studie av Baer, Bundy, Garud och Kim (2019) så har det påvisats 

att det kan finnas många fördelar som organisation att ha ett gott rykte. En organisation 

som får ett mer positivt rykte tenderar bland annat att prestera bättre. Organisationer 

med gott rykte får också möjlighet att erbjuda dyrare tjänster eller varor, öka sin 

flexibilitet och attrahera bättre samarbetspartners (Baer et al., 2019). Organisationer 

med bra rykte attraherar också bättre sökanden. Även befintligt anställda tjänar på att 

arbeta på en organisation med gott rykte. Detta eftersom anställdas känslomässiga 

engagemang, produktivitet, arbetstrivsel och organisationsidentitet ökar vid ett gott 

organisatoriskt rykte och leder till individuella vinningar för de anställda (Baer et al., 

2019).  

Organisationsidentitet, delaktighet och arbetstrivsel 

Anställda på en organisation söker ofta efter ett syfte med vad de gör på organisationen 

samt varför de gör som de gör. När anställda känner tillhörighet genom att deras 

värderingar delas av organisationen så tenderar anställda att känna 

organisationsidentitet. I vilken utsträckning och i hur stor grad den anställde identifierar 

sig med organisationen varierar och är väldigt individuellt (Cornwell, Howard-Grenville 

& Hampel, 2018). Organisationsidentitet kan både skapas på organisationen men även 

genom olika samarbeten med intressenter. Vad och med vem organisationen väljer att 

samarbeta med kan påverka de anställdas känsla av organisationsidentitet. Det blir 

därför viktigt för organisationen att vara medveten och insatt i alla samarbeten de har så 

att det matchar organisationens värdegrund (Cornwell et al., 2018). 

En anställd som får vara en del av en organisation med gott rykte tenderar 

också att höja sin självkänsla genom att identifiera sig själv med sin organisation. När 

de anställda identifierar sig med organisationen så tenderar de att tala om sin 

organisation med andra. Denna identifikation som den anställde känner bör indirekt ge 

ett mer positivt bidrag till organisationen. Detta till följd av att anställda i högre 

utsträckning då är villiga att bidra till organisationens framgångar och det är i sin tur 

viktigt för att få eller bibehålla en organisations rykte (Ensenyel & Emeagwali, 2019). 

En viktig del i upplevelsen av delaktighet är att som anställd bli 

informerad om sin anställning och om organisationen i stort. Van den Heuvel, Schalk 
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och van Assen (2015) har påvisat ett positivt samband mellan att som anställd vara 

välinformerad med att den anställdes förväntningar på arbetet blir uppfyllda, att den 

anställdes tillit till organisationen ökar och att den anställde tenderar att ha en mer 

positiv attityd till förändringar.  

Att vara transparent i sin organisation och göra medarbetarna delaktig 

genom kommunikation och information är en kritisk del i att upprätta och förbättra 

skadad tillit. Om organisationen inte är transparent så kan organisationen få ett sämre 

rykte (Brooke & Wayne, 2018). En medarbetare som istället känner sig stolt att arbeta 

på sin organisation tenderar att känna sig delaktig på organisationen och blir därmed 

mer lojal mot organisationen. Om samma medarbetare tror på sin organisations 

varumärke så är det troligt att denne stolt sprider positiva budskap om organisationen. 

Detta kan dels ske genom att samtala med andra men också via medarbetarnas sociala 

medier (Brooke & Wayne, 2018).  

Arbetstrivsel är en känsla av att få sina förväntningar på arbetet uppfyllda. 

Den anställdes attityder och känslor till sitt arbete anger graden av arbetstrivsel. 

Arbetstrivsel påverkas av individens arbetsmiljö, arbetsförhållanden, lön och förmåner 

samt genom kommunikationen med sina arbetskamrater. Andra faktorer som kan 

påverka arbetstrivseln är individens känsla av syfte och egenvärde på organisationen 

(Edward, Kasekende & Gladies, 2017). Om de anställda trivs och verifierar den bild 

organisationen vill visa av sig själv så stärker detta organisationens 

arbetsgivarvarumärke. Om de anställdas syn inte är i enlighet med organisationens syn 

på sig själv så får det istället en negativ effekt på organisationens arbetsgivarvarumärke 

(Berthon et al., 2005). 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det går att predicera hur väl den anställde talar 

om organisationen utifrån prediktorerna delaktighet, arbetstrivsel och 

organisationsidentitet. 

Frågeställningar 

1. Predicerar delaktighet, arbetstrivsel och organisationsidentitet hur väl den 

anställde talar om organisationen? 

2. Vilken av prediktorerna delaktighet, arbetstrivsel och organisationsidentitet kan i 

högst grad predicera hur väl den anställde talar om organisationen? 
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Metod 
Deltagare och urval 

Studien utfördes på en organisation inom stålindustrin. På en av organisationens 

avdelningar tillfrågades cirka 3000 anställda att delta i studien. Kriteriet för att få delta i 

studien var att de eventuella respondenterna arbetade på organisationen. Det var totalt 

279 anställda som valde att delta i studien. Samtliga enkäter som besvarades återfinns i 

resultatet. Av 279 respondenter så var det 12 respondenter som inte besvarade sin ålder, 

detta hanterades som interna bortfall. Det var en svarsfrekvens på 9,3 %. Det var 5 

respondenter som hoppade över en eller flera frågor i enkäten. När respondenterna inte 

besvarade en fråga inom en variabel så räknades medelvärdet ut för de övriga svaren 

inom skalan. När respondenterna saknade fler än ett svar i en skala så hanterades detta 

som interna bortfall. Det var 76 kvinnor och 203 män som deltog i studien. Deras ålder 

varierade från 19 till 65 år (M = 45.96, SD = 9.82).  

Mätinstrument 

En digital enkät på Google Forms utformades och användes som mätinstrument. 

Enkäten innehöll totalt 29 frågor, varav fyra bakgrundsfrågor (kön, ålder, anställningsår 

och modersmål) (Bilaga 1). Enkäten har baserats på fyra olika skalor som mätt 

arbetstrivsel, delaktighet, organisationsidentitet samt hur väl en anställd talar om 

organisationen. Då det inte fanns någon svensk översättning på skalorna The Generic 

Job Satisfaction Scale, Communication Satisfaction Questionnaire samt Employee 

Brand Equity Scale så har författarna själva översatt dessa skalor till svenska.  

 Arbetstrivsel mättes genom The Generic Job Satisfaction Scale (GJSS) 

(Macdonald & MacIntyre, 1997) och innefattar tio frågor. Denna skala mättes med en 

Likertskala som sträcker sig från “stämmer inte alls” som är ett till “stämmer helt” som 

är fem. Frågorna tillhörande The Generic Job Satisfaction Scale har enligt Macdonald 

och MacIntyre (1997) en god intern reliabilitet med en Cronbach´s alpha på a = .77 (M 

= 3.54, SD = 1.09). Även Nanjundeswaraswamy (2019) påvisade att skalan har en god 

reliabilitet a = 0.87 (M = 3.28, SD = 0.56). Studiens svenska översättning påvisade en 

god intern reliabilitet med en Cronbach´s alpha a = 0.88 (M = 34.46, SD = 7.38).  

 Organisationsidentitet mättes genom skalan Identification With a 

Psychological Group Scale (IDPG) (Mael & Tetrick, 1992) och innefattar sex frågor. En 

svensk översättning användes (Mael & Tetrick, 1992; Mael & Ashforth, 1992, 
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översättning O. Nordhall). Även denna skala mättes med en Likertskala som sträcker 

sig från “stämmer inte alls” som är ett till “stämmer helt” som är fem. Enligt Mael och 

Tetrick (1992) så har Identification With a Psychological Group Scale (IDPG) en god 

intern reliabilitet, med Cronbach´s alpha på a = 0.87 (M = 3.46, SD = 0.82). Den 

svenska översättningen påvisade även en god intern reliabilitet med en Cronbach´s 

alpha på a = 0.85 (M = 19.83, SD = 5.06).     

 Delaktighet mättes genom en delskala i Communication Satisfaction 

Questionnaire (CSQ) (Downs & Hazen, 1977) som kallas “delaktighet i organisationen” 

och innefattar fem frågor. Denna skala är en Likertskala som sträcker sig från “väldigt 

missnöjd” som är ett till “väldigt nöjd” som är sju. Mellan dessa värden kunde 

respondenterna skatta vad som stämmer bäst in på dem. Delskalan delaktighet i 

organisationen som tillhör Communication Satisfaction Questionnaire påvisar enligt 

Zwijze-Koning och de Jong (2007) en god intern reliabilitet, med en Cronbach´s alpha 

på a =.88 (M = 5.11, SD = 1.10). Studiens svenska översättning påvisade en god intern 

reliabilitet med en Cronbach´s alpha på a = 0.85 (M = 21.51, SD = 5.77).  

 Hur väl den anställde talar om organisationen mättes genom Brand 

endorsement som är en del av skalan Employee Brand Equity Scale (EBE) (King et al., 

2012) och innefattar fyra frågor. Denna skala sträcker sig från “stämmer inte alls” som 

är ett till “stämmer helt” som är sju. Mellan dessa värden kunde respondenterna skatta 

vad som stämmer bäst in på dem. Brand endorsement som är en del av skalan Employee 

Brand Equity har enligt King, Grace och Funk (2012) en god intern reliabilitet då 

Cronbach´s alpha visar a = 0.85 (M = 4.89, SD = 1.43). Studiens svenska översättning 

påvisade en god intern reliabilitet med en Cronbach´s alpha på a = 0.92 (M = 19.44, SD 

= 5.74).  

Tillvägagångssätt 

En kvantitativ studie har genomförts. En webbenkät konstruerades i Google Forms och 

ett missiv skapades (Bilaga 1 & 2). Missivet innehöll relevant information om studien, 

studiens syfte, de etiska aspekterna samt hantering av resultatet. Missivet tillsammans 

med en länk till enkäten mailades, med hjälp av kontaktpersonen, ut till alla 

medarbetare på den aktuella avdelningen. Webbenkäten var öppen i två veckor.  

Design och dataanalys 
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Datan analyserades genom en multipel linjär regressionsanalys med hjälp av 

programmet IBM SPSS Statistics 24. En för-analys av bakgrundsvariablerna 

genomfördes genom en bivariat korrelationsanalys. Den multipla linjära 

regressionsanalysen innehöll en responsvariabel (hur väl den anställde talar om 

organisationen) samt tre stycken prediktorer (delaktighet, arbetstrivsel och 

organisationsidentitet). Denna analys skulle påvisa huruvida prediktorerna tillsammans 

och var för sig kunde predicera responsvariabeln. Den bivariata korrelationsanalysen 

skulle påvisa om det fanns något samband mellan respektive bakgrundsvariabel (kön 

och ålder) och responsvariabeln. För att räknas som ett signifikant värde så krävs p<.05, 

en signifikansnivå på 5 %. Samtliga prediktorer testades för multikollinearitet via 

kollinearitetsdiagnostik.  

Forskningsetiska överväganden 

Med samtycke från organisationen skickades enkäter ut genom företagsmejl till 

respektive medarbetare på den valda avdelningen på organisationen. Ett missiv 

skickades ut till respondenterna med information om att ett eventuellt deltagande var 

frivilligt och anonymt. Ytterligare beskrivet i missivet var att deras deltagande skulle 

behandlas konfidentiellt och att resultatet enbart skulle användas i utbildningssyfte. Om 

respondenterna valde att delta så hade de två veckor på sig att besvara enkäten. 

Respondenterna fick även ta del av kontaktuppgifter till författarna, författarnas 

handledare och till en kontaktperson på organisationen. 
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Resultat 

En bivariat korrelationsanalys visade att det inte förelåg något signifikant samband 

mellan bakgrundsvariablerna, kön (r = -.08, n = 279, p = .17) och ålder (r = -.03, n = 

267, p = .61) och hur väl den anställde talar om organisationen.  

En multipel linjär regressionsanalys påvisade att prediktorerna delaktighet, 

arbetstrivsel och organisationsidentitet tillsammans förklarade 61 % av hur väl den 

anställde talar om organisationen [F(3,274) = 142,43, p<.001, R2adj = 0.61]. Ingen 

multikollinearitet påvisades då det lägsta Tolerancevärdet var .48 och det högsta 

VIFvärdet var 2.10. Enligt Pallant (2016) ska ett Tolerancevärde vara över .10 och ett 

vara VIFvärde under 10 för att inte indikera multikollinearitet.  

Den multipla linjära regressionsanalysen visade på att samtliga 

prediktorer, delaktighet (β = .14, t = 2.61, p = .01), arbetstrivsel (β = .45, t = 8.15, p<.

001) och organisationsidentitet (β = .33, t = 7.20, p<.001), signifikant predicerade hur 

väl den anställde talar om organisationen. Resultatet påvisade att ju högre arbetstrivsel 

och ju högre organisationsidentitet desto mer ökning gällande hur väl den anställde talar 

om organisationen. Resultatet påvisade även signifikant men svagt att ju högre 

delaktighet desto mer ökning gällande hur väl den anställde talar om organisationen 

(Tabell 1). 

   
Tabell 1. Icke-standardiserade koefficienter (B), standardiserade koefficienter (β) och 

signifikansnivå (p) enligt en linjär regressionsanalys där responsvariabeln är ”hur väl en 

anställd talar om organisationen”.  

Prediktorer  B                        β                        p

Arbetstrivsel 
Organisationsidentitet 
Delaktighet

 .35                     .45                     <.001 
 .37                     .33                     <.001 
 .14                     .14                     .010
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det går att predicera hur väl den anställde talar 

om organisationen utifrån prediktorerna delaktighet, arbetstrivsel och 

organisationsidentitet. Studien innefattade två frågeställningar. Den ena frågeställningen 

gällde huruvida delaktighet, arbetstrivsel och organisationsidentitet kunde predicera hur 

väl den anställde talar om organisationen. Den andra frågeställningen gällde vilken av 

prediktorerna delaktighet, arbetstrivsel och organisationsidentitet som i högst grad 

kunde predicera hur väl den anställde talar om organisationen. Resultatet visade att 

respektive prediktor kunde predicera hur väl den anställde talar om organisationen. 

Alltså, ju högre delaktighet, arbetstrivsel och organisationsidentitet desto mer ökning 

gällande hur väl den anställde talar om organisationen. Resultatet visade att arbetstrivsel 

var den prediktor som i högst grad kunde predicera responsvariabeln, därefter kom 

organisationsidentitet och sist kom delaktighet som den prediktor som i lägst grad 

kunde predicera responsvariabeln.  

Enligt Berthon et al. (2005) så kommer den anställde att bidra positivt till 

arbetsgivarvarumärket om den anställde trivs på organisationen. Detta överensstämmer 

med resultatet i denna studie om att arbetstrivsel predicerar hur väl den anställde talar 

om organisationen. Enligt Baer et al. (2019) så finns det, hos organisationer med ett gott 

organisatoriskt rykte, en tendens till att deras anställda känner större arbetstrivsel. Ett 

gott organisatoriskt rykte kan likställas med att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke. 

Utifrån tidigare forskning och studiens resultat så går det därför att påstå att arbetstrivsel 

är viktigt på en organisation för att kunna uppnå ett starkt och bra 

arbetsgivarvarumärke. Om de anställda upplever och känner av en arbetstrivsel så 

tenderar detta att speglas utåt och nå omvärlden genom bland annat sociala medier och 

kommunikation (Brooke & Wayne, 2019). När de anställda trivs på organisationen och 

verifierar den bild organisationen vill visa av sig själva så kommer det i sin tur positiv 

stärka arbetsgivarvarumärket (Berthon, Ewing & Hah, 2005).  

 Ensenyel och Emeagwali (2019) beskriver att en anställd föredrar att tala 

om sin organisation när denne känner organisationsidentitet. De beskriver också att den 

information som sprids om organisationen tenderar att vara positiv. Detta stämmer 

överens med studiens resultat om att organisationsidentitet predicerar hur väl den 

anställde talar om organisationen.  

 Studiens resultat visar att delaktighet, signifikant men svagt, predicerar 
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hur väl den anställde talar om organisationen. När en anställd upplever sig delaktiga på 

organisationen, genom att få ta del av information, så bidrar det enligt Van den Heuvel, 

et al. (2015) till bland annat att tilliten till organisationen ökar samt att den anställde 

tenderar att få en mer positiv attityd till organisatoriska förändringar. Detta kan tänkas 

vara en bidragande faktor till att den anställde väljer att tala väl om organisationen. Om 

anställda istället förlorat tilliten till sin organisation och organisationen inte är 

transparent och delar med sig av information till sina anställda så kan det 

organisatoriska ryktet försämras (Brooke och Wayne, 2018). Att studiens resultat visar 

på en svag prediktion kan tänkas bero på att anställda tenderar att i högre utsträckning 

tala negativt om organisationen om de inte känner sig delaktiga, men i lägre 

utsträckning tala väl om organisationen om de känner sig delaktiga. Detta kan tolkas på 

det sätt, trots studiens svaga prediktion, att det är viktigt för organisationer att arbeta 

med delaktighet. Även om en positiv känsla av delaktighet inte gör så mycket för ryktet 

så är det alltså ändå viktigt. Just för att anställda med en missnöjdhet kring 

delaktigheten tenderar att uttrycka det utåt och därmed skada arbetsgivarvarumärket 

(Brooke & Wayne, 2018).  

Metoddiskussion 

Organisationen där studien genomfördes var så pass stor att författarna i samråd med 

organisationen valde att endast involvera en av organisationens avdelningar. Denna 

avdelning valdes ut av en kontaktperson på organisationen. Kontaktpersonen ansåg att 

det inte var lämpligt att skicka ut ett påminnelsemejl till respondenterna om att delta en 

vecka efter att enkäten skickats ut. I samråd med organisationen så togs beslutet att detta 

svarsantal ändå var godtagbart för att upplevas tillräckligt representativt.  

 Enkätens låga svarsfrekvens på 9,3 % hade kunnat förbättras för att öka 

studiens representativitet på organisationen. Ett påminnelsemejl skulle förmodligen ökat 

svarsfrekvensen. Enkäten innehöll bakgrundsfrågor som respondenternas kön, ålder, 

anställningstid och modersmål. Flertalet respondenter valde att inte svara på ålder och/

eller anställningstid. Detta kan bero på att respondenterna inte känt sig helt anonyma. 

En del potentiella respondenter kan ha undvikit att helt besvara enkäten till följd av 

dessa bakgrundsfrågor. Svarsfrekvensen var låg trots enkätens relativt få frågor som 

borde resulterat i att respondenterna i högre utsträckning valt att besvara enkäten.  
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 Det kan även ha funnits ovidkommande variabler som påverkat studiens 

svarsfrekvens. IT-avdelningen var på organisationen strax innan enkäten skickades ut 

och informerade medarbetarna om att vara aktsam gällande att öppna länkar som 

skickas till deras företagsmejl. Detta kan ha gjort att de anställda inte valde att öppna 

länken till enkäten och därmed inte deltagit i studien.  

 Under de två veckor som enkäten kunde besvaras så mottogs ett fåtal mail 

från respondenter om att begreppet “organisation” var svårdefinierat. Mailen från 

respondenterna indikerade på att detta begrepp var svårtolkat utifrån organisationens 

uppbyggnad. Organisation kan med fördel förtydligas men eftersom det bara varit ett 

fåtal som anmärkt på begreppet så kan det ändå tänkas att detta inte påverkat studiens 

resultat något betydande. 

 Det arbetar ett relativt stort antal icke svensktalande personer på 

organisationen. Av 279 besvarade enkäter som resultatet bygger på så har 15 

respondenter ett annat språk än svenska som modersmål. Ingen av dessa 15 

respondenter har dock undvikit att besvara någon fråga. De eventuella respondenter som 

talade ett annat språk än svenska kan ha haft svårt att förstå eller feltolkat vissa frågor. 

Detta i sin tur kan ha påverkat enkätens validitet.  

 Enkätfrågorna som baserades på The Generic Job Satisfaction Scale (JSS), 

Employee Brand Equity Scale (EBE) och Communication Satisfaction Questionnaire 

(CSQ), hade ingen svensk översättning som var validerad. Författarna valde själva att 

översätta dessa frågor och därför kan validiteten i enkäten ifrågasättas. För skalan, 

Identification With a Psychological group Scale (IDPG), så användes en befintlig 

svensk översättning, inte heller denna validerad.  

Resultatets praktiska relevans  

Detta resultat kan ge områden som det strategiska ledarskapet ytterligare insikt i vad 

som påverkar anställda att sprida positiva budskap om sin organisation. Att veta vad 

som gör att den anställde talar väl organisationen gör att ledningar på organisationer kan 

fokusera på rätt saker. De befintligt anställda kan antingen tala väl eller illa om sin 

organisation till potentiella framtida medarbetare. Det kan då antingen stärka eller 

försvaga organisationens arbetsgivarvarumärke beroende på hur de talar om 

organisationen (Ensenyel & Emeagwali, 2019). Ett starkt arbetsgivarvarumärke bidrar 

till att fler finner den berörda organisationen attraktiv och att fler söker sig till 
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organisationen. De jobbansökningar som inkommer till organisationer med gott rykte 

tenderar också att vara av bättre kvalitét (Baer et al., 2019). 

Framtida forskning 

I framtida forskning inom Employer Branding/arbetsgivarvarumärke så kan det vara 

intressant att undersöka om det finns ytterligare prediktorer som skulle kunna predicera 

hur väl den anställde talar om organisationen. Meningsfullhet är ett exempel på en 

prediktor som skulle kunna tänkas göra att den anställde talar väl om organisationen. 

Enligt Richa och Anuja (2019) så tenderar meningsfullhet att upplevas i högre 

utsträckning av anställda som arbetar på organisationer med hög "Corporate Social 

Responsibility" (CSR). Om en anställd känner att denne bidrar till samhället via sin 

organisation och på så sätt upplever en meningsfullhet så kan det tänkas att den vill dela 

med sig av detta till andra och på så sätt tala väl om organisationen. Denna prediktor 

skulle kunna öka tendensen hos de anställda att tala väl om organisationen utanför 

arbetet (Richa & Anuja, 2019). 

 Mångfald är en faktor som kan göra organisationer mer framgångsrika. 

Om de anställda på en organisation är av olika åldrar, kön, utbildningsnivåer och 

härkomster så tenderar dessa organisationer att få in fler synvinklar och synsätt 

(Triguero-Sánchez, Peña-Vinces & Guillen, 2018). Det skulle därför också vara 

intressant att se om mångfald ger organisationer ytterligare fördelar genom att öka 

tendensen hos de anställda att tala väl om sin organisation. 

Det kan också vara intressant att undersöka om det är något specifikt inom 

prediktorerna arbetstrivsel och organisationsidentitet som gör att resultatet visar på en 

relativt stark prediktion på hur väl den anställde talar om organisationen. Exempel på 

detta kan vara att en hög skattning på nöjdhet med sin lön drar upp medelvärdet på 

prediktorn arbetstrivsel. Vidare så skulle det vara intressant att undersöka om resultatet 

eventuellt skiljer sig beroende på om respondenterna innehar ledande befattningar eller 

inte.  
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Bilaga 1. 

Avsnitt 1. Bakgrundsfrågor 

1. Kön? 

□ Kvinna  

□ Man  

□ Annan könsidentitet  

2. Din ålder? 

!  

3. Hur länge har du varit anställd på XX? (ange antalet år) 

!  

4. Modersmål? 

□ Svenska  

□ Annat 

Fortsätt till nästa sida → 
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Avsnitt 2.  

Dessa frågor är påståenden där du på en skala 1-5 skattar huruvida dessa 
stämmer eller inte stämmer. 

1. När någon kritiserar min organisation känns det som en personlig förolämpning 

  1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 

2. Jag är mycket intresserad av vad andra tycker om min organisation  

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 

3. När jag pratar om organisationen säger jag vanligen "vi" snarare än "dom" 

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 

4. Organisationens framgångar är mina framgångar 

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 

5. När någon berömmer organisationen känns det som en personlig komplimang 

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 

6. Om organisationen skulle kritiseras i media skulle jag skämmas 

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 
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7. Jag får erkännande för ett gott arbete 

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 

8. Jag känner mig nära människorna på mitt arbete  

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 

9. Jag mår bra av att arbeta på den här organisationen 

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 

10. Jag känner mig trygg med mitt arbete 

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 

11. Jag tror att ledningen på den här organisationen bryr sig om mig 

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 

12. På det stora hela så tror jag att mitt arbete är bra för min fysiska hälsa 

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 

13. Jag är nöjd med min lön 

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt  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14. Alla mina talanger och färdigheter används på jobbet 

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 

15. Jag kommer överens med mina överordnade  

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 

16. Jag trivs bra med mitt arbete 

1    2    3    4    5 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○    ○        Stämmer helt 

Fortsätt till nästa sida → 
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Avsnitt 3.  

Nedan kommer påståenden där du svarar hur nöjd eller missnöjd du är 
kring information du tar del av på arbetet 

1. Information kring mina framsteg i mitt jobb 

               1   2   3   4   5   6   7 
Väldigt missnöjd        ○   ○   ○  ○   ○  ○   ○     Väldigt nöjd  

2. Information kring nyheter som rör personalen 

               1   2   3   4   5   6   7 
Väldigt missnöjd        ○   ○   ○  ○   ○  ○   ○     Väldigt nöjd  

3. Information om organisationens policy och mål 

               1   2   3   4   5   6   7 
Väldigt missnöjd        ○   ○   ○  ○   ○  ○   ○     Väldigt nöjd  

4. Information om vad som krävs för att utföra mitt arbete 

               1   2   3   4   5   6   7 
Väldigt missnöjd        ○   ○   ○  ○   ○  ○   ○     Väldigt nöjd  

5. Information om förmåner och lön   

               1   2   3   4   5   6   7 
Väldigt missnöjd        ○   ○   ○  ○   ○  ○   ○     Väldigt nöjd  

  
Fortsätt till nästa sida → 
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Avsnitt 4. 

Detta sista avsnitt innehåller påståenden där du får skatta på en skala 1-7 
om det stämmer eller inte stämmer 

1. Jag säger positiva saker till andra om organisationen jag arbetar på 

1    2    3    4    5    6    7 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○   ○    ○   ○       Stämmer helt 

2. Jag skulle rekommendera organisationen jag arbetar på till någon som rådfrågar mig 

1    2    3    4    5    6    7 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○   ○    ○   ○       Stämmer helt 

3. Jag tycker om att prata med andra om organisationen jag arbetar på 

1    2    3    4    5    6    7 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○   ○    ○   ○       Stämmer helt 

4. Jag pratar i positiva ordalag om organisationen jag arbetar på till andra 

1    2    3    4    5    6    7 

Stämmer inte alls  ○   ○    ○    ○   ○    ○   ○       Stämmer helt 

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2. 

Vill du delta i en studie kring Employer branding? 

Studien syftar till att se vilka faktorer som har inverkan på medarbetares sätt att prata 

om sin organisation. Vi söker nu deltagare inom XX. Ett deltagande innebär att besvara 

en web-enkät som tar cirka 5-10 minuter. Enkätsvaren kommer att hanteras anonymt vid 

eventuellt deltagande. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer 

bara att användas för forskningsändamål. Resultaten kommer att ingå i ett 

examensarbete vid Högskolan i Gävle. Resultatet kommer att redovisas på gruppnivå i 

vårt examensarbete, som också kommer att skickas till XX. Deltagande är helt frivilligt 

och kan när som helst avbrytas. 

Kontakta gärna någon av undertecknade om du har frågor kring studien.  

Petra Winkler & Emilia Östman, petra.winkler@hotmail.com 

Handledare: Linda Langeborg, linda.langeborg@hig.se
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