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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Varumärkets påverkan på anställda - En studie om image och ryktets inverkan på 

en arbetstagare inom små tjänsteföretag 

Författare: Julia Larsson, Rebecca Steene  

Handledare: Akmal Hyder, Zahra Ahmadi 

Datum: 2017 - maj 

Syfte: Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för hur ett varumärkes rykte och 

image kan påverka en arbetstagare vid valet av arbetsgivare i små företag inom 

tjänstesektorn.  

Metod: Då syftet med studien är att få ökad förståelse för hur image och rykte påverkar 

en arbetstagare i valet av arbetsgivare, har således studien genomförts med en kvalitativ 

forskningsansats. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med 12 deltagare som är 

nyanställda inom respektive företag. Materialet har därefter analyserats manuellt med  

hjälp av ett datanalysprogram.  

Resultat & slutsats: Resultatet styrker och ger tidigare forskning en ökad förståelse om 

hur image och rykte påverkar valet av arbetsgivare inom små tjänsteföretag. Resultatet 

visar att det finns andra faktorer som påverkar en arbetstagare vid valet av arbetsgivare 

inom denna forskning. 

Förslag till fortsatt forskning: Vi ser möjligheter till vidare forskning att applicera 

studien med en kvantitativ metod för att se om bidraget går att styrka i ett större 

sammanhang. Ytterligare förslag till framtida forskning skulle vara att applicera studien 

på en annan bransch inom små tjänsteföretag.  

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar teoretiskt på så vis att den bekräftar tidigare 

forskning vad gäller image och ryktets påverkan vid valet av arbetsgivare. Studien 

bidrar även till en ytterligare faktor som påverkar en arbetstagare vid valet. Vidare finns 

även praktiskt bidrag i form av vikten av att företag arbetar internt för att behålla samt 

attrahera potentiella nya arbetstagare.     

Nyckelord: Varumärke, image, rykte, branding, anställda, attityder.  

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Title: Impact of the brand on employees - A study on image and reputations impact on 

a employee in small service companies 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Julia Larsson, Rebecca Steene 

Supervisor: Akmal Hyder, Zahra Ahmadi 

Date: 2017 – May 

Aim: The purpose of this study is to gain an increased understanding of how a brand's 

reputation and image can affect an employee in the selection of employers in small 

businesses in the service sector. 

Result & Conclusions: The study strengthens and gives earlier research an increased 

understanding of how image and reputation affect the choice of employers in small 

service companies. The results show, in particular, that there are other factors that affect 

an employee in the choice of employers in this research. Suggestions for future research 

is to apply the study with a quantitative method to see if the contribution can be 

strengthened in a broader context. Further suggestions for future research would be to 

apply the study to another industry within small service companies. 

Contribution of the thesis: The study theoretically contributes to confirming previous 

research into the influence of image and reputation in the choice of employers. The 

study also contributes to an additional factor that affects an employee in the choice of 

employer. Furthermore, there is a practical contribution in terms of the importance of 

companies working internally to retain and attract potential new employees. 

Key words: Brand, image, reputation, branding, employee, attitudes.  
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1. Introduktion 
I detta kapitel kommer vi introducera en bakgrund till den bransch som studien 

avgränsats till.  Det följs av en problemdiskussion som mynnar ut till studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Olika branscher är i behov av ny arbetskraft och personal. Vissa branscher har stora 

valmöjligheter för rekrytering av ny arbetskraft och att omsätta personal. En av de 

branscherna som har hög personalomsättning är fastighetsmäklarbranschen. Den här 

branschen anses vara hård och tuff för den nya fastighetsmäklaren. Företaget 

identifieras av den unika bilden som heter varumärke, med hjälp av varumärket kan de 

differentiera sig från sina konkurrenter.  Därför krävs det mycket tid och tålamod för att 

bygga upp ett namn och behålla det attraktivt inom branschen. Ett problem som dyker 

upp i den här branschen är att antalet anställningar och uppsägningar är jämbördiga. 

Nyexaminerade studenter kompletterar sin utbildning med praktik på ett eller flera 

företag innan anställning. Det är framförallt nyexaminerade fastighetsmäklare som 

vanligtvis väljer att lämna yrket efter bara några år. Det är en bransch som enligt 

statistik har nästan lika många nya registrerade fastighetsmäklare som den har 

avregistrerade fastighetsmäklare under ett år. 

 

Som nämnts ovan omsätter fastighetsmäklarbranschen personal i stor omfattning. 

Statistik från 2012 och 2013 (www.fmi.se) visar på fler avregistreringar än 

nyregistrerade fastighetsmäklare. Enligt statistik från 2016 fanns det 6910 stycken 

registrerade fastighetsmäklare varav 542 stycken av dem var nyregistrerade. Samma år 

valde 466 stycken fastighetsmäklare att avregistrera sig. Den höga 

personalomsättningen blir en bidragande faktor till att arbetsgivare ständigt söker 

personal. Således finns en valmöjlighet för arbetstagare när det ska ut på 

arbetsmarknaden. En arbetstagare inom branschen introduceras vanligtvis till flera olika 

varumärken via företagen. Vad varumärket erbjuder blir en konkurrensfaktor mellan 

företagen. 
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1.2 Problemdiskussion 
Att definiera ett varumärke kan vara svårt. “Ett namn, term, tecken, symbol, eller 

design, eller en kombination av dem som syftar till att identifiera produkten eller 

servicen från en säljare eller en grupp av säljare och för att skilja dem från 

konkurrenterna” (Kotler, 1991, s. 241). Denna definition är ett återkommande begrepp 

som används vid beskrivningen av ett varumärke (Argenti & Druckenmiller, 2004; 

Chang & Liu, 2009; Jevons, 2005; Juan Carlos Sosa Varela, Dr, Toldos-Romero, Mara 

de la Paz, & Orozco-Gmez, 2015; Wood, 2000). 

 

Varumärken är något som ständigt interagerar vår vardagliga miljö. Under de senaste 

åren påstår Wang och Yang (2010) att utbudet av varumärken ökat. På så vis har även 

valmöjligheterna av varumärken ökat. Keller och Lehmann (2006) hävdar att det finns 

olika värden och attribut hos ett varumärke. Dessa attribut kan påverka och beröra 

personer på olika sätt beroende på vad en person värdesätter. Vidare hävdar forskare att 

de attribut ett varumärke besitter även kan liknas med dess personlighet. Ett varumärkes 

personlighet beskriver Aaker (1997) som “uppsättningen av mänskliga egenskaper som 

är förknippade med varumärket”. De egenskaper som en person förknippar med 

varumärket blir således dess personlighet. Davies och Chun (2002) anser dock att det 

finns en viss tveksamhet till att associera ett varumärke till en personlighet eller 

karaktär, de anser att de bara kan användas som en metafor och kan inte tas bokstavligt. 

Detta hävdar även Cretu och Brodie (2007) samt Keller och Lehmnn (2009) då de påstår 

att det finns mer än bara symboliska attribut som bör tas i anspråk vid utvärderingen av 

ett varumärke. 

  

Utöver de symboliska attributen hävdar Dobni och Zinkhan (1990) att ett varumärkes 

representation kan kopplas till vad varumärket erbjuder. Keller (1993) påstår att 

uppfattningen om ett varumärke kan kopplas till de associationer som finns om 

varumärket. Dessa uppfattningar om ett varumärke kan beskrivas som image och rykte. 

Cretu och Brodie (2007) påstår att image kan förknippas med kvaliteten varumärket 

levererar och att ett rykte kan kopplas till uppfattningarna som finns angående ett 

varumärkes värde och lojalitet. Associationer och upplevelser kopplat till ett företag kan 

ligga till grund för den image eller det rykte som företag skapar beträffande varumärket, 

detta finner allt större värde hos en person. Image anser Keller (1993) kan definieras 
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som uppfattningar om ett varumärke och hur det återspeglas samt associeras i 

konsumentens minne. Ett varumärkes rykte definieras som ett resultat av ett företags 

tidigare händelser i ett historiskt perspektiv (Chun, 2005). Image behöver med andra ord 

inte vara sant, medan ett rykte vanligtvis grundar sig i en verklig händelse.  

 

Varumärken kan medvetet eller omedvetet påverka en persons attityd till ett företag, 

beroende på dess image samt rykte (Nguyen & Leblanc, 2001). Fishbein och Ajzen 

(1974) hävdar att attityder till ett varumärke kan vara relaterat till beteende. Forskare 

(Davies, Chun, da Silva, & Roper, 2004; Hung, 2008; Nguyen & Leblanc, 2001; 

Riordan, Gatewood, & Barnes Bill, 1997) påstår att attityder influeras av ett varumärkes 

image eller rykte och därmed hur ett företag uppfattas. En arbetstagares externa och 

anställdas interna uppfattningar beträffande image eller rykte kan skilja sig från 

varandra (Riordan et al., 1997). Knox och Freeman (2006) har påvisat att ett företags 

image och rykte har en stark påverkan på vilken arbetsplats en arbetstagare väljer att 

söka sig till. Turban och Greening (1997) antyder att en attraktiv arbetstagare påverkas 

mer av företagets- image och rykte vid valet av arbetsgivare. Detta beroende på bransch 

och valmöjligheterna som arbetstagaren ställs inför.  

 

Det är inte bara arbetstagare som påverkar image och rykte. Anställda kan även påverka 

ett företags image (Burmann, Schaefer, & Maloney, 2008). Enligt Chun (2005) är image 

och rykte faktorer som frekvent diskuteras inom tjänstesektorn. Tjänster anses vara 

abstrakta därför blir en anställd inom tjänstesektorn en betydande representant till 

företaget gentemot omgivningen (Bettencourt et al., 2001). En anställd kan på så sätt 

främja varumärkets rykte och image (Berry, 2000; Burmann, Schaefer, & Maloney, 

2008; Knox & Freeman, 2006; Riordan et al., 1997). 

 

Berry (2000) påstår att tjänstesektorn är beroende av deras anställda för att kunna 

upprätthålla ett framgångsrikt varumärke. Resultat av tidigare forskning påstår att inom 

tjänsteföretag påverkas en anställd av tillfredsställelse. Högre tillfredsställelse hos den 

anställde leder till en gynnsam företagsbild från omgivningen (Yee, Yeung, & Cheng, 

2008). Studier inom tjänstesektorn och hur anställda påverkas av ett företags- image och 

rykte har genomförts (Knox & Freeman, 2006; Yee et al., 2008). Dock har den 

forskning som berör ett företags- image och rykte inom småföretagande utgått ifrån 
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konsumenter, inte en anställd. Vi anser därför att det är av intresse att studera ett 

företags rykte och image påverkan på anställda hos små företag inom tjänstesektorn. 

Detta för att se hur dessa faktorer påverkar en arbetstagare. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för hur ett varumärkes rykte och image 

kan påverka en arbetstagare vid valet av arbetsgivare i små företag inom tjänstesektorn.  

 

1.4 Avgränsning 
Tidigare studier har berört hur ett varumärkes- rykte och image påverkar en anställd 

inom service- och tjänstesektorn. Studien har avgränsats till nyanställda inom små 

tjänsteföretag i fastighetsmäklarbranschen som har arbetat som fastighetsmäklare efter 

2016-01-01. Branschen söker ständigt efter nya medarbetare till företagen. Vi anser att 

denna bransch är ett bra tillämpningsområde för att det ofta upplevs finnas ett val bland 

potentiella arbetsgivare. 

 

1.5 Metod 
Då syftet med studien var att få en ökad förståelse för hur ett varumärkes rykte och 

image kan påverka en arbetstagare vid valet av arbetsgivare i små företag inom 

tjänstesektorn, är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer ett lämpligt val. 

 
1.6 Disposition  
Dispositionen av studiens innehåll presenteras nedan i Figur 1 med syfte att tydliggöra 

arbetets struktur samt ge en kort beskrivning redogörelse för respektive kapitel. 
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Tabell 1: Disposition (Egen) 

 

 

1.7 Information om vald bransch 
Idag är fastighetsmäklarbranschen en bransch som berör småföretagandet. Enligt 

statistik finns det idag 5 283 stycken företag registrerade hos bolagsverket som bedriver 

fastighetsförmedling. Varav 2 125 stycken avser Stockholms län där 1 146 stycken har 

mellan en till nio anställda inom bolaget (www.allabolag.se). Denna bransch söker 

frekvent efter anställda och det ges flera valmöjligheter för arbetstagare att fortgå med 

ett företag. Detta är även en bransch där många nyanställda fastighetsmäklare väljer att 

sluta. Vi anser att det därför finns intresse för att se vad som påverkar en arbetstagare i 

valet av arbetsgivare. Detta för att företagen skall kunna se om det finns faktorer som de 

bör fokusera på för att långsiktigt behålla deras anställda.  

 

För att komma ut på arbetsmarknaden skall den som utbildar sig till fastighetsmäklare 

genomföra praktik som ett komplement till sin utbildning. Praktiken kan genomföras på 

ett eller flera olika fastighetsmäklarföretag. Där skapas en möjlighet för en blivande 
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fastighetsmäklare att hitta sin arbetsplats. Fastighetsmäklarföretag är också vanligtvis 

benägna att introducera deras varumärke bland potentiella arbetstagare på 

utbildningsplatser, mässor och event. Detta härleds till att en arbetstagare får en inblick 

av vilka företag och varumärken som finns i denna bransch. Detta kan vara början till en 

framtida anställning hos ett företag. 
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2. Teoretisk referensram   
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om varumärken, image, rykte och 

tjänstemarknadsföring. Övergripande forskning i denna studie behandlar dessa 

nyckelord i relation till anställda. Avslutningsvis presenteras en figur som översiktligt 

redogör för studiens teoretiska ramverk. 

 

2.1 Varumärkets påverkan på anställda           
Det finns olika perspektiv att utgå ifrån vid betraktandet av ett varumärke. Detta kan 

härledas till att flera definitioner av ett varumärke utformas (Wood, 2000). Kotler 

(1991) beskriver ett varumärke som en kombination av ett namn, term, tecken, symbol 

eller design som avser att identifiera en produkt eller service från en säljare eller en 

grupp av säljare och för att skilja dem från konkurrenter. Varumärken kan kännetecknas 

vid olika attribut enligt Veloutsou och Moutinho (2009). Attributen skulle kunna liknas 

vid olika karaktärer och personligheter. Aaker (1997) har utformat en “Brand 

personality scale”, en skala och ett mätinstrument för varumärken. Detta instrument 

delar in ett varumärke i fem olika dimensioner; uppriktighet, spänning, kompetens, 

raffinemang och robusthet. Skalan belyser attribut som är symboliska, detta har senare 

forskning riktat kritik mot då det finns flera andra attribut som bör tas i anspråk när det 

kommer till att definiera ett varumärke (Berry, 2000; Cretu & Brodie, 2007; Davies & 

Chun, 2002; Keller & Lehmann, 2006). 

 

Utifrån Kotlers definition av ett varumärke har senare forskning presenterat flera 

definitioner. Wood (2000) hävdar att mentala uppfattningar och kopplingar som en 

människa erfarar kan definiera ett varumärke. Dessa mentala uppfattningar kan kopplas 

till två komponenter; igenkännande och ihågkommande (Wang & Yang, 2010). 

Komponenterna bistår en människa med minnen om ett varumärke. Att en människa 

minns ett varumärke härleds till igenkännande. Ihågkommande påstår Wang och Yang 

(2010) innebär att en människa förbinder ett varumärke med en produkt eller tjänst. 

Uppfattningen om ett varumärke kan därefter kopplas till omgivningen. Veloutsou och 

Moutinho (2009) påstår att ett varumärkes karaktär är beroende av vad som finns i dess 

omgivning. Aaker (1997) beskriver att ett varumärkes attribut kan liknas vid karaktärer 

och attrahera olika typer av människor.  
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Ett varumärke kan således upplevas ha olika karaktärer som innefattar olika egenskaper. 

Karaktärerna kan yttra sig på olika vis men kan likställas med mänskliga karaktärer 

(Davies et al., 2004). Som tidigare nämnts kan dessa karaktärer sedan uppfattas olika, 

men återspeglas i igenkännande och ihågkommande. Dessa komponenter härleder till 

associationer som kan vara en bidragande del i hur ett varumärke uppfattas. Dessa 

associationer kan medvetet eller omedvetet härledas till ett varumärke. Associationerna 

skapar en förbindelse mellan ett minne och ett varumärke. Detta kan framstå olika 

beroende på vad en människa minns och uppfattar om varumärket. På så vis anses 

associationer kunna bidra till att ett varumärke kan differentieras från konkurrenter 

(Argenti & Druckenmiller, 2004; Bromley, 2000); Hoyer & Brown, 1990; Keller & 

Lehmann, 2006; Wood, 2000). 

 

Vidare kan olika karaktärer som ett varumärke innehar bidra till associationer. Argenti 

och Druckenmiller (2004) framhåller att ett varumärke kan identifieras tillsammans med 

associationer. Detta har härletts till att associationer medvetet kan påverka en person när 

det kommer till att identifiera ett varumärke. En person som känner till ett varumärke 

sedan tidigare upplever vanligtvis att det finns tro om att det är ett bra varumärke. 

Macdonald och Sharp (2000) poängterar detta och beskriver ”jag väljer det varumärke 

jag känner till” och ”jag känner till varumärket, av den anledningen måste det vara bra”. 

Wang och Yang (2010) betonar således att beslut gällande ett varumärke sker medvetet 

utifrån associationer och uppfattningar. Utifrån den aspekten väljer en människa det den 

känner till.  

 

Det finns olika perspektiv att utgå ifrån när det kommer till uppfattningar och 

associationer av ett varumärke. Oavsett vilket beslut en människa fattar om ett 

varumärke finns det tendenser till att detta beslut kan influeras på olika sätt. Davies och 

Chun (2002) påstår att det finns interna- och externa uppfattningar beträffande ett 

varumärke. En extern uppfattning hävdar forskningen representerar konsumenter medan 

interna uppfattningar representerar anställda (Davies & Chun, 2002; De Chernatony & 

Segal-Horn, 2003). Hatch och Schultz (2001) hävdar att det kan vara en fördel om dessa 

uppfattningar liknar varandra och har en positiv inriktning i anslutning till varumärket. 
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Detta styrker även Davies et al. (2004) då de menar att liknande uppfattningar förenar 

ett varumärke och skapar ett samspel mellan de interna- och externa.  

 

Fortsättningsvis påstår flera forskare (Balmer, Harris, & de Chernatony, 2001; De 

Chernatony & Segal-Horn, 2003) att det interna är en central del i hur ett varumärke kan 

uppfattas. En anställd kan bidra till uppfattningar och forskningen påstår att en anställd 

är en del av ett varumärke. Således förklarar Christopher, Payne och Ballantyne (1991) 

att en anställd bör se sig själv som en leverantör av varumärket.  

 

Det kan finnas olika uppfattningar om ett varumärke. Det finns olika resonemang kring 

vad en positiv uppfattning kan innebära. En positiv uppfattning om ett varumärke visar 

att en anställd känner tillfredsställelse inom det företag den är anställd på (Davies & 

Chun, 2002; Y. Wang, Luo, & Tai, 2017). Detta kan betyda att externa och interna 

uppfattningar som är positiva tenderar till att en anställd trivs på sin arbetsplats. 

 

Utifrån ett internt perspektiv kan anställdas attityd grunda sig i personens egen 

personlighet och värderingar (Balmer et al., 2001; Bettencourt, Gwinner, & Meuter, 

2001). Dessa attityder kan skapa uppfattningar om ett varumärke. Allport (1935) påstår 

att den generella bilden om attityder kan beskrivas som en persons förhållningssätt mot 

ett objekt som utgör ett anlag för dennes egen respons gentemot objektet. Detta 

förhållningssätt kan vara positivt, negativt eller neutralt. Fishbein och Ajzen (1974) 

menar att attityder mot objekt influerar olika beteenden. En person kan påverkas av 

dessa influenser, det kan vara sociala normer, vanor, andra attityder, personliga 

karaktärer samt situationsfaktorer. Som nämnts tidigare om uppfattningar anses det vara 

fördelaktigt om det finns liknande uppfattningar om ett varumärke från interna och 

externa personer. På liknande sätt påstår Chatman (1989) att ett företags värderingar bör 

återspeglas i den anställdes värderingar. Det kan betyda att värderingarna skall vara lika 

mellan företag och anställd. På det sättet hävdar Chatman (1989) att det påverka ett 

varumärke då en person kan utvärderas tillsammans med det företag denne 

representerar. 

 

Liknande uppfattningar kan således vara mer fördelaktiga mellan ett företag och 

anställda. Flera forskare (Martin & Bartol, 1986; Muchinsky & Monahan, 1987; Tom, 
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1971) påstår att attityder kan påverkas av uppfattningar och beteenden när det handlar 

om yrkesmässiga val. Fishbein och Ajzen (1974) hävdar dock att det inte finns något 

samband mellan attityder och beteenden. De anser att en attityd inte behöver kopplas till 

ett visst beteende. Chatman (1989) hävdar däremot och påstår att det finns en 

kopplingar då anställdas beteende påverkas positivt om det finns liknande värderingar 

mellan företaget och en anställd. 

 

2.2 Image 
Image är en välutforskad faktor till ett varumärke. Image anses vara ett företags 

övergripande uppfattning från dess interna och externa omgivning. Där den interna 

omgivningen är företagets anställda och de externa dess kunder, investerare och 

konkurrenter (Argenti & Druckenmiller, 2004; Riordan et al., 1997; Thompson, 1967). 

Image kan även påverka både de internas och externas attityd till företaget. Av vilken 

deras övergripande uppfattning är så kan attityden förändras gentemot företaget (Dutton 

& Dukerich, 1991; Gatewood, Gowan, & Lautenschlager, 1993). 

 

Beroende på vilket perspektiv en image skapas ifrån kan de bilda olika uppfattningar 

om ett företag. Ett företag kan således bestå av flera olika images. Enligt Argenti och 

Druckenmiller (2004) formas image med hjälp av företagets identitet, dess varumärke 

och rykte. Företagets image blir då en reflektion av dessa komponenter. Worcester 

(2009) belyser att det finns andra faktorer som är till grund för image. Dessa faktorer 

anses vara de erfarenheter, intryck, tro, känslor och kännedom som en person har till ett 

företag. Likväl hävdar forskare att en anställd kan bistå till dessa faktorer. Anställda kan 

bli en del av ett företags image, som en ambassadör för varumärket. En anställd kan på 

så sätt förstärka eller modifiera omgivningens image till ett företag. Gotsi och Wilson 

(2001) antyder dock att image inte är en lika betydelsefull faktor till ett företag. De 

påstår att ett företag istället borde fokusera på dess rykte. Då ett företags rykte grundar 

sig i tidigare händelser medan dess image inte behöver vara sant. 

 

Som nämnts tidigare kan image bildas av olika faktorer. Thompson (1967) beskriver 

vidare image som en utvecklande signal ett företag överför till omgivningen. Detta 

anses vara en viktig markör för företag gentemot dess konkurrenter på den verkande 

marknaden. Utifrån ett företagsperspektiv kan image ge information om ett företag. 
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Informationen den externa omgivningen får kan bli en viktig komponent när personer 

står inför ett val. Image kan på så vis delas upp i två olika huvudkomponenter beroende 

på vilken signal som önskas utges. Funktionell image kan kopplas till mätbara 

symboliska attribut medan en emotionell image kan beröra känslor och attityder 

gentemot ett företag (Nguyen & Leblanc, 2001). 

 

Som ovan nämnts kan image delas in i två huvudkomponenter. Enligt Wallin 

Andreassen och Lindestad (1998) fungerar ett företags image som ett filter i hur 

varumärkets kvalitet och värde uppfattas, även huruvida det tillfredsställer 

omgivningen. Anställda inom ett företag skapar en image som kan beröra externa och 

interna personer både funktionellt och emotionellt. Precis som en anställd kan påverka 

omgivningens image till ett företag kan även omgivningen, de externa, påverka den 

interna uppfattningen om ett företag och varumärket (Gotsi & Wilson, 2001). 

 

Trots många olika definitioner av image utgår majoriteten (Argenti & Druckenmiller, 

2004; Gotsi & Wilson, 2001; Keller & Lehmann, 2006; Nguyen & Leblanc, 2001) från 

Kellers (1993) definition av image. Varumärkets image definieras som uppfattningar 

om ett varumärke och hur det återspeglas samt associeras i konsumentens minne 

(Keller, 1993). Fortsättningsvis kommer studien utgå från Kellers (1993) definition av 

image. 

 

2.3 Rykte 
Ett varumärkes rykte diskuterar forskare som en värdefull faktor till ett företag (Chun, 

2005; Gotsi & Wilson, 2001). Det finns flera perspektiv att utgå ifrån och beroende på 

genre som skall undersökas finns det olika definitioner om ett rykte. Den forskning som 

berör varumärken är inget undantag för att definiera ett rykte olika (Gotsi & Wilson, 

2001; Whetten, 1997). Forskare har skildrat ett rykte som en händelse där varumärkets 

omgivning skapat sig en åsikt om något (Argenti & Druckenmiller, 2004; Balmer et al., 

2001; Chun, 2005; Dowling, 2016; Veloutsou & Moutinho, 2009). Webster’s Revised 

Unabridged Dictionary (1913) har definierat ett rykte som uppskattningen utifrån ett 

perspektiv, från en karaktär, i den allmänna meningen där signalement tillskrivs en 

person, sak eller handling. Detta kan betyda att en person kan uppfatta något om ett 
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objekt som ses från en specifik synvinkel. Denna definition är en grund till många 

senare definitioner inom forskningen om ett varumärkes rykte.  

 

Vidare påstår Argenti och Druckenmiller (2004) att ett rykte betyder olika ting för 

människor. De påstår att ett rykte är som en gemensam representation av flera 

uppfattningar om ett företag. Dessa uppfattningar hävdar de har byggts upp över en tid 

och grundar sig i ett företags framträdande och hur det uppfattas av sin omgivning. Ett 

rykte kan således vara en syntes om yttranden, uppfattningar och attityder från ett 

företags omgivning. De som kan betraktas finnas i omgivningen är anställda, kunder, 

leverantörer och investerare (Post & Griffin, 1997). Veloutsou och Moutinho (2009) 

påstår likt som tidigare forskning att ett rykte är den sammanlagda uppfattningen om ett 

företags framträdande egenskaper från utomstående personer. Dessa uppfattningar skall 

ske under en tidsperiod. Gotsi och Wilson hävdar även att ett rykte är mentala 

uppfattningar från en eller flera personer. Flera forskare påstår likt Veloutsou och 

Moutinhos (2009) att det krävs tid för att skapa sig en åsikt om ett varumärke (Balmer 

et al., 2001; Formburn, 1996). I vår studie kommer ett varumärkes rykte definieras som 

ett resultat av ett företags tidigare händelser i ett historiskt perspektiv (Chun, 2005). 

 

Som nämnts ovan kan ett rykte uppfattas på olika vis. Forskning av Formburn et al., 

(2000) påvisar att ett rykte är en kollektiv och flerdimensionell konstruktion. Denna 

konstruktion utgår från en samlad uppfattning från flera personer. Detta kan således 

betyda att flera personer kan skapa ett rykte tillsammans. Vilket kan tendera till att flera 

rykten skapas om ett företag. Forskning anser att dimensionerna består av externa- och 

interna uppfattningar som sammanlänkar varandra. Dessa dimensioner av uppfattningar 

kan således skilja sig från varandra. Davies och Miles (1998) anser att ett rykte kan 

skapas utifrån tre perspektiv. Det första perspektivet är “hur kunder ser ett företag”. Det 

kan betyda att ett rykte kan skapas utifrån kunder. Det andra perspektivet beskriver “hur 

vi själva ser oss som företag”. Det tredje perspektivet beskriver “hur vi säger att vi är 

som ett företag”, vilket skulle kunna betyda att företaget skapar ett rykte om sig själv. 

Forskare påstår att dessa tre perspektiv berörs av intrycksfaktorn (Davies & Miles 1998; 

Hatch och Schultz, 2001).  
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Intrycksfaktorn är en utav tre faktorer som forskningen belyst viktiga för ett rykte. 

Enligt Chun (2005) håller forsknings definitionerna inom ryktesforskning på att bli 

mindre tydliga. Definitionerna tenderar till att bli mer beroende av andra faktorer för att 

förklara härkomsten av ett rykte, dessa faktorer påstås härleda till uppfattningar. 

Intrycksfaktorn skulle kunna liknas vid bilder, identiteter, personligheter som förklarar 

hur ett företag kan eller vill uppfattas. Forskning förklarar att inga ekonomiska eller 

finansiella attribut berörs i denna faktor utan uppfattningar är fokus. Dessa 

uppfattningar påstås grunda sig i inre- och yttre uppfattningar. Både interna- och externa 

personer kan beröras av denna faktor enligt Chun (2005). 

 

Utvärderingsfaktorn hävdar Rindova och Fombrun (1998) är de ekonomiska 

perspektiven som berör ett företag. Vidare påstås att relationsfaktorn fokuserar på att 

skapa nya föreställningar och synpunkter att utgå från i uppfattningen om ett varumärke. 

Vilket kan betyda att relationen till ett varumärke kan ändras. Gemensamt för dessa 

faktorer är att de alla kan beröra interna- och externa intressenter (Balmer & van Riel, 

1997; Bromley 1993; Clarkson 1995; Dutton och Dukerich, 1991; Dutton, Dukerich, & 

Harquail, 1994; Freeman, 1984). Dessa uppfattningar kan härledas till att ett negativt 

rykte om ett företag kan påverka ett redan existerande positivt rykte av samma företag. 

Detta kan betyda att det negativa dominerar det positiva (Carter & Deephouse, 1999). 

 

Vidare påstås att ett rykte kan ses som en konkurrensfördel och en immateriell tillgång. 

Inom ett företag har det dock fokuserats på en anställds relation till företaget. Detta för 

att anställda associeras till det företag de arbetar inom (Dutton och Dukerich 1991; 

Grant, 1995; Hall, 1992). Då det kan finnas mer än ett rykte om ett företag tar dessa 

således form ur olika situationer. Tjänstesektorn är ett exempel där ett rykte kan vara 

gynnsamt eller ogynnsamt beroende på ryktets utformning. Ett gynnsamt rykte tenderar 

att bildas när en person får det den förväntar sig mer än en gång. Från ett externt 

kundperspektiv finns inga riktlinjer för hur en tjänst kommer genomföras. Ett rykte kan 

dock vara avgörande för hur en individ väljer att fortgå med tjänsten. Således kan detta 

påverka anställda och investerare, ett gynnsamt rykte kan yttra sig på olika sätt. Hos en 

arbetsgivare kan utmärkelser och opinionsmätningar vara bekräftande av ett rykte. Finns 

det ett gynnsamt företagsrykte ökar det attraktiviteten hos en arbetsgivare (Albinger & 

Freeman, 2000; Balmer et al., 2001; Dowling, 2016). 
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2.4 Image och rykte i relation till anställda 
Som nämnts i tidigare i detta kapitel är image och rykte två faktorer som berör ett 

varumärke. De anses således vara nära besläktade med varandra. Nguyen och Leblanc 

(2001) samt Worcester (2009) påstår att dessa faktorer tenderar till att definieras 

liknande. Ett rykte har definierats varierande av forskare (Argenti & Druckenmiller, 

2004; Aaker & Keller, 1990; Balmer et al., 2001; Chun, 2005; Veloutsou & Moutinho, 

2009) men har vissa likheter. Image har däremot definierats tydligare. Enligt Keller 

(1993) beskrivs image som uppfattningar om ett företag som återspeglas i en 

konsuments minne. Kellers (1993) definition har flera forskare (Argenti & 

Druckenmiller, 2004; Gotsi & Wilson, 2001; Keller & Lehmann, 2006; Nguyen & 

Leblanc, 2001; Worcester, 2009) använt som en utgångspunkt i deras egna försök att 

definiera image. Likt Kellers (1993) definition av image påstår Aaker och Keller (1990) 

att ett rykte förknippas till omgivningens uppfattning om kvaliteten hos ett företag. På 

detta vis liknar dessa definitioner varandra. Dessa liknande definitioner har härlett till en 

korrelation mellan image och rykte.  Detta poängterar Nguyen och Leblanc (2001) i 

deras forskning. Korrelationen påstår de kan bero på att dessa faktorer definieras utifrån 

psykologiska dimensioner. Dessa dimensioner yttrar sig genom attityder och 

föreställningar som bygger på tidigare prestationer av bestående eller tidigare 

erfarenheter av företaget. 

 

Utifrån de psykologiska dimensionerna kan erfarenheter, i form av rykte och image, 

förändras. Detta kan härledas till att attityden gentemot företag kan bli mer positiv, 

negativ eller fortsatt neutralt. Turban och Greening (1997) påstår att en positiv 

korrelation mellan ett företags- image och rykte kan stärka en arbetssökandes intresse 

hos företaget. Detta styrker flera forskare (Albinger & Freeman, 2000; Bettencourt, 

Gwinner, & Meuter, 2001; Worcester, 2009). Davies och Chun (2002) påstår även att 

liknande image beträffande ett varumärke mellan externa och interna personer är 

fördelaktigt. De menar att olika image uppfattningar är mindre fördelaktigt. Som 

tidigare nämnts kan olika uppfattningar skapas om ett varumärke. Gotsi och Wilson 

(2001) påstår att en anställds syn på företaget kan påverkas av vad omgivningen har för 

åsikter om företaget och tvärtom. Vidare menar forskare att anställda bör omvandla ett 

företags image till en tillgång. Gotsi och Wilson (2001) påstår även att en tillgång som 
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en anställd har, är bestående av dem själva. Detta kan vara en bidragande faktor till att 

medarbetare många gånger har en större inverkan på företagets image hos omgivningen 

än vad företaget själv har (Knox & Freeman, 2006). 

 

Freeman och Knox (2006) påstår även att de anställda är en betydelsefull del av ett 

företags image. De hävdar även att det är viktigt att förena både den interna och den 

externa bilden av varumärket. En enhetlig bild hjälper en anställd att “identifiera sig 

med varumärket”, vilket bidrar till större jobbtillfredsställelse. Det bidrar även till viljan 

att arbeta kvar inom företaget. En tillfredsställd anställd tenderar då till att stärka 

företagets image och på så vis höja förväntningarna hos potentiella och nya medarbetare 

(Knox & Freeman, 2006). Huruvida ett företags- rykte och image påverkar en 

arbetstagare varierar beroende på vilka valmöjligheter som denne ställs inför. En högre 

kvalificerad arbetstagare anses ha fler valmöjligheter av arbetsgivare. Vid fler 

valmöjligheter tenderar ett företagets- rykte och image påverka en arbetstagare mer. Det 

blir således viktigare för arbetstagaren att företagets attribut stämmer överens med det 

som arbetstagaren värdesätter. En arbetstagare som inte har en valmöjlighet påverkas 

mindre av en arbetsgivares rykte och image (Albinger & Freeman, 2000; Turban & 

Greening, 1997).  

 

Attityd grundar sig vanligtvis i den anställdes personlighet. Vad en person själv 

värdesätter i relation med företagets image och rykte blir således betydande 

(Bettencourt, Gwinner, & Meuter, 2001). Cable och Judge (1996) indikerar att 

personens egenskaper har betydelse. Arbetstagare föredrar när deras personliga 

egenskaper stämmer överens med företagets attribut (Albinger & Freeman, 2000; Cable 

& Judge, 1994; Cable & Judge, 1996). Lemmink, Schuijf och Streukens (2003) antyder 

att en person som accepterar en anställning accepterar även anställningens attribut, 

likväl företagets attribut. Cable och Judge (1996) påstår att anställdas värderingar som 

överensstämmer med företagets, resulterar i bättre arbetsresultat. 

 

2.5 Tjänstemarknadsföring 
Som tidigare nämnts har image och rykte stor inverkan på tjänsteföretag. En tjänst kan 

definieras på flera olika vis. Enligt Grönroos (2001) definieras det som en aktivitet eller 

en serie av aktiviteter som normalt är av immateriell karaktär, men inte nödvändigtvis. 
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Detta skall ske i samverkan mellan kund och anställd eller andra fysiska resurser. Dessa 

fysiska resurser kan vara varor och system som tjänsteleverantören tillhandahåller som 

lösningar på kunders problem. Forskare är överens om att tjänster är aktiviteter, 

handlingar eller processer (Lovelock, 2011; Solomon, Surprenant, Czepiel, & Gutman, 

1985; Vargo & Lusch, 2004). Vargo och Lusch (2004) definierar tjänst som 

“tillämpningen av specialiserad kompetens, genom handling, processer och 

föreställningar till förmån för en annan enhet eller enheten själv” (s. 326). Detta kan 

betyda att specialiserad kompetens innebär färdigheter och kunskap och till förmån för 

en annan enhet eller enheten själv innebär självbetjäning. Vargo och Lusch (2004) 

påstår att aktiviteter eller handlingar kan skapa förmåner eller nytta till en människa. De 

hävdar även att kunden avgör om tjänsten är till dennes förmån. Forskare argumenterar 

för att en tjänst bör utgå från en kunds behov. De hävdar även att tjänsten skall skapa 

nytta för personen som tilldelas den (Edvardsson, Gustafsson, & Roos, 2005). 

 

Utifrån tidigare definitioner har Lovelocks (2011) adderat ytterligare förklaringar till att 

definiera en tjänst. Forskningen anser att en tjänst är en ekonomisk aktivitet som erbjuds 

av en part till en annan som vanligtvis är under tidsbaserade uppträdanden. Detta för att 

åstadkomma önskat resultat hos mottagaren, objektet eller andra tillgångar som en 

köpare ansvarar för. I utbyte mot pengar tid och ansträngning förväntar sig en 

servicekund ett värde i form av varor, arbete, yrkesskicklighet, nätverk, anläggning eller 

system. En köpare ansvarar sällan för de fysiska elementen som involveras i en tjänst 

(Lovelocks, 2011).  

 

Konkurrensen mellan tjänsteföretag blir allt större i dagens samhälle (Albinger & 

Freeman, 2000). Tjänsteföretag behöver hela tiden sträva efter att göra sin tjänst unik 

för att intressera fler kunder (Berry, 2000). Enligt forskare differentierar sig 

tjänsteföretag mot sina konkurrenter genom sina anställda (Bettencourt et al., 2001). 

Eftersom en tjänst produceras och används samtidigt blir det således den som utför 

tjänsten som blir bedömd huruvida produkten är bra eller dålig (Berry, 2000; 

Bettencourt et al., 2001).  Jämföra tjänster mellan företagen blir också problematiskt då 

en kund inte kan veta innan hur tjänsten kommer utföras (Hung, 2008; Mudambi, 

Doyle, & Wong, 1997). Uppfattningen som omgivningen har av ett varumärke blir 

därför av större betydelse. Denna uppfattning kan vara avgörande vid köpbeslut. 
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Anställda inom servicesektorn har en betydande roll när det kommer till att vara 

“företagets ansikte utåt” (Burmann, Schaefer, & Maloney, 2008). Eftersom det inom 

servicesektorn är tjänster som förmedlas kan den anställde påverka imagen för företaget. 

Forskare anser att servicesektorn är beroende av dess anställda, då de blir en del av 

varumärket (De Chernatony & Segal-Horn, 2003). Flera forskare hävdar att anställda 

inom servicebranschen är den bindande länken mellan kund och företag (Bettencourt et 

al., 2001). Kraven som tjänsteföretagen ställer på anställda blir således högre eftersom 

den anställde blir representationen av företaget (Bettencourt et al., 2001). 

 

Forskningen säger att tjänsteföretag aktivt behöver arbeta med rykte och image. Detta 

för att attrahera både potentiella- och blivande anställda. Ett företag med gott rykte 

tenderar att öka attraktiviteten hos en arbetstagare. En utomstående kan uppfatta ett 

företag på visst sätt, detta kan påverka bilden av företaget som arbetsgivare. Ett positivt 

rykte gör ett företag attraktivt som arbetsgivare. Detta i jämförelse mot ett negativt rykte 

(Albinger & Freeman, 2000; Gatewood, Gowan, & Lautenschlager, 1993; Turban & 

Greening, 1997).  

 

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram          
Det kan finnas flera uppfattningar om ett varumärke, både externa och interna. Dessa 

uppfattningar om ett varumärke är värdefulla för ett tjänsteföretag. Varumärken kan 

kännetecknas samt uppfattas på olika sätt och återspeglas i en människas minne vid 

igenkännande och ihågkommande. Dessa komponenter kan vara en bidragande del i hur 

ett varumärke uppfattas. Uppfattningar kan kopplas till faktorer som image och rykte 

och hur de kan påverka en människa på olika sätt. En faktor som kan beröra image är 

intryck (Worcester, 2009). Image är uppfattningar som återspeglas i en människas 

minne och ett rykte är ett företags händelser i ett historiskt perspektiv. Härkomsten av 

ett rykte kan delas upp i tre komponenter; intryck, utvärdering och relation (Chun, 

2005). Till dessa faktorer är en anställd en viktig del i hur ett varumärke uppfattas, 

speciellt inom tjänsteföretag. 

 

Varumärkes image och rykte är väl forskade områden. Forskning har visat att en 

arbetstagare som har valmöjligheter av arbetsgivare påverkas mer av dessa faktorer. Det 
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har dock inte studerats hur de påverkar en arbetstagare i ett val av arbetsgivare inom 

små tjänsteföretag. I Figur 1 har studiens teoretiska ramverk konstruerats till en modell 

där studiens forskningsgap presenterar kopplingen mellan varumärkets rykte- och image 

och dess påverkan på en arbetstagare vid valet av arbetsgivare inom små tjänsteföretag. 

 
Figur 1: Teoretiskt ramverk för studien (Egen) 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras tekniker och metoder som tillämpats för att uppnå studiens 

syfte. 

 

3.1 Forskningsansats  
Denna uppsats tillämpar en kvalitativ metod och utgår ifrån tidigare teori inom 

varumärkes- ryktes och image forskning. Bryman och Bell (2014) presenterar denna 

metod som ett vanligt förhållningssätt mellan teori och praktik. Vi anser att detta 

tillvägagångssätt blir det mest fördelaktiga för att besvara studiens syfte. Forskare som 

Alehus (2013) påstår att teori ofta används inom en kvalitativ metod när forskare vill 

undersöka befintlig data i ett nytt sammanhang (Cable & Judge, 1996; Elo & Kyngs, 

2008). Då tidigare forskning inom ämnet främst har berört kvantitativ metod såg vi 

därför möjlighet till en ökad förståelse i ny kontext. Studiens teoretiska referensram 

utgår ifrån de anknytningar som tidigare forskning upptäckt mellan varumärkes- image, 

rykte och anställda. Således anser vi att teorin om dessa komponenter varit en 

utgångspunkt för uppsatsens empiri. Detta har givit oss tillfälle att samla in data via 

semi-strukturerade intervjuer och jämföra dess innehåll mot tidigare teorier.   

3.2 Forskningsdesign 

Som tidigare nämnts i kapitel 1 är syftet med denna studie att få en ökad förståelse för 

hur ett varumärkes- rykte och image kan påverka en arbetstagare vid valet av 

arbetsgivare inom små tjänsteföretag. Studiens design har grundats utifrån det 

kvalitativa synsättet. Vi anser att en kvalitativ metod skapar ett större intresse och ger 

ett mer personligt perspektiv. Vi har tagit del av teori som bestått av vetenskapliga 

artiklar och litteratur. Vetenskapliga artiklar är således grunden till den intervjuguide 

som utformats för insamling av empiriskt material. Intervjuguiden har prövats i en 

pilotstudie för att säkerställa dess genomförbarhet. För att komma i kontakt med den 

kategorin av deltagare som studien kräver har nyexaminerade fastighetsmäklare 

kontaktas via telefon. Det har varit utgångspunkten för bokningen av intervjuer. De 

semistrukturerade intervjuerna har bokats med varje deltagare via telefon samt hållits 

där respektive deltagare själv fått bestämma intervjuplats. Vardera intervjun har spelats 

in och tagit mellan 28-38 minuter.  
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Materialet från intervjuerna har sedan transkriberats och bearbetats i form av kodning 

och kategorisering (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2014; Sohlberg och Sohlberg 

2013). Efter denna bearbetning har deltagarna fått ta del av materialet, således för att 

säkerställa att deras svar stämmer överens med vad de själva upplevt förmedla. 

Säkerställandet av informationen från intervjuerna har härlett till att kapitel 4-6 skapats. 

Materialet har analyserats och diskuterats, i och med detta har det framkommit nya 

bidrag till forskningen. Vi anser att ett kvalitativt tillvägagångssätt ger rum för egna 

tolkningar samt ett bidrag som vi och andra kan ta del av därav valet av 

forskningsdesign. 

3.3 Datainsamling och sekundärdata 

Problematiseringen och den teoretiska referensram som denna uppsats redogör för utgår 

ifrån sekundärdata. Att samla in sekundärdata är enlig Bryman och Bell (2014) tids- och 

kostnadseffektivt då det redan är befintlig data som forskare samlat in. Vi har använt 

flera sekundära källor i form av vetenskapliga artiklar, litteratur och tidningsartiklar. 

Sökningen efter relevanta artiklar och litteratur har skett genom elektroniska databaser 

via Högskolan i Gävles bibliotek som heter Discovery. Vi har även sökt sekundärdata 

via Google Schoolar och Scopus. Discovery erbjuder ett söksystem som går att begränsa 

inom olika genrer och gör det möjligt att specificera sökningen, detta gör även Scopus. 

Google Schoolar ger ingen specificerad sökning. Vi ser det som en fördel att kunna 

använda sig av båda baserna för att maximera informationen av tidigare forskning, även 

för att kunna handplocka artiklar som vi anser är relevanta för studien. Vid sökningar 

har vi använt oss av ord som brand, company image, company reputation, employee och 

attitudes.  

 

I uppsatsen har vi använt 53 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 1967-2017. 

Dessa artiklar anser vi ger relevant information för att bygga en studie på. Merparten av 

artiklarna är publicerade inom intervallet 2000-2009, vilket motsvarar 60 %. De äldre 

artiklarna vi har val att använda anser vi är relevanta och bidrar med ökad förståelse. 

Artiklarna kommer från 26 olika Journals, bland annat från Journal of Marketing, The 

service industries Journal, International Journal of Service Industry, Journal of 

Marketing management och Journal of Service Researchers. 
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Figur 2: Årgång av artiklar (Egen) 

 

För att samla in primärdata till vår studie har vi genomfört semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor. Vi anser de lämpar sig bäst då vi vill att deltagarna skall kunna svara 

fritt. Vi har således utformat en intervjuguide som stöd för intervjuerna. Detta för att 

skapa effektivitet i intervjuerna och minimera överflödig information. Att utgå ifrån en 

intervjuguide gav oss möjligheten att ställa öppna- samt följdfrågor till deltagarna för att 

försöka nå ett djup i varje intervju. Vi anser, likt forskare, att en intervju blir 

intressantare om deltagarna själva står för dialogen (Bryman & Bell, 2014; DiCicco-

Bloom & Crabtree, 2006). 

 

Intervjuerna har genomförts med deltagarna individuellt under inspelning med 

samtycke. Under intervjuerna har vi låtit deltagarna stå för större delen av dialogen, 

detta för att inte addera egna åsikter eller värderingar till situationen. DiCicco-Bloom 

och Crabtree (2006) menar att deltagarna i större utsträckning går till djupet med vad 

dem själva tycker och tänker vid individuella intervjuer. Vi har spelat in varje intervju 

för att kunna bearbeta materialet vid ett senare tillfälle. Som intervjuare ville vi inte gå 

miste om någon betydande information under intervjuerna och anser därför att det finns 

en fördel med inspelning. Totalt var vi tre personer vid varje intervju varav en deltagare 

och två intervjuare. Forskare uttrycker att två intervjuare är till fördel vid individuella 
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intervjuer. Det kan bidra till en mer avslappnad stämning. Val av plats är också en 

viktig del i att få en avslappnad miljö (Bryman & Bell, 2014). Därför har deltagarna 

själva bestämt plats för intervjun. Detta har resulterat i att intervjuerna har genomförts 

på deltagarnas arbetsplats.   

 

3.4 Pilotstudie                   
En pilotstudie genomfördes för att se om vi fick ut önskad information från 

intervjuerna. Detta skedde med en grund från Bryman och Bells (2014) förfarande av en 

pilotstudie. Vi genomförde en intervju och utifrån de svar vi fick ändrades upplägget i 

operationaliseringen till viss del samt vissa omformuleringar av frågorna. Vi valde 

bland annat att förtydliga studiens bakgrund och de definitioner vi använder oss av till 

image och rykte. Ytterligare tillägg var även varför vi valt att applicera studien på vald 

bransch.  

 

3.5 Operationalisering  
Syftet med operationalisering är att utgöra ett frågeunderlag till intervjuerna samt påvisa 

hur de förankras till teorin. Intervjuunderlaget har skapats utifrån den teoretiska 

referensram som studien redogör för. Nedan presenteras teorin som referens i tabellen. 

Flera författare kan vara till grund för intervjufrågorna. Artiklarna är publicerade mellan 

år 1974-2010. Artiklarna innehåller den information som vi ansåg oss behöva för att 

utgöra relevanta frågor, vilket skapar en betydelse för studien. Tabell 2 presenterar 16 

intervjufrågor där värdeord kopplas till uppsatsens innehåll. 

 

Tabell 2: Operationalisering (Egen) 

Referens Intervjufråga Värdeord 

Aaker (1997), Wang & Yang 

(2010) 
Hur kom du i kontakt med företaget? Varumärke 

Argenti & Druckenmiller (2004)  Vad har du för åsikter om företaget?  Varumärkets påverkan på 

anställda  

Wang & Yang (2010) Vad var din första uppfattning om 

varumärket? 
Varumärkets påverkan på 

anställda  
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Davies et al,. (2004) Hur har din uppfattning förändrats 

till företaget idag?  
Image & Rykte i relation till 

anställda   

Argenti & Druckenmiller (2004), 

Riordan et al. (1997)  
Hur tror du att företaget vill 

uppfattas av omgivningen?  
Image 

Dutton & Dukerich (1991), 

Gatewood, Gowan, & 

Lautenschlager (1993)  

Vad tror du omgivningen har för 

uppfattning om företaget?  
Image 

Gotsi & Wilson (2001) Hur viktigt är det med en positiv 

företagsbild för omgivningen?  
Rykte  

Freeman & Knox (2006) Hur viktig är en positiv företagsbild 

för dig? 
Rykte  

 

 

Davies et al,. (2010)  På vilket sätt påverkas din åsikt av 

omgivningens uppfattning om 

företaget?   

Varumärkets påverkan på 

anställda  

Dowling (2016) Gotsi & Wilson 

(2001) 
Om det finns en negativ företagsbild 

från omgivningen, hur påverkar det 

dig?  

Hur påverkar det dig i ett arbetsval?  

Rykte  

 

 

Fishbein & Ajzen  (1974) Vem är du i en arbetsgrupp? Varumärkets påverkan på 

anställda 

Chatman (1989) Albinger & 

Freeman (2000); Cable & Judge 

(1994); Cable & Judge (1996) 

Vad är viktigt för dig på en 

arbetsplats?  

 

 

Image & rykte i relation till 

anställda  
 

Chatman (1989) Albinger & 

Freeman (2000); Cable & Judge 

(1994); Cable & Judge (1996) 

Hur stämmer detta överens med 

företagets ståndpunkter/värdeord? 
Image & rykte i relation till 

anställda  

Macdonald & Sharp (2000), 

Martin & Bartol (1986) 
Vad är viktigt för dig när det 

kommer till val av företag? 
Varumärkets påverkan på 

anställda 

Davies et al,. (2010)  Hur påverkas du i ditt val av 

arbetsplats av anställda inom 

Varumärkets påverkan på 

anställda  
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företaget?   

 

Albinger & Freeman (2000), 

Cable & Judge (1994), Cable & 

Judge (1996) 

Wang & Yang  

Hur upplever du att valmöjligheten 

är bland dina potentiella 

arbetsgivare? 

Rykte & Image i relation till 

anställda, Varumärkets 

påverkan på anställda  

 

 

 

3.6 Urval 

Eftersom ambitionen med denna studie varit att få en fördjupad förståelse ansåg vi att 

valet av vilka deltagare som skulle ingå i studien var viktigt. Vi hade därför kriterier för 

vilka personer vi ansåg skulle kunna representera branschen på ett trovärdigt sätt. Ett 

kriterium var anställningstiden. Vi ansåg att nyanställda skulle besvara studiens syfte 

angående val av arbetsgivare på ett verklighetstroget sätt. Deltagarna som medverkat i 

denna studie anser vi representerar nyanställda då de anställts efter 2016-01-01. Vår 

ambition var att deltagarna skulle ha valet av arbetsgivare så aktuellt som möjligt i deras 

minne. Ytterligare krav var en blandning mellan olika kön samt olika företag. Detta för 

att kunna utläsa om de finns skillnader i deltagarnas svar. Blandningen anser vi skapar 

en större trovärdighet. Utifrån de förutsättningar vi haft har vi i bästa möjliga mån 

blandat deltagare med olika kön. Av bekvämlighets synpunkt har vi inriktat oss främst 

på personer verksamma i Stockholmsområdet. Dels på grund av tidsbegränsning men 

också på grund av de större utbuden av nyanställda fastighetsmäklare. Vi anser att dessa 

kriterier är representerbara utifrån andra branscher. Det innebär att det finns en 

överförbarhet i studien. 

 

3.7 Analysmetod 
I och med det kvalitativa metodvalet finns det inga givna svar till vår intervjuguide utan 

deltagarna kan oberoende svara hur de vill. Att analysera ett kvalitativt arbete medför 

därför vissa svårigheter och kräver sin struktur. För att hitta en struktur har vi tagit hjälp 

av ett datanalyseringsprogram. Detta för att kunna tydliggöra för resultatet från de 

semistrukturerade intervjuer som genomförts. Med hjälp av dataprogrammet har 

ambitionen varit att tydligt koda och kategorisera deltagarnas svar. Datan från de 
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semistrukturerade intervjuerna har förts in i programmet men på grund av tidsbrist har 

vi inte kunnat ta detta vidare till en dataanalys. 

 

Vi har använt oss av manuell analys och har utifrån tabeller kodat och kategoriserat 

deltagarnas svar. Tabellen redogör för hur vi kategoriserat deltagarnas svar och därefter 

kodat dem. Kategoriseringen utgår från den teoretiska referensramen som studien 

redogör för samt intervjuguiden. Kategoriseringen är huvudrubriken på vardera bilaga. 

Under huvudrubriken finns frågorna från intervjuguiden som baserats på studiens 

teoretiska referensram. Det som vi anser varit relevant för studien i deltagarnas svar 

redovisas under frågorna. Se Bilaga 1-4.  

3.7.1 Nvivo 11 

Nvivo är ett dataprogram som kan tillämpas vid kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 

2014). Programmet gör det möjligt för forskaren att sortera, arrangera samt undersöka 

om det finns kopplingar mellan deltagarnas svar. Vi har använt Nvivo 11 och infogat 

den data som vi transkriberat från de inspelade intervjuerna. I programmet har vi 

kategoriserat data under “theme nodes”. Men på grund av tidsbrist valde vi att fortsätta 

kodningen manuellt.  

3.8 Etiska aspekter 

Etik är en viktig aspekt inom forskning. Bryman och Bell (2014) belyser de etiska 

reglerna som vanligen rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för 

deltagare som är inblandade i en studie. Denna studie tillämpar de principer som finns 

angående etiska aspekter. Innan varje intervju informerade vi deltagarna om syftet med 

studien, en bakgrund till ämnet samt hur intervjun kommer gå tillväga. Deltagarna hade 

även möjlighet att ställa frågor innan intervjun startade. Detta för att deltagarna skulle 

känna sig trygga och välinformerade och på så sätt ge så utförliga svar som möjligt. Vi 

upplyste även att deltagandet i vår studie var helt frivilligt och att deltagaren fick 

avbryta intervjun om så önskades. Genom detta tillvägagångssätt uppfyllde vi både 

informationskravet, samtyckeskravet samt integritetskravet (Bryman & Bell, 2014). 

 

Alla respondenternas personuppgifter behandlas anonymt, enligt konfidentialitet- och 

anonymitetskravet. I kapitel fyra där resultatet från vår studie redovisas byts deltagarnas 

namn ut till D01-D12 och företagens namn till F1-7. Uppgifter som samlats om 
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deltagarna i undersökningen kommer endast att användas i denna undersökning, detta i 

enlighet med nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2014). 

 

3.9 Kvalitetskriterier 
Kvalitetskriterier lämpar sig olika beroende på vilken forskningsdesign som 

tillämpas.  Vanligtvis nämns validitet, reliabilitet samt replikerbarhet som kriterier vid 

kvantitativt forskning (Bryman & Bell, 2014). Begreppen används för att kvalitetssäkra 

forskning och som ett mått på hur forskningen skall bedömas. Det är dock en pågående 

diskussion om hur dessa begrepp går att tillämpa på en kvalitativ studie. För att 

kvalitetssäkra en kvalitativ metod finns det andra begrepp att ta i anspråk. Vi har valt ett 

kvalitativt tillvägagångssätt, vilket handlar mer om att ge utrymme för tolkning och 

förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

 

Att kvalitetssäkra forskning ser vi som en viktig del i vår studie. Vi har därför valt att 

istället tillämpa trovärdighet och äkthet som kriterier för kvalitetssäkring. Dessa 

begrepp har utvecklats och tillförts för att bedöma kvaliteten vid kvalitativ forskning 

(Elo & Kyngs, 2008; Lincoln & Guba, 1985; Shenton, 2004; Whittemore, Chase, & 

Mandle, 2001). Trovärdighet grundar sig i flera delkriterier. Vi har valt att tillämpa 

tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet på vår studie. Detta för att avsikten med 

denna uppsats är att skapa förståelse och djup.  

 

När tillförlitlighet nämns inom forskningssammanhang menar forskare att det ersätter 

validitet (Bryman & Bell, 2014; Lincoln & Guba, 1985; Shenton, 2004; Whittemore et 

al., 2001). Bryman och Bell (2014) beskriver tillförlitlighet som ett mått av hur en 

studie stämmer överens med verkligheten. De beskriver även att tillförlitlighet kan vara 

ett mått på hur trovärdig forskningen är i andra personers ögon. Vi har låtit våra 

deltagare kontrollera resultaten för att på så sätt se att det överensstämmer med deras 

verklighetsbild. Detta för att se om de svar vi tolkat stämmer överens med vad de själva 

anser dem svarat. Detta hävdar forskning är respondentvalidering. Vi anser att om 

deltagarna själva får ta del utav vad de själv svarat och upplever det på samma vis som 

oss författare skapas en större tillförlitlighet. Vi vill att det som tas upp i denna studie 

skall spegla verkligheten och detta blir således vårt sätt att se det genom andra personers 

ögon.  
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Ett annat mått för att kontrollera trovärdigheten i forskning är överförbarhet. Bryman 

och Bell (2014) menar att det inom kvalitativ forskning är mer fokus på djupet, 

deltagarna i en kvalitativ forskning har således oftast någonting gemensamt. 

Gemensamt för de deltagare vi valde att intervjua var att de alla var nyanställda inom 

fastighetsmäklarbranschen och har gjort ett aktivt val av arbetsgivare. Eftersom vi valde 

att avgränsa oss till fastighetsmäklarbranschen ser vi stora möjligheter till att även testa 

denna studie på en annan subgrupp inom små tjänsteföretag. Att kunna applicera studien 

på en annan subgrupp anser forskning kan tyda på att studien är överförbar. Detta anses 

således vara något som bara uppsatsens läsare kan avgöra (Graneheim & Lundman, 

2004; Shenton, 2004). 

 

Inom kvantitativ forskning finns reliabilitet som ett mått på kvaliteten i studien, 

motsvarigheten för reliabilitet i en kvalitativ studie är pålitlighet (Bryman & Bell, 

2014). Pålitlighet betyder att forskarna i studien skall ha ett granskande synsätt. Ett 

granskande synsätt har i denna studie inneburit att andra kollegor agerat som granskare, 

även vänner och familj. Vi har låtit kolleger opponera på vår studie under förfarandets 

gång, en granskning som vi anser bidrar till att öka pålitligheten i studien. Även vänner 

och familj har fått ta del av arbetet för att göra det förståeligt och pålitligt.    

 

Ett sista mått för att kvalitetssäkra vår studie är genom kriteriet äkthet. Forskare anser 

det finns olika kriterier för att uppnå äkthet i en studie (Bryman & Bell, 2014; Guba & 

Lincoln; 1994). Ett av kriterierna är att uppvisa om studien ger en rättvis bild. Detta är 

något som vi har försökt tillgodose i våra intervjuer. Genom intervjuer med våra 

deltagare vill vi ge en rättvis bild som speglar verkligheten till hur ett varumärkes- 

image och rykte kan påverka valet av arbetsgivare för en arbetstagare. 

 

3.10 Metodkritik 
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie för att vi ville få ökad förståelse inom detta 

ämne, vilket vi anser oss fått. En kvalitativ studie har gett oss möjlighet att fråga varför 

och vad som påverkar deltagarna. Hade vi valt att använda oss av en kvantitativ metod 

så anser vi oss inte fått samma utfall. En personlig åsikt är svår att utläsa ifrån en enkät, 

i detta fall är det personliga en viktig del av studiens innehåll. Att utläsa från svaren i 
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våra intervjuer så anser vi att deltagarna förklarar varför och vad som påverkar dem. En 

enkät anser vi hade begränsat dessa svar. Vi tror dock att en kvantitativ metod är möjlig 

att genomföra inom samma ämne. 

 

Vi ser potentiella förbättringsmöjligheter av studien. Ett bredare intervjuunderlag anser 

vi hade gynnat studiens resultat. Vi tror även detta resultat hade kunnat påverkas, 

alternativt förändrats om vi utfört en pilotstudie på mer än en person. Vi anser även att 

det hade ökat trovärdigheten i pilotstudien att applicera den på flera personer. 
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4. Empiri      
I detta kapitel presenteras det resultat som erhållits via de semistrukturerade 

intervjuerna. En sammanställning av deltagarnas respons har därefter genomförts som 

belyser deltagarnas åsikter och uppfattningar. 

 

4.1 Deltagarbeskrivning   
Som nämnts i introduktionen har denna studie appliceras på fastighetsmäklarbranschen. 

Tjänsteföretagen som deltagarna arbetar på har mellan två till tolv anställda. Denna typ 

av företag passar därav in i denna studie om små tjänsteföretag, då 

fastighetsmäklarbranschen förmedlar olika tjänster. Idag finns 5 283 

fastighetsförmedlings företag i Sverige. Företagen inom denna bransch söker ständigt 

efter att anställa nya fastighetsmäklare. Utbildningen till att bli fastighetsmäklare kan 

ske via högskola eller uppdragsutbildning. Dessa högskolor har ständiga influenser från 

branschen med event och mässor. 

 

Deltagarna som medverkat i studien har varit anställda från en till tolv månader på 

respektive företag. Denna grupp av deltagare passar in i vad vi har valt att kategorisera 

som nyanställda. Precis som många andra tjänsteföretag förmedlar den valda branschen 

samma typ av tjänst. De finns således skillnader i hur företagen differentierar sig 

gentemot sina konkurrenter, likväl som det finns personer som differentierar sig från 

varandra. Deltagarna är anställda inom olika företag vilket ger en bredare bild av 

branschen, detta ger en mer realistisk syn på verkligheten. Deltagarna har genomfört ett 

aktivt val av arbetsgivare, då nyexaminerade fastighetsmäklare har flera valmöjligheter 

av arbetsgivare. Som tidigare nämnts i kapitel 2 behöver ett tjänsteföretag arbeta aktivt 

med image och rykte, detta är något som fastighetsmäklarbranschen även aktivt behöver 

göra. Vi anser således att denna deltagargrupp som ovan beskrivits lämpar sig för att 

besvara studiens syfte.  

 

Vi har valt att i denna studie benämna våra deltagare efter D01 till och med D12, där D 

står för “deltagare”. Detta för att hålla konfidentialitets- och anonymitetskravet. 

Företagsnamnen benämns vid F1-F7. Tabellen nedan redogör för de semistrukturerade 

intervjuer som har genomförts där deltagarna presenteras samt vilket företag de 

representerar. Tolv intervjuer har ägt rum med tolv deltagare, alla arbetar som 
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fastighetsmäklare hos respektive företag. Längden på intervjuerna har varit mellan 28-

38 minuter. Tabellen redogör för hur länge de har varit anställda inom respektive 

företag, området de arbetar inom samt vilket kön deltagarna identifierar sig som. 

Därefter en sammandragning av intervjuerna.  

 

Tabell 3: Information om alla intervjuer (Egen)  

Deltagare Kön Företag Område Intervjulängd  Anställningstid 

D01  Man F1  Solna 30 minuter 11 månader  

D02  Man  F2 Nacka 31 minuter 11 månader  

D03  Man  F3 Stockholm 35 minuter 3 månader  

D04  Kvinna F4 Örebro 28 minuter 3 månader  

D05 Man  F1 Bromma 38 minuter 12 månader  

D06 Man  F1 Bromma 30 minuter 2 månader  

D07 Kvinna  F5 Stockholm 35 minuter 12 månader  

D08 Man  F6 Upplandsväsby 35 minuter  3 månader  

D09 Kvinna  F5 Stockholm 30 minuter  7 månader  

D10 Man F6 Nynäshamn 29 minuter 2 månader  

D11 Man F6 Stockholm 30 minuter  2 månader  

D12  Kvinna F7 Huddinge 30 minuter  1 månad  

 

 

4.2 Varumärket, image och rykte i relation till anställda  
Alla deltagare beskrev att de ansåg sig ha en åsikt om sin arbetsgivare. Flera av de 

intervjuade personerna anser att de tycker deras företag är bra. Deltagarna ansåg i stor 

omfattning att det fanns något positivt om respektive företag. Det som skiljer 

deltagarnas respons emellan är hur de definierar ett bra företag. Vissa hävdar att 
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företaget i sin helhet är bra gentemot andra som påstår att de små detaljerna gör 

företaget bra. Flera av deltagarna påstod även att företaget utstrålade eller gav dem 

något som de själva ansågs tycka om. Det var en deltagare som hävdade att den hade 

inte valt att arbeta hos det valda företaget om åsikten om det varumärket inte hade varit 

bra. 

 

Utvärdering: vidare ansåg deltagarna att deras åsikt kan påverkas av vad andra tycker 

om företaget, dock i olika utsträckning. Majoriteten av deltagarna ansåg att deras åsikt 

faktiskt påverkas av vad omgivningen uppfattar om företaget och att det i sin tur kan 

påverka deras egen åsikt. Några av deltagarna ansåg att det fanns en större påverkan hos 

en närstående person än en person som inte är närstående. En annan deltagare hävdade 

att omgivningens åsikt bara skulle påverka denne om det var någon större skandal i 

media. Deltagarna hyste även att omgivningens åsikter är viktiga för den egna 

uppfattningen. Vidare ansåg få deltagare att de inte påverkades något av omgivningen 

utan de utgår från sin egen uppfattning för att skapa en åsikt. 

 

Intryck: deltagarnas uppfattningar skilde sig något från varandra. Det fanns neutrala och 

positiva inställningar till företagen. Majoriteten av svaren ansåg att de hade fått en god 

uppfattning om företaget vid första kontakten. Två avvikande svar beskrev att de hade 

svårt att bilda sig någon uppfattning på grund av att de inte hade någon information om 

det företaget sedan tidigare. De hävdade således att det fanns en positiv inställning till 

företaget. Övriga deltagarna hade olika åsikter angående den första uppfattningen. 

Några deltagare ansåg att den första uppfattningen skapades via personer inom 

företaget. Andra deltagare ansåg mer att den första uppfattningen grundades i företagets 

helhet. Dessa uppfattningar hade en positiv jargong. 

 

Relation: deltagarnas uppfattningar till företaget idag har delvis förändrats. Gemensamt 

för alla deltagare är att den har förändrats till något bättre, ingen deltagare hyser någon 

negativ uppfattning idag till företaget de valde att arbeta hos. Det som några deltagare 

hävdar är att det är en minimal förändring som skett angående deras uppfattning. Dessa 

deltagare menar att uppfattningen till företaget har förstärkts till de bättre. Andra 

deltagare hävdar även att uppfattningen förändrats för att de har skapat en relation till 

företaget de arbetar hos och dess anställda. 
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Relationen till andra anställda ansåg många deltagare var en viktig aspekt att ta hänsyn 

till på arbetsplatsen. Nästan alla deltagare påstod att praktiska influenser i form av 

medarbetare var viktigt för dem själva och deras egen trivsel. Andra aspekter som 

deltagarna belyste som viktiga var att det skall finnas stöttning från chefer men även 

möjligheter på arbetsplatsen. Att möjligheter var viktigt på arbetsplatsen ansåg 

deltagarna var för deras egna personliga utveckling. De ville kunna växa tillsammans 

med företaget.  

 

Återigen påstår majoriteten av alla deltagare att praktiska influenser således är viktigt 

när det kommer till ett val av företag. De anser att finns det ett samspel mellan praktiska 

influenser och trivsel på arbetsplatsen. Åtskilliga deltagare hävdade att det var viktigt då 

en anställd spenderar mycket tid på arbetet. En deltagare belyste att företagets 

varumärke inte är lika viktigt i jämförelse de praktiska influenserna. Deltagarna hävdar 

vidare att anställda på en arbetsplats kan påverka dem i deras val av arbetsgivare. En 

deltagare poängterar att en arbetstagare endast skapar sig en uppfattning om de anställda 

innan den vidtar anställning. 

 

Valet av företag ansåg deltagarna påverkas mest av praktiska influenser. Majoriteten 

påstår fortsättningsvis att det finns flera valmöjligheter när det kommer till arbetsgivare. 

Deltagarna anser att det är en bransch som aktivt vill anställa fastighetsmäklare. Få 

deltagare hävdade dock att det fanns en viss begränsning beroende på vilka egna krav en 

arbetstagare ställer på en arbetsgivare. 

 

4.3 Ryktets och image påverkan  
Deltagarnas åsikt kring hur företaget de arbetar på vill uppfattas av omgivningen hade 

många gemensamma faktorer. Företagen levererar samma tjänst på så vis blir 

uppfattningen till varumärkets image allt mer betydande. Deltagarnas svar visade, trots 

olika varumärken, flera likheter vad gäller företagets interna image. Flera av deltagarna 

ansåg att deras företag vill uppfattas som professionella. Att kunderna upplevde 

företaget som tryggt och påläst var viktigt enligt flera av deltagarna. För relativt många 

deltagare var modernt den bilden som företaget ville utge sig som. Deltagarna här 

menade att det viktiga för företaget var att vara nytänkande och exklusivt. Trots olika 
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varumärken så har företagen vissa gemensamma nämnare till hur de själva vill 

uppfattas. Generellt upplevde deltagarna att omgivningens bild av företaget stämde 

överens med hur företaget själva vill uppfattas.  

 

Vidare ansåg alla deltagare att det är viktigt att det finns en positiv bild av företaget från 

omgivningen. Gemensamt påstod deltagarna att det inom just denna bransch var viktigt 

då det är en bransch beroende av dess kunder. De menar att en positiv företagsbild från 

omgivningen genererar fler kunder vilket öppnar för mer arbete. På så vis påverkar det 

även deltagarna själva. Gemensamt menar deltagarna att det är viktigt att det även själva 

tror på företaget de arbetar för då detta återspeglas vid kundmöten. 

 

Huruvida en negativ företagsbild skulle påverka deltagarna var åsikterna olika. De flesta 

menade att det aldrig skulle beblanda sig med ett företag vars image och rykte var av 

negativ karaktär. Några av deltagarna menade att det skulle bero på från vem eller vart 

ryktet kom ifrån. En deltagare menade att hon hellre är på ett företag med ett negativt 

rykte än ett neutralt då hon ansåg att det då fanns åsikter till företaget. Dennes svar var 

dock unikt bland deltagarna vars åsikt generellt var att ett negativt rykte hade gjort 

deltagarna mer vaksamma och mer granskande vad gäller ryktet.   
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5. Analys 
I detta kapitel kommer studiens empiri analyseras mot den tidigare forskning som har 

presenterats i den teoretiska referensramen. Utifrån teorin har kodning och 

kategorisering skett för att se om det finns några samband mellan teori och empiri.  

 

5.1 Varumärkets påverkan på anställda  
Forskningen som redogörs i kapitel 2 hävdar att ett varumärke är beroende av olika 

faktorer. Utifrån den teoretiska referensramen och empirin har vi kunnat kategorisera 

hur deltagarna upplever varumärket utifrån uppfattningar. Som tidigare nämnts kan 

image och rykte i sin tur bestå av flera faktorer, en av dessa är intryck (Chun, 2005; 

Worcester, 2009). Utifrån den aspekten kan intryck påverka uppfattningen om 

varumärket.  

 

Forskning (Argenti & Druckenmillers, 2004; Wang & Yang, 2010) visar att beslut 

gällande ett varumärke handlar om hur medveten en person är samt vilken uppfattning 

personen har om varumärket. Vid ett beslut anses en person välja det varumärke denne 

känner till, enligt den uppfattningen, blir åsikten att företaget är bra (Macdonald & 

Sharp, 2000). Där menas att en person väljer ett företag som denne varit i kontakt med 

fler gånger snarare än ett företag som personen i fråga bara varit i kontakt med en gång. 

Vilket kan betyda att en person som känner till ett företag tenderar till att få ett bättre 

intryck som i sin tur genererar en bättre attityd. Deltagare D01, D03, D05, D06, D08 

och D09 hade en personlig åsikt att de tyckte om varumärket eller tyckte det var ett bra 

varumärke. Likväl som deltagare D04 ansåg att varumärket passade denne. Deltagare 

D02, D07 och D10 antyder samma uppfattning och beskriver varumärkets egenskaper 

generellt, istället för att dra en personlig koppling till det. Detta gjorde även deltagare 

D12 dock med en personlig positiv anknytning. Det kan uppfattas som att deltagarna 

faktiskt har påverkats av varumärket då de har en åsikt om det i olika utsträckning. 

Detta kan betyda att deltagarna har fått ett positivt intryck av varumärket som härlett till 

en positiv attityd. 

 

Wang och Yang (2010) har även påvisat att ihågkommande har en betydande roll i 

huruvida en person tillskriver sig en produkt eller tjänst. Deltagare D01, D04 och D09’s 

svar lägger ingen större vikt vid att koppla ihop en tjänst med varumärket. Deras första 
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uppfattning ansågs vara neutral. Deltagare D02, D03, D05, D06, D07, D08 och D12’s 

uppfattningar kunde kopplas till både personer och varumärket. Deltagare D11 ansåg att 

den första uppfattningen om varumärket var tråkig. Att deltagarna beskrivit en 

uppfattning om varumärket kan påvisa att de fått ett intryck av varumärket via image 

eller ett rykte.  

 

Flera forskare (Davies & Chun, 2002; Davies et al., 2004; Y. Wang, Luo, & Tai, 2017) 

påvisar även att externa- och interna uppfattningar som är positiva genererar ett positivt 

intryck av varumärket. Detta påstås skapa tillfredsställelse på en arbetsplats. Vilket kan 

betyda att en positiv uppfattning av varumärket från omgivningen skapar 

tillfredsställelse på en arbetsplats. Vilket i sin tur kan påverka den anställdes egen åsikt. 

Deltagare D01 ansåg att det är viktigt att höra vad omgivningen (chefer och anställda) 

anser om företaget. D01 ansåg även att intrycken från omgivningen skapar en 

trovärdighet till företaget. D05 och D10’s svar antydde att det inte finns någon större 

påverkan från omgivningen på deras egen åsikt. Deras egna intryck av företaget anses 

väga tyngre än omgivningens åsikt. D09 ansåg dock att omgivningen skulle kunna 

påverka till viss del medan D02, D07, D08 och D12 ansåg att omgivningen faktiskt 

påverkar deras åsikt. Detta kan betyda att deltagarna påverkas av omgivningens åsikt 

om varumärket i olika omfattning. D07 ansåg att om denne inte har någon egen 

uppfattning om företaget, kopplas associationerna till omgivningens uppfattningar och 

intryck. Även D09 ansåg att hade första uppfattningen varit negativ om företaget hade 

det påverkat mer vad omgivningen tycker om varumärket. Det kan betyda att 

omgivningens positiva och negativa åsikter om varumärket kan överföras och bli 

deltagarnas åsikter. Orsaken var att de själva inte fått ett intryck eller skapat sig en egen 

uppfattning om varumärket. 

 

Vidare har forskare påstått att ett rykte kan påverka en anställd i deras val att fortgå med 

en tjänst. Ett positivt företagsrykte ökar attraktiviteten hos en arbetsgivare, gentemot ett 

negativt rykte (Albinger & Freeman, 2000; Dowling, 2016). Där menar forskare att ett 

positivt rykte från omgivningen om ett företag kan påverka en anställd i ett val, likaså 

ett negativt rykte. Huruvida deltagarna själva påverkas av ett positivt rykte från 

omgivningen ansåg majoriteten att det var viktigt för dem vad omgivningen tycker om 

företaget. D08, D09 och D10 påstod att de påverkades på olika sätt beroende på vem i 
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omgivningen som hade fått ett intryck och skapat sig en uppfattning. De hävdade att 

närståendes åsikt om företaget skulle påverka mer än en person som inte är närstående. 

Detta kan betyda att deltagarna påverkas av omgivningen, speciellt av personer som 

anses vara närstående. Deltagare D03, D07, D08, D09, D11 ansåg att en påverkande 

faktor var huruvida de själva trodde på varumärket, att det skulle ha större betydelse än 

omgivningens åsikt. Detta i relation till ett positivt intryck av företagets image. Det kan 

uppfattas att deltagarna påverkas mindre av omgivningen när det finns en positiv 

företagsimage. Deltagarna ansåg att “tror du på ditt varumärke kan du förmedla det 

vidare till omgivningen istället för att omgivningen skall påverka dig”.  

 

Deltagarna anser att en negativ företagsimage påverkar mer än en positiv företagsimage. 

Forskare har diskuterat att det inte är gynnsamt att ha olika uppfattningar om ett 

varumärke, vilket innebär att de olika uppfattningarna kan var positiva och negativa. 

Även där påstår de att en negativ uppfattning påverkar mer än en positiv uppfattning 

(Carter & Deephouse, 1999; Davies & Chun, 2002). Deltagare D01, D04, D05, D07, 

D09 och D11 uppgav att de inte ville beblanda sig med ett företag som har en negativ 

bild från omgivningen. Deltagarna menar att det skulle påverka dem mer om de stod 

inför ett val. Det kan betyda att deltagarna inte skulle välja ett företag med en negativ 

bild från omgivningen. D10, D11 och D12 ansåg dock att en negativ företagsbild skulle 

påverka dem i form av att vara mer noggranna vid ett val, för att förstå var det negativa 

kommer från. De påstår att deras egna intryck och uppfattning, trots en negativ 

företagsbild, skulle spela större roll. Det kan menas att deltagarnas egen uppfattning 

betyder mer än vad omgivningen tycker om företaget. 

 

Majoriteten av deltagarna hävdar att det är viktigt med en positiv företagsbild från 

omgivningen. D05, D07, D08 och D12 påstår att det blir enklare att arbeta och skapa 

relationer inom ett företag som får positiv respons från omgivningen. Detta kan 

uppfattas som att ett företag med ett gott rykte är lättare att arbeta för, även att 

omgivningen påverkar deras arbetssituation. D05 och D07 antydde att positiv kan 

beskrivas i olika bemärkelser. Där menas att positiv kan ha olika innebörder bland 

människor. D07 förklarade att “Jag vet att vårt varumärke inte alltid förknippas med 

det positiva, då det vi tycker är positivt, kanske inte andra tycker är positivt”. 

Deltagarnas svar kan betyda att företaget denne representerar har en egen uppfattning 
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om vad som är positivt, vilket vissa människor inte alltid delar. Detta kan härledas till 

att intryck kan upplevas olika, både positivt och negativt.  

5.2 Rykte och Image i relation till anställda 

Som tidigare nämnts kan image och rykte skapas av intryck. Ett rykte kan även bestå av 

andra faktorer såsom utvärdering och relation. Utvärdering- och relationsfaktorn berör 

ett rykte utifrån enskilda individers intressen. Utvärderingsfaktorn berör även 

ekonomiska aspekter hos ett företag och relationsfaktorn berör hur uppfattningar 

förändras (Chun, 2005; Worcester, 2009). 

 

Uppfattningar och erfarenheter om ett företag kan variera. Dessa aspekter kan härleda 

till förändringar i attityden gentemot ett företags image och rykte (Nguyen & Leblanc, 

2001). Tidigare forskning tyder på att ett företag med gott rykte och image tenderar till 

att öka intresset hos arbetssökande (Albinger & Freeman, 2000; Bettencourt, Gwinner, 

& Meuter, 2001; Turban & Greening, 1997; Worcester, 2009). Davies & Chun (2002) 

hävdar att det inom tjänstesektorn är ofördelaktigt med olika uppfattningar om ett 

varumärke. Det kan betyda att om uppfattningen till varumärket inte bara är positivt kan 

intresset för företaget bli mer neutralt.  Deltagare D02, D10 och D12 ansåg att deras 

uppfattning inte hade förändrats någonting sedan deras första kontakt med företaget. 

D02 menade att uppfattningen inte hade förändrats därför att första kontakten med 

företaget gav en tydlig och bra bild av vad de var och stod för. Deltagare D01, D05 och 

D09 hävdade att deras bild om företaget inte hade förändrats på så sätt mer än att dem 

vet mer om företaget idag. Eftersom deltagarnas uppfattning till företaget är densamma 

och inte har förändrats så kan det menas med att intresset för företaget är förhållandevis 

högt. Att några deltagare inte upplever en förändrad uppfattning skulle kunna bero på de 

intryck de fick vid första kontakten. De deltagare som upplevt ökad kunskap om 

företaget kan ha förstärkt uppfattningen för att relationen till företaget ändrats sedan 

första kontakten.  

 

Forskare påstår att när en person vidtar anställning så accepterar medarbetaren 

företagets attribut och värderingar (Cable & Judge, 1996; Lemmink, Schuijf, & 

Streukens, 2003). Där menas att när en anställd väljer att börja arbeta på ett företag så 

neutraliseras uppfattningarna. Den anställde accepterar alltså företaget för det som de 
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står för. Deltagarna D03, D04, D06. D07 och D11 nämner att uppfattningen till 

företaget har förändrats till viss del, hur deras uppfattning förändrats skiljer sig mellan 

deltagarna. Det kan då betyda att deltagarna accepterat företagets värderingar och ändrat 

sina egna uppfattningar till företagen. Utifrån deltagarnas svar finns det olikheter som 

skulle kunna kopplas till att deltagarna påverkats av relationsfaktorn. Detta på grund av 

deras förändrade uppfattning om företaget.  

 

Tidigare forskning menar att en anställds värderingar bör stämma överens med 

företagets egna värderingar (Albinger & Freeman, 2000; Cable & Judge, 1996). Vad en 

arbetstagare anser vara viktigt personligen blir således en bidragande faktor till attityden 

gentemot företaget (Bettencourt et al., 2001; Fishbein & Ajzen, 1974). Vilket kan 

betyda att om företaget delar värderinga med en anställd och lever upp till de 

förväntningar som finns tenderar det till en mer nöjd anställd. Värderingar kan även 

spela roll i valet av företag. Flera deltagare anser att det är av stor betydelse hur de 

behandlas på en arbetsplats. D01, D02, D03, D04, D05, D07, D08, D09, D11, D12 

nämnde att praktiska influenser spelar roll i valet av företag. Detta skulle kunna betyda 

att relationer inom företaget kan påverka en anställd. D03 och D10 diskuterade att 

stöttning från chefen är viktigt medan D02, D05, D08 och D11 ansåg att utveckling och 

ambitioner på arbetsplatsen även spelade roll. Det kan uppfattas som att deltagarna 

anser att det är viktigt hur företaget behandlar och tillgodoser deras behov på en 

arbetsplats. Deltagarnas svar om praktiska influenser uppfattas även som betydande. 

 

Fortsättningsvis ansåg deltagarna att deras personliga värderingar kring 

arbetsförhållanden stämmer delvis eller väl överens med huruvida det i verkligheten är 

hos företagen. D02, D08 och D11 ansåg det viktigt med möjligheter på arbetsplatsen. 

Med möjligheter ansåg deltagarna utvecklingsmöjligheter inom företaget. Två av tre 

deltagare tyckte även detta var i linje med företagens ståndpunkter. Möjligheter skulle 

kunna påverka ekonomiska förutsättningar som finns på en arbetsplats. På så vis kan 

detta leda till påverkan av utvärderingsfaktorn.  D01 och D12 anser att det är viktigt att 

bli uppmärksammad på arbetet. Men även att det är jämställt på arbetsplatsen. Det kan 

uppfattas som att deltagarnas värderingar till stor del stämmer överens med företagens. 

 

Knox och Freeman (2006) anser att medarbetare många gånger har stor inverkan på 
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företagets image. Medarbetare kan förstärka förväntningarna hos potentiella anställda 

genom att identifiera sig med varumärket. Knox och Freeman (2006) påstår därför att en 

tidigare anställd har lättare att påverka och forma utomståendes bild av företaget. 

Deltagare D01, D03, D05, D12 anser att det påverkades i sitt val av de andra anställda 

inom företaget men till olika grad. För D01 var det viktigt att stämma av hur 

medarbetarna uppfattade företaget “Innan jag blev anställd frågade jag hur de trivs och 

vilken stöttning de får. Hade jag hört negativa saker hade jag inte varit lika 

intresserad.”. Det kan uppfattas som att deltagarna påverkats av relationsfaktorn då 

deras uppfattningar har påverkats av en praktisk influens. D02 svarade att medarbetarna 

är en betydelsefull praktisk influens generellt men att de inte påverkade i valet. 

 

Valmöjligheterna för en arbetstagare kan variera beroende på hur kvalificerad 

arbetstagaren är för tjänsten. Där menas att en kvalificerad arbetssökande anses skulle 

kunna besitta bättre kunskaper än andra arbetssökande. Forskarna hävdar att företagets 

rykte och image påverkar olika mycket beroende på vilka valmöjligheter som finns 

(Albinger & Freeman, 2000; Turban & Greening, 1997). Det kan betyda att ett företags 

image och rykte blir mer avgörande faktorer vid fler valmöjligheter för en arbetstagare. 

De flesta deltagare i studien anser att det finns valmöjligheter inom just denna bransch. 

D09, D11 och D12 svarade något annorlunda från övriga deltagare. D09 och D12 ansåg 

att de hade för lite grund för att kunna uttrycka sig. Gemensamt för deltagarna i fråga 

var att de haft en närmare kontakt med deras företag under en längre tid innan de blev 

anställda som fastighetsmäklare hos företagen. D11 ansåg att valmöjligheterna var 

blandade beroende på vilka krav som ställs på arbetsgivaren. D11’s svar skulle kunna 

betyda att är du mer kvalificerad ställs andra krav från arbetstagaren. Detta gör att 

image och rykte kan vara mer betydande faktorer i valet av arbetsgivare.  

 

5.3 Sammanfattning av analysen  
Utifrån analysen av det empiriska materialet har det funnits återkommande faktorer som 

påverkar deltagarna. Image och rykte är faktorer som påverkar på olika vis, även 

praktiska influenser. Dessa faktorer kan beröras av olika komponenter såsom intryck-, 

relation- och utvärderingsfaktorn. Utifrån analysen har vi kunnat se att praktiska 

influenser är en ny faktor i förhållande till den teori som presenterats i kapitel 2. Nedan 

presenteras deltagarnas svar i relation till image, rykte och praktiska influenser som ett 
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resultat av analysen. Deltagarna presenteras och huruvida deras intervju går att koppla 

till image, rykte och praktiska influenser.  

 
Tabell 4: Resultat av analysen (Egen) 

Intervjuer  Image Rykte  Praktiska influenser 

D01 X X X 

D02 X X X 

D03 X X X 

D04  X X X 

D05 X X X 

D06 X X  

D07 X  X 

D08 X X X 

D09 X X X 

D10  X  

D11 X X X 

D12  X X X 

 

Att utläsa från tabellen spelar image, rykte och praktiska influenser roll vid valet av 

arbetsgivare i små tjänsteföretag. Nedan presenteras ramverket för studien med ett nytt 

bidrag från de semistrukturerade intervjuerna. 
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Figur 3: Ramverk för studien med tillägg (Egen) 
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6. Diskussion och slutsats  
I detta kapitel kommer en diskussion presenteras med underlag från uppsatsens tidigare 

kapitel. Här presenteras även slutsatser samt besvarande av syfte. Teoretiska- och 

praktiska implikationer kommer presenteras samt begränsningar i studien. 

Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Diskussion 
Vi valde att undersöka hur ett varumärkes image och rykte påverkar en arbetstagare i 

valet av arbetsgivare i små tjänsteföretag. Image och rykte är en del av ett företag och 

kan uppfattas på olika vis. Anställda tillskriver sig ett företag lättare om de kan 

sympatisera med dess värderingar och kan personifiera sig med varumärket. 

Valmöjligheten att välja en arbetsgivare har utvidgats i fastighetsmäklarbranschen bland 

små tjänsteföretag. Detta härleds till att ett företags attribut kan bli mer betydande. 

 

Studien har medfört en del intressanta resultat. Vi har kunnat se att image och rykte 

skulle kunna vara påverkande faktorer. Dessa faktorer har även bistående komponenter 

(Chun, 2005; Worcester, 2009). En av dessa är intrycksfaktorn som påverkar både rykte 

och image då den berör uppfattningen av ett företag. Deltagarna påverkas av denna 

faktor när de skapar sig en uppfattning om en arbetsgivare. Vi ser således att deltagarna 

svarar olika men utifrån svaren finns gemensamma nämnare då uppfattningarna skapas 

av intryck. Vi upplever att denna faktor kan vara grunden till de andra bistående 

faktorerna såsom relation och utvärdering. Reltionsfaktorn berör hur ett ryktes 

uppfattning kan förändras, detta kan vi se i hur vissa deltagare upplever en förändring i 

deras uppfattningar. Utvärderingsfaktorn berör den ekonomiska aspekten av ett rykte. 

Utifrån deltagarnas svar upplever vi att denna faktor påverkar men inte i lika stor 

utsträckning som de andra komponenterna. Detta kan bero på den avvikelse som kan 

utläsas i Tabell 4 då deltagarna upplever att praktiska influenser kan vara en bidragande 

faktor i valet av arbetsgivare inom små tjänsteföretag. Deltagarna upplever det viktigare 

med praktiska influenser än ekonomiska aspekter. Vi ställer oss frågande till om detta 

kan bero på den bransch vi avgränsat oss till då deltagarna nämner att de spenderar 

mycket tid på arbetsplatsen med sina medarbetare. 
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Vi har även kunnat se hur deltagarna påverkas och icke påverkas av omgivningen i olika 

utsträckning. Studien indikerar att en negativ företagsbild påverkar i större utsträckning 

än vad en positiv företagsbild gör. Detta tror vi påverkar deltagarna i större utsträckning 

för att det är en bransch som förmedlar tjänster. Vi håller med tidigare forskning som 

säger att tjänster är mer beroende av ett positivt rykte. Det vi har kunnat se gemensamt 

för deltagarna är att de påstår att varumärket är lättare att sälja in till sina kunder om det 

finns en positiv bild från omgivningen. På liknande sätt påstår deltagarna att det är 

lättare att sälja in varumärket om de själva tror på varumärket de förmedlar. Detta anser 

vi kan styrka tidigare forskning som säger att det är viktigt att en anställd “andas 

varumärket” och tror på företaget (Burmann, Schaefer, & Maloney, 2008; Berry, 2000; 

Knox & Freeman, 2006; Riordan et al., 1997). I detta fall anser vi att det kan bero på 

konkurrensen inom branschen som studien undersöks i. Då det finns många företag som 

förmedlar samma typ av tjänst. 

 

Studien har även medfört intressanta avvikelser från tidigare forskning. Detta är dock 

inget vi kan koda något tydligt samband mellan men vi betraktar att det är en 

anmärkningsvärd avvikelse. Denna avvikelse ter sig huruvida tre av deltagarna ansåg att 

en negativ företagsbild inte hade någon större inverkan på dem. Studien visar att 

deltagarnas egen tilltro om företaget upplevs som mer betydelsefull än vad 

omgivningens negativa åsikt är. Deltagarnas svar om varför det var betydelsefullt var 

varierande. Vi tror att denna avvikelse skulle kunna bero på den bransch som vi valt att 

undersöka. En annan anledning skulle kunna vara att de faktiskt tror så mycket på sitt 

företag. För att kunna göra ett bidrag till forskningen angående detta anser vi att flera 

intervjuer hade behövts genomföras. Detta för att se om deltagarnas svar är unikt eller 

för att kunna indikera att det förekommer inom små tjänsteföretag. 

 

En annan intressant aspekt är att studien inte indikerar till någon direkt könsskillnad 

mellan kvinnor och män. Det som finns att anmärka i studien är den ojämna uppdelning 

mellan könen då fyra av deltagarna är kvinnor och resterande är män. Vid en jämnare 

fördelning ser vi chans till att skillnader kunnat observeras. 

 

Som tidigare nämnts har analysen påvisat en annan intressant avvikelse, praktiska 

influenser som kan ses i Tabell 4. Vi anser att denna avvikelse är av större övertygelse 
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då tio av tolv deltagare i studien hävdar detta. Denna avvikelse skulle vara en betydande 

faktor i valet av arbetsgivare inom små tjänsteföretag.  Att praktiska influenser kan vara 

en bidragande faktor vid valet av arbetsgivare har inte tagits upp i den forskning som vi 

redogör för i denna studie.  

 

En anledning till att praktiska influenser inte tagits upp inom den forskningen tror vi 

kan bero på att studierna till stor del använt sig av en kvantitativ metod. Kvantitativa 

studier ger sällan utrymme för följdfrågor eller personliga åsikter. Detta kan resultera i 

att det är svårare att utläsa vilka ytterligare faktorer som kan påverka en arbetstagare. Vi 

tror att bakgrunden till varför deltagarna tycker praktiska influenser är en viktig faktor i 

valet av arbetsgivare beror på att de spenderar mycket tid på sin arbetsplats. Deltagarna 

hävdar att det är viktigt vilka människor en anställd har i sin omgivning på 

arbetsplatsen. Deltagarna påstår att en anställd ska känna stöttning från medarbetare och 

chefer i ett forum som de känner sig bekväma i. Detta skulle kunna betyda att deltagarna 

anser att praktiska influenser är en viktig trivselfaktor. Vilket vi även anser att det skulle 

kunna vara. Vi tror även att detta skulle kunna vara en faktor som är viktig inom den 

målgrupp vi valt att intervjua. 

 

6.2 Slutsats  
Syftet med studien var att få en ökad förståelse för hur ett varumärkes rykte och image 

kan påverka en arbetstagare vid valet av arbetsgivare i små företag inom tjänstesektorn. 

Den här studien har bidragit till forskning både teoretisk och praktisk. För det första har 

studien visat att image och rykte är en bidragande faktor vid valet av arbetsgivare. För 

det andra har vi även kunnat utläsa att det finns ytterligare faktorer i egenskap av 

praktiska influenser som påverkar vid valet av arbetsgivare inom små tjänsteföretag. 

Denna beståndsdel ser vi som ett tillägg till denna studie samt ett bidrag att forska 

vidare på. Framförallt då många av deltagarna i studien ansåg att det finns en praktisk 

influens som en ytterligare viktig faktor, vilket kan utläsas av Tabell 4.  

 

Till slut har studien bidragit till en djupare inblick i relation mellan image och rykte i 

förhållande till valet av arbetsgivare inom små tjänsteföretag. Studien har bekräftat 

tidigare forskning samt givit en ökad förståelse för de faktiska faktorerna som 

forskningen visat är viktiga såsom intryck-, relation- och utvärderingsfaktorer. Utifrån 
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denna aspekt har vi således kunnat utläsa att intryck är grunden till de andra faktorerna. 

När det gäller praktiska bidrag får mäklarbranschen ta del av resultat för att jobba 

internt och förbättra sin image och rykte för att påverka nyanställda.  

 

6.3 Forskningsbidrag 
Den här studien har som alla studier haft sina begränsningar och möjligheter. Vi har fått 

större möjlighet till ökad förståelse tack vare studiens kvalitativa metodval. Detta har 

bidragit till både praktiska och teoretiska bidrag som ger möjlighet till vidare forskning. 

6.3.1 Teoretiskt bidrag 
Studien bidrar teoretiskt till bekräftelse av tidigare forskning då vi har kunnat se att 

image och rykte är bidragande faktorer vid valet av arbetsgivare. För de andra bidrar 

studien med resultat som skapar ett djup inom forskningen. Vi anser att detta bidrar till 

en inblick för att få ökad förståelse i vad som påverkar vid valet av arbetsgivare inom 

små tjänsteföretag. Slutligen bidrar studien både till ytterligare faktorer som kan 

påverka vid valet av arbetsgivare inom små tjänsteföretag. Denna faktor är i egenskap 

av praktisk influens. Vi ser även detta som ett bidrag till ökad förståelse och ett djup i 

forskningen då resultatet visar deltagarnas egna åsikter. Framförallt då många av 

deltagarna i studien ansåg praktisk influens som en ytterligare viktig faktor. 

6.3.2 Praktiskt bidrag  
Praktiskt bidrar studien till verkligheten. Resultat bidrar till att 

fastighetsmäklarbranschen kan jobba internt och förbättra sin image och sitt rykte för att 

påverka potentiella anställda. Vi anser att detta är ett betydande bidrag till branschen för 

att attrahera och behålla anställda då personalomsättningen är hög bland nyexaminerade 

fastighetsmäklare. Ett annat praktiskt bidrag är att studien visar att uppfattningar om 

praktisk influens, intryck, relation och utvärdering är faktorer till image och rykte som 

spelar roll vid valet av arbetsgivare inom denna bransch. För det första behöver företag 

arbeta med hur praktiska influenser uppfattas externt och internt. Företagen behöver 

arbeta med trivsel på en arbetsplats och ge möjlighet för potentiella arbetstagare att 

träffa de anställda. 
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För det andra bidrar studien till hur företag kan arbeta med bilder, identiteter och 

personligheter för att skapa det intryck de vill skall representera företaget internt och 

externt. För de tredje bidrar studien till att visa att det är viktigt att ett företag frekvent 

behöver arbeta med relationsfaktorn, detta för att leva upp till de förväntningar som 

finns både från externt och internt. Även för att förändra eventuella negativa bilder till 

positiva. För det fjärde bidrar studien till hur företagen kan arbeta med 

utvärderingsfaktorn för att behålla anställda längre. Förslagsvis genom att se 

möjligheter i sina anställda, leva upp till de anställdas förväntningar samt se till att de 

trivs på arbetsplatsen.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning  
Denna studie har haft en begränsning gällande urvalet av deltagare och den bransch som 

studien avgränsats till, då denna studie är applicerad på fastighetsmäklarbranschen. 

Ytterligare förslag till framtida forskning skulle vara att applicera studien på en annan 

bransch inom små tjänsteföretag för att se om bidragen går att generalisera. 

 

Ytterligare en begränsning i denna studie har varit det geografiska område som studien 

främst applicerats på. Alla deltagare utom en har varit verksamma i 

Stockholmsområdet. Detta ger fortsatt forskning en möjlighet att applicera studien på ett 

annat geografiskt område för att jämföra om bidragen blir detsamma. 

 

Vi ser även praktisk influens som en möjlighet för framtida forskning att utvecklas 

ytterligare inom små tjänsteföretag. Likväl som vi ser en möjlighet till fortsatt forskning 

om intrycks-, relations-, och utvärderingfaktorn i relation till image och rykte. Utifrån 

den aspekten att vår studie presenterar olika faktorer samt introducerar en ny faktor som 

påverkar i valet av arbetsgivare inom små tjänsteföretag ser vi en intressant möjlighet 

för framtida forskning. Detta att fortsätta studera dessa faktorer vidare för att se vilken 

som har störst påverkan vid valet av arbetsgivare.  
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1. Kategorisering av data - varumärkets påverkan på anställda 
 

Varumärkets påverkan på anställda 

 Vad har du för 
åsikter om 
företaget? 

Vad var din 
första 
uppfattning om 
företaget? 

På vilket sätt 
påverkas din åsikt 
av omgivningens 
uppfattning om 
företaget?   

Vem är du i en 
arbetsgrupp? 

Vad är viktigt för dig 
när det kommer till 
val av företag? 

D01 ”...det är ett bra 
företag annars, 
skulle jag inte 
valt det.” 

”Första 
uppfattningen 
var att jag inte 
kände till X1 
från början, jag 
hade inte hört 
jättemycket om 
dem. 

”Åsikterna utifrån 
är viktiga att höra... 
inte bara från 
chefer utan kolleger 
och andra anställda 
gör ju de mer 
trovärdigt.” 

”Jag är en 
lagspelare som 
ställer upp för 
mina 
medarbetare...” 
”...lättsam och 
skämtsam och 
trivs när det är 
högt i nivå...” 
”Jag drivs av 
resultat och 
siffror och mål...” 

”Jag tycker det är 
viktigt att man 
känner sig sedd, att 
man kan göra sig 
hörd och att man har 
en bra grupp kolleger 
som man kan ställa 
frågor till och 
rådfråga.” 
”...man spenderar 
ändå så mycket tid 
på kontoret så det är 
jätteviktigt att trivas 
på arbetsplatsen.” 
”...trivs man inte... 
...då tror jag det är 
svårt att prestera och 
leverera.” 

D02 ”Det är en stark 
aktör som 
erbjuder väldigt 
mycket produkter 
inom yrket.” 

”Min första 
uppfattning var 
att det var ett 
ganska ungt 
företag med 
många drivna 
personer.” 

”Omgivningen i sig 
påverkar mig mer 
än vad en person 
tycker då 
omgivningen kan 
ge en mer 
helhetsuppfattning. 
Enstaka åsikter 
påverkar inte mig 
men om flera 
personer säger 
samma sak är det 
givetvis inte bra.” 

”I en arbetsgrupp 
är jag lite mitt i 
mellan...” 
”Jag är både 
framåt men också 
den som lyssnar 
och tar in.” 
”...jag vara den 
som hörs och 
syns men jag kan 
även vara passiv 
och känna på 
läget lite.” 

”Viktigt för mig är 
att ha kul på jobbet 
samt ha hjälpsamma 
och stöttande 
kollegor samt att det 
finns möjligheter.” 



 

57 
 

D03 ”Jag känner att 
det är de där 
småsakerna som 
företaget skiljer 
sig mot från 
andra. ...jag mig 
stolt över att 
kunna förmedla 
till andra.” 

”...jag fått 
intrycket av att 
det här är något 
exklusivt 
eftersom det är 
ett väldigt stort 
kontor mitt i 
smeten.” 

 ”Jag tror jag 
bidrar med 
mycket positiv 
energi, 
hjälper så mycket 
som möjligt.” 
”Jag vill att alla 
ska vara glada 
och att det ska 
vara bra 
atmosfär, det 
kommer bidra till 
att man kommer 
leverera sen.” 

”Personalen är de 
viktigaste för mig...” 
”Sen att ha en bra 
ledare som är där och 
stöttar och 
regelbundet lär en.” 
”...som hjälper till att 
hitta lösningar 
istället för fel.” 

D04 ”...de är duktiga 
alla mäklare, det 
håller det väldigt 
familjärt och det 
är precis det som 
passar mig...” 

”...god 
uppfattning om 
dem från 
början, inte 
någon jätte bra 
inte någon jätte 
dåligt.” 

” Att det blir någon 
stor skandal i 
media eller att det 
är något mycket 
större som kommer 
fram på så vis tror 
jag det kan 
påverka.” 

”Jag vill ha 
kontroll på allt 
och alla...” 
”...jag kan vara 
den här som 
jobbar mycket 
och inte säger så 
mycket...” 
”Jag vet inte 
vilken roll det är 
men någon slags 
ledarroll.” 

”Stämningen är 
absolut det viktigaste 
för mig. ” 
”...finns det inte en 
god stämning i grund 
och botten eller inte 
någon god relation 
med dem du jobbar 
med så tror jag att 
det inte kommer bli... 
alla andra led 
kommer falla.” 

D05 Jag tycker om det 
jättemycket...” 
”Mycket trevliga 
och vettiga 
människor som 
har en plan om 
hur man vill göra 
saker, hur man 
vill jobba med 
tydliga 
målbilder.” 

Min första 
uppfattning var 
att det kändes 
väldigt genuint, 
trevligt, nytt 
och fräscht.” 

”Inte så mycket 
skulle jag säga, 
men det är nog från 
person till person 
hur lättpåverkad 
man är.”  ”...jag 
skapar mig en egen 
uppfattning och den 
håller jag fast vid.” 

”...finns där och 
lyssnar på folk, 
som stöd vad det 
än kan vara.” 
”Jag tror många 
uppfattar att det 
är lätt att umgås 
med mig och 
prata om saker 
och jag försöker 
alltid vara den 
som på ett bra 
sätt sprider energi 
till gruppen det 
växer jag själv av 
att veta att folk i 
min omgivning 
trivs med mig. ” 

”För mig är det 
viktigt att jag är i en 
grupp där jag känner 
mig bekväm med 
mina kollegor.” 
”...viktigt för mig att 
det är och finns lite 
olika personligheter 
på kontoret så det 
blir en bra mix. ” 
”Skoja i vardagen 
samtidigt ska det 
finnas fokus och 
ambitioner hos 
kollegor.” 

D06 ”De utstrålar för 
en sådan kultur 
som jag gillar...” 

”... något 
väldigt 
genuint.” 

 ”...ärlighet och 
ödmjukhet.” 
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D07 ”Ett väldigt 
färgstarkt 
varumärke, 
fartfyllt, mycket 
energi.” ”Det är 
ett mäkleri som 
sticker ut ur 
mängden...” 

”...att det är ett 
coolt företag. 
Att det var 
starka 
individer, att 
företaget var 
väldigt 
säljfokuserat 
och om det är 
någonstans man 
blir duktig så är 
det på den här 
arbetsplatsen.” 

”Det tror jag kan 
påverka väldigt 
mycket faktiskt, 
speciellt om det är 
ett företag som man 
i grund och botten 
inte har stenkoll 
på.” ”... att folk 
säger det och då 
kopplas mina 
associationer till 
just det, fast jag 
faktiskt inte bildat 
mig en egen 
uppfattning så jag 
tror verkligen 
omgivningen 
påverkar.” 

”...dels lite av en 
kameleont...” 
”...jag tror att jag 
har relativt lätt att 
anpassa mig.” 
”Om det är någon 
annan som tar en 
väldigt tydlig 
chefsroll eller 
ledarroll behöver 
jag nödvändigtvis 
inte ha den men 
om det inte finns 
någon naturlig 
ledarroll kan jag 
ta på mig den.” 

”...kollegorna är 
otroligt viktigt.” 
”Att man är ett bra 
team och att man 
kompletterar 
varandra.” 
”Jag tycker det är så 
viktigt att man har 
roligt på sin 
arbetsplats eftersom 
man spenderar så 
många timmar här.” 
”Jag skrattar på 
jobbet varje dag 
och det älskar jag. ” 
”...jätteviktigt att 
man stöttar 
varandra.” 

D08 ”Jag tycker jätte 
gott  om X... ” 
”... jag gillar det 
här helhets 
konceptet.” 

”Jag har alltid 
tyck de har 
varit bra, de har 
bra priser och 
bra villkor.” 

”Till en första 
början påverkas det 
jättemycket...” 
”...de var jättenöjda 
med det då blev det 
automatiskt att jag 
får en uppfattning 
om att det är ett 
seriöst och bra 
företag.” 
”Det påverkar 
jättemycket vad 
omgivningen 
känner för 
företaget.” 

”Som person är 
jag väldigt driven 
och tar på mig 
roll att försöka 
hjälpa andra 
utifrån mina egna 
erfarenheter.” 
”Det blir lite att 
man blir driven 
och ledare vilket 
jag inte har något 
emot att vara.” 

”...man vill jobba på 
ett företag man tror 
på och har stöd 
bakifrån. ” 
”...viktigaste för mig 
är att egentligen att 
ha möjligheterna att 
hela tiden kunna 
utvecklas.” 
”Arbetsmiljö och 
anställda påverkar 
mest och främst det 
som jag sa att hela 
tiden vara på ett 
företag att kunna 
jobba upp sig.” 

D09 ”Varumärket 
gillar jag 
verkligen 
jättemycket. ” 
”...jag ser 
varumärket som 
modernt och 
nytänkande inte 
så enformigt utan 
det är 
framåtanda.” 

”Jag visste bara 
att det var ett 
mäkleri, jag 
visste typ inte 
att det var 
någon skillnad 
mellan X eller 
Y... och då var 
ändå min 
uppfattning 
positiv.” 

”Jag tar till mig det 
men sen kastar bort 
det. Det påverkar 
till viss del men 
inte som att jag 
tvivlar på 
varumärket själv.” 
”...hade min 
uppfattning från 
start varit negativ 
hade jag kanske 
inte varit så öppen 
för att börja här. 
Det är jätteviktigt 
och kan påverka 
otroligt mycket.” 

”Jag är 
tillmötesgående, 
arbetsvänligt...” 
”....vid behov ta 
ledarrollen men 
att det inte är mitt 
första val.” ”Jag 
ser hellre att 
andra gör det och 
ser mig hellre 
som en lagspelare 
som hjälper till.” 

”...lite töntigt att man 
säger kollegor men 
det är så sjukt 
viktigt.” 
”Jag skulle kunna 
säga, jobbar jag på 
ett mindre kontor är 
själva 
kontorslandskapet 
och vilka som sitter 
där viktigare än 
själva varumärket...” 
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D10 ”Det är ju ett 
stort företag...” 

 ”Åsikten påverkas 
inte men det som 
påverkar är att du 
får göra nått åt det 
utifrån vad 
omgivningen har 
för uppfattning.” 

”Jag vill vara allt, 
driven, hjälpsam, 
stöttare men jag 
vill också få 
stöttning.” 
”Eftersom vi är 
så få på företaget 
blir det en annan 
relation... ...jag 
tror vi får en 
tajtare relation.” 

”Att få stöttning från 
chefen.” 
”Nån som säger till 
om man till exempel 
jobbar för mycket...” 

D11 ”Jag tycker X är 
väldigt bra, det 
känns väldigt 
tryggt.” ”De har 
en stabil 
plattform...” 

”De var 
tråkiga...” 

 ”...jag är lite av 
en kameleont...” 
”...viktigt att 
smälta in i den 
gruppen som 
finns och lägga 
sig på samma 
nivå, ibland tar 
man ansvar 
ibland mer 
tillbakalutad.” 

”...människovärde, 
etnisk mångfald, att 
det är olika kulturer 
med både män och 
kvinnor.” 
”Blandade åldrar... 
...blandad grupp, en 
bra ledare som kan 
lära ut och ge bra 
feedback. ” 
”...inte vara nöjda 
med läget, vilja 
utvecklas...” 

D12 ”Jag har bara 
positiva åsikter 
om företaget, det 
känns tryggt, det 
är ett stort 
företag, välkänt, 
ett varumärke 
som jag kan stå 
bakom och 
representera.” 

”Min första 
uppfattning om 
varumärket är 
att det är 
ganska 
vardagligt 
något som 
passar alla, lite 
Svensson 
Svensson.”  
”Det känns 
tryggt och 
stabilt.” 

”Den påverkas nog 
ganska mycket 
ändå, eftersom det 
är omdömen man 
går på många 
gånger för att skapa 
sig en uppfattning 
om man inte redan 
har en 
uppfattning.” ”Jag 
har självklart större 
förtroende för 
närstående och 
vänner än media 
eller personer man 
inte känner för då 
har man ju ingen 
bild av deras 
värderingar.” 

”Jag tar nog rätt 
mycket plats. 
Säger vad jag 
tycker och tänker 
men kanske inte 
tar den ledande 
rollen direkt.” 

”Att alla behandlas 
lika att man blir sedd 
av sin arbetsgivare 
och att det finns ett 
öppet forum där man 
kan dela sina åsikter 
utan att det ska 
påverka nått.” 
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Bilaga 2. Kategorisering av data - image och rykte i relation till anställda  
 
 

Image och rykte påverkan på anställda 

 Hur har din 
uppfattning 
förändrats till 
företaget idag? 

Vad är viktigt för 
dig på en 
arbetsplats? 

Hur stämmer detta 
överens med 
företagets 
ståndpunkter/värdeor
d? 

Hur upplever du att 
valmöjligheten är 
bland dina 
potentiella 
arbetsgivare? 

Hur påverkas du i ditt 
val av arbetsplats av 
anställda inom 
företaget? 

D01 ”Uppfattningen har 
förändrats på så vis 
att nu vet jag 
betydligt mycket 
mer om företaget 
än jag visste från 
början och jag 
tycker att företaget 
har förverkligat 
min tro på företaget 
och lever verkligen 
upp till vad vi vill 
vara.” 

”Jag tycker det är 
viktigt att man 
känner sig sedd 
att man kan göra 
sig hörd och att 
man har en bra 
grupp kolleger 
som man kan 
ställa frågor till 
och rådfråga…” 
”… det är 
jätteviktigt att 
trivas på 
arbetsplatsen och 
att trivas med 
kollegorna och 
cheferna…” 

”Jag tycker de 
stämmer överens 
med den bilden jag 
har beskrivit.” 
”Det är ett bra 
varumärke, de är 
ständigt i framkant 
och vill tänka nytt 
och ser framåt , de i 
kombination med 
fantastiska 
kollegor…” 
”… de är den 
bidragande orsaken 
till att de funkat så 
bra.” 

”Valmöjligheterna i 
den här branschen 
är ganska stora…” 

“Innan jag skrev på 
anställningsavtal 
frågade jag hur deras 
första tid var och hur 
de trivs och vilken 
uppbackning dem får 
och sånt där. Det är 
klart hade man bara 
hört negativt då, hade 
man nog inte varit lika 
intresserad” 

D02 ”Jag känner att min 
uppfattning inte har 
förändrats för att 
företaget har bra 
grundstenar som 
hela verksamheten 
bygger på och allt 
utgår ifrån.” 

”Viktigt för mig 
är att ha kul på 
jobbet samt ha 
hjälpsamma och 
stöttande kollegor 
samt att det finns 
möjligheter.” 

”Jag tycker detta 
stämmer överens 
väldigt bra eftersom 
det finns 
förutsättningar att bli 
till exempel 
kontorschef eller 
franchisetagare.” 

”Man kan 
bestämma vilket 
kontor man vill så 
länge man visar 
framfötterna.” 

“...eftersom det 
spenderas otroligt 
mycket tid på jobbet så 
är det väldigt viktigt att 
ha bra arbetskollegor.” 
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D03 ”Jag tror min åsikt 
har förändrat…” 
”… Jag AB är det 
viktigaste…” 

”Det ska 
självklart finnas 
dem 
plattformarna 
som behövs för 
att arbetet skall gå 
så smidigt som 
möjligt. 
Personalen är de 
viktigaste för 
mig…” 
”Sen att ha en bra 
ledare som är där 
och stöttar och 
regelbundet lär 
en.” 

”…det är en person 
som är själva 
ledaren…” 
”…jag känner att den 
här killen kan jag 
säga vad som helst 
till och han kommer 
bara lyfta upp mig 
mer. Jag känner att 
det är en sån person 
du behöver.” 

”Självklart finns 
det valmöjlighet. 
Jag känner att man 
alltid ska ha alla 
dörrar öppna…” 

“Jag påverkas extremt 
mycket av anställda på 
kontoret. När jag varit 
på andra kontor och 
inte klickat med folk 
vill man inte komma 
dit om det är surt med 
en person då känns det 
inte rätt. Kollegorna 
ska vara som en 
famil.” 

D04 ”Ja, det är klart om 
man tänker X så 
tänker jag 
fortfarande att det 
är ett bra företag 
men sen tror jag 
man får en annan 
relation till själva 
kontoret.” 

”Viktigt för mig 
är att det är god 
stämning bland 
alla som jobbar 
där, stämningen 
är absolut det 
viktigaste för 
mig.” 

”Dem känns som en 
familj, det var den 
känslan jag fick…” 

”Det finns stora 
valmöjligheter på 
marknaden bland 
arbetsgivare.” 

 

D05 ”Nej, den har 
förstärkts ju längre 
jag har jobbat här.” 

“För mig är det 
viktigt att jag är i 
en grupp där jag 
känner mig 
bekväm med 
mina kollegor.”   
“Men det är också 
viktigt för mig att 
det är och finns 
lite olika 
personligheter på 
kontoret så det 
blir en bra mix.” 

”…de tillåter mig att 
vara mig själv 
samtidigt som de vill 
se mig som driven 
och jobbar hårt kan 
jag vara mig själv i 
rollen.” 

”Det finns många 
olika alternativ. Det 
är en bransch där 
företag är aktiva 
med att anställa 
folk så det finns 
gott om val.” 

“En del. När man ska 
börja på en arbetsplats 
vet man inte så mycket 
om det då är det en bra 
väg att gå och höra 
med dem som är på 
kontoret för det har ju 
en bra bild hur dom 
uppfattar det.” 



 

62 
 

D06 ”Det har den 
faktiskt gjort, första 
gången jag träffade 
X1 kände jag att 
det var på ett visst 
sätt…” 
”Det finns ingen 
mall utan de tar 
fram de du är bra 
på och kan 
förbättra. Min bild 
var att man ställer 
sig i ett led från 
början. Det har 
ändrats nu när jag 
är på kontoret…” 

  ”Det finns massa 
valmöjligheter.” 

 



 

63 
 

D07 ”På sätt och vis har 
min uppfattning 
förändrats. Nu har 
jag blivit väldigt 
nära med nästan 
alla som jobbar på 
den här 
arbetsplatsen och 
då vet jag alla här 
är inte råsäljare 
som bara tänker på 
sig själva utan det 
är en fantastisk 
blandning mellan 
folk med olika 
ambitioner och mål 
med sitt mäkleri.” 
”… det är ett 
väldigt familjärt 
företag och att det 
finns en fantastisk 
ledning som bryr 
sig om en på alla 
plan och det är inte 
bara det här sälj, 
sälj, sälj och den 
starkaste personen 
överlever som jag 
kanske kände att 
det var lite mer i 
början.” 

”…kollegorna är 
otroligt viktiga. 
Att man är ett bra 
team och att man 
kompletterar 
varandra. Jag 
tycker det är så 
viktigt att man 
har roligt på sin 
arbetsplats…” 
“Det är 
jätteviktigt att det 
är en arbetsplats 
med höga 
ambitioner, med 
härliga kollegor, 
bra produkt, bra 
ledarskap och 
chefer, 
tillgängliga 
chefer…” 
“...jag hade inte 
trivts på en 
arbetsplats med 
låga 
ambitioner…” 

”Jag tycker det 
stämmer överens 
med X5 och deras 
värderingar gällande 
företagskultur.” 

”Jag tycker att det 
finns väldigt 
mycket 
valmöjligheter 
inom den här 
branschen…” 
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D08  ”Men det 
viktigaste för mig 
är att egentligen 
att ha 
möjligheterna att 
hela tiden kunna 
utvecklas. Jag 
funkar som så att 
jag vill ständigt 
ha möjligheten att 
kunna jobba upp 
sig och om jag 
gör något bra vill 
jag gärna få ut 
något utav det 
också. Sen är det 
viktigt för mig att 
ha mina kollegor 
främst mina 
chefers förtroende 
så jag vet att de 
backar mig…” 

”Det stämmer med 
X6, mäklarbranschen 
är som så jobbar jag 
bra så får jag tillbaka 
något också, antingen 
kanske man kan bli 
franchisetagare i 
framtiden och få ut 
mer lön och bonusar 
och det är sådana 
saker som gör att jag 
blir mer 
motiverad…” 

”Av det jag märkt 
så finns det stora 
valmöjligheter 
inom branschen.” 

 

D09 ”Min uppfattning 
var inte så stor 
innan men den har 
byggts fram från att 
jag startade min 
karriär här.” 

”Jag tycker det är 
lite töntigt att 
man säger 
kollegor men det 
är så sjukt sjukt 
viktigt.” 
”Det ska vara 
behagligt med 
vettiga 
människor, allt 
praktiskt ska 
fungera.” 

”…min uppfattning 
är ändå att det är 
väldigt arbetsamma 
människor med 
fötterna på jorden, 
därför funkar 
samspelet mellan 
kollegor och team 
och allting sånt. För 
min del är 
arbetsklimatet väldigt 
bra.” 

”Jag tycker jag har 
lite för lite grund 
för att uttrycka mig 
om det finns flera 
valmöjligheter…” 

 

D10 ”De har inte 
förändrats 
jättemycket…” 

”Att få stöttning 
från chefen, som 
hjälp med 
intag…” 

 ”Det finns 
valmöjligheter. 
men det är stor 
skillnad på vad 
man väljer och 
vilka möjligheter 
man får.” 
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D11 “Lite har den 
förändrats…” 
“…de försöker köra 
lite olika 
profileringar..” 
“…de försöker göra 
det unik.” 

”Det finns ett 
människovärde, 
etnisk mångfald 
det är olika 
kulturer både män 
och kvinnor. 
Blandade åldrar, 
seniorer och 
juniorer, lärande 
och blandad 
grupp, en bra 
ledare som kan 
lära ut och ge bra 
feedback. Vill 
stärva uppåt, inte 
vara nöjda med 
läget, vilja 
utvecklas och det 
finns 
möjligheter”. 

”Bra ledare, tävling, 
känna situationen där 
man blir triggad. 
Mångfald, inte bara 
unga eller gamla, ta 
lite delar från alla”. 

”Det är blandade 
möjligheter, det 
finns företag men 
det beror helt på 
vad man söker 
efter. Vad som jag 
tycker är ledarskap 
kanske inte är det 
hos den jag besöker 
eller väljer mellan. 
Jag vet på intervju 
och de jobbade 
mycket i den 
ledningen med att 
sälja själva, den 
ledaren glänste 
själv istället för att 
låta anställda göra 
det. Vilket inte jag 
vill ha” 

 

D12 ”Nej, det skulle jag 
inte påstå, det är 
klart det är skillnad, 
jag jämför från nu 
när jag är vuxen 
och vad jag tycker 
om företaget 
jämfört med vad 
jag hade tidigare 
men nej min 
uppfattning om 
företaget har inte 
förändrats.” 

”Att alla 
behandlas lika att 
man blir sedd av 
sin arbetsgivare 
och att det finns 
ett öppet forum 
där man kan dela 
sina åsikter utan 
att det ska 
påverka nått.” 

”Det stämmer ganska 
bra överens idag, vi 
har haft problem med 
de tidigare på mitt 
kontor att man inte 
kan prata öppet men 
på begäran av de 
anställda så finns det 
idag ett mycket mer 
öppet forum där alla 
kan dela sina åsikter 
vilket gör företaget 
bättre. Jag tror det är 
en omställning från 
att ha haft svårt att 
prata öppet om det 
till att bli helt öppna. 
jag tror vi just nu är i 
en fas där vi håller på 
att gå över till ett mer 
öppet forum. därför 
är det i dagsläget 
kanske inte  100% 
men de blir bättre.” 

”Jag tror att jag 
skulle kunna välja 
bland andra och ha 
valmöjligheter men 
för mig var det inte 
riktigt ett val så jag 
har inte riktigt 
provat och sett dem 
andra 
valmöjligheterna 
men jag tror det 
finns ett stort 
spektra av 
valmöjligheter.” 

“...mina kolleger har 
absolut fått mig att se 
en annan bild av 
företaget, eller se den 
rätta bilden kanske 
man ska säga.” 
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Bilaga 3. Kategorisering av data - image 
 

Image 

 Hur tror du att företaget vill uppfattas av 
omgivningen? 

Vad tror du omgivningen har för uppfattning om företaget? 

D01 “Jag tror att eller jag vill tro att våra kunder 
upplever oss som professionella. och att det utförs 
med profession på ett kvalitetssäkrat sätt helt 
enkelt.” 

“Där jag jobbar är vi ganska stora så där vet folk vilka vi är. 
där genomlyser vi att det är ganska familjärt, vi är trygga, vi 
är kunniga vi vill visa vår professionalitet i allt vi gör och 
lägger ner all tid som krävs för att för att få den perfekta 
affären istället för att försöka snabba på en process.” 

D02 ”Företaget vill uppfattas väldigt framåt, pålästa och 
kunniga...” 
”...ger de lilla extra, ganska offensiva...” 
”...varumärket följer inte utvecklingen utan leder 
utvecklingen inom branschen.” 

”Jag tror dem uppfattar oss som nytänkande, moderna då vi 
använder oss av... istället för papper, då känner sig kunderna 
inte påtvingade att skriva upp sig.” 
”...uppskattat från kunder.” 

D03 ”Företaget vill förmedla till alla är att du får 
kvalitet... från start till slut.” 
”...lite mer exklusiv känsla.” 
”Det tror jag dem vill förmedla... känna att det här 
är viktigt.” 

Dem jag har pratat... ser dem som innerstads lyxmäklare.” 
”Många tror säkert om jag anlitar dem så är de bara dom som 
har väldigt dyra kåkar men vi förmedlar till alla det spela 
ingen roll om du har en lägenhet ute i Akalla eller en 
lägenhet i Östermalm.” 

D04 ”De vill väl uppfattas som alla andra 
mäklarföretag. ” 
”Vara de bästa mäklarna, vara de som levererar 
mest och de som gör bäst affärer.” 

”Jag tror man har en god uppfattning om X, jag tror det har 
en väldigt inbjudande logga först och främst. Den är inte så 
stel utan det ger ett gott intryck...” 
”...och bland de stora i Sverige vilket jag tror de talar för att 
folk gillar dem på något vis.” 

D05 ”... de vill uppfattas som nytänkande lite  
framåtanda, det ska upplevas fräsch...” 
”Nya sätt att synas... känslan att de vill rikta sig till 
de lite yngre, den här medvetna målgruppen.” 

”X tror jag uppfattas som ett väldigt reko företag, ett bra 
företag.” 
”... mer som ett trevligt varumärke med trevliga människor. 
När man träffar människor... oftast den bilden de har av 
varumärket, det är den bilden jag har av varumärket. Då blir 
de att man tänker att de flesta tänker nog som jag.” 

D06 ”...tanken är att vi vill skapa förtroende och en 
relation.” 
”Klyschigt att säga men ett professionellt företag 
som vill uppnå så många bostadsköpare och säljare 
nöjda, vår väg dit är bland annat att vara bäst på 
visning.” 

”...de är ivriga på att komma i kontakt med mäklaren vilket 
jag ser som ett kvitto på att du gör ett bra jobb.” 
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D07 ”Jag tror att de vill uppfattas som ett coolt, 
färgstarkt företag som sticker ut, som erbjuder 
något utöver det vanliga till kunderna. ” 
”.... exklusiv med ändå prisvärd  för att i dagsläget 
finns väldigt mycket mäklare och många fokuserar 
på att det är mäklaren som gör skillnaden, och det 
tror vi med men också att det är företaget och 
produkten som mäklaren jobbar med.” 

”....vi tror även det går att göra något extra utav.... vilket jag 
tror uppfattas också. ” 
”Det sticker ut i mängden.” 

D08 Jag tror att X vill uppfattas... de finns där för 
kunden. ” 
”... en personlig kontakt med kunderna.” 
 
 

”...det beror nog mycket på var man är...” 
”Men jag tror de flesta uppfattar X som något positivt, sen 
har de en härlig logga.” 

D09 ”... utan att det är ett företag som är mer än något 
annat, något som ändå är lite modernt och 
nytänkande.” 
”Det är jätte svårt att generalisera, men på något vis 
vill det nog uppfattas som lite dyrt och att det är 
något mer.” 

”Lite modernt och lite dyrt kanske.” 

D10 ”Man vill ju att folk ska ha den bilden att när det är 
dags att sälja så ska ditt företag dyka upp.” 

”Eftersom kontorschefen är själv så blir uppfattningen mer på 
honom en på själva varumärket.” 
”Uppfattningen är väl ödmjukhet, lugn och trygg.” 

D11 ”... lugnare och tryggare.” ”...många som förknippar förmedlingen med försäkringen 
vilket kan vara lite negativt...” 
”Allmänheten tror det är ett försäkringsbolag, inte 
förmedlingsbolag...” 

D12 ”Ett av ledorden är tryggt och jag tror  företaget vill 
att man som kund känner sig trygg... det självklara 
valet av mäklare. Både som arbetstagare och 
kund.” 

”Jag tror omgivningen har uppfattningen om att det är ett 
stort och välkänt företag som är duktiga på de dem gör.” 
”På många ställen är vi störst och många tror även att vi är 
störst även fast vi inte är det.” 
”Från statistik som vi har så ses vi som trovärdiga.” 
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Bilaga 4. Kategorisering av data - rykte 
 

Rykte 

 Hur viktig är det med en positiv 
företagsbild för omgivningen? 

Hur viktig är en positiv företagsbild 
för dig? 

Om det finns en negativ företagsbild 
från omgivningen, hur påverkar det 
dig? 
Hur påverkar det dig i ett i(arbets)val? 

D01 “Det tycker jag var en av de stora 
bitarna när man har hört mycket 
gott om företaget och att företaget 
representeras av bra individer som 
verkligen lever upp till de som 
ledningen vill uppnå.” 

“Det påverkar väldigt mycket.“ 
 
 

“...färre kundmöten, de är nog de 
största.” 
“Sen att om de finns en negativ bild 
kanske en del spekulanter väljer att inte 
gå på vissa visningar eller väljer att inte 
köpa bostaden…” 
“Då hade jag nog inte varit intresserad 
jag tycker ändå att varumärket är 
ganska viktigt, det betyder väldigt 
mycket i den här branschen.” 
“Har du inte ett bra varumärke som 
attraherar folk utåt så blir det väldigt 
svårt att bedriva en bra tjänst också så 
att ryktet utåt är väldigt väldigt viktigt. 
skulle jag säga.” 

D02 “Det spelar otrolig roll, det 
speglar hela verksamheten, där 
gäller det för alla medarbetare att 
spegla detta och trycka på allt 
bra… så man uppfattas som ett 
seriöst och bra företag.” 
“Det är en bransch som är i behov 
av mycket rekommendationer…” 

“Det är otroligt viktigt även för mig, 
“Varumärkets helhet spelar en stor 
roll .” 

“... kommer jag ut till en kund och dem 
har en dålig erfarenhet av företaget så 
är det inte säkert att dem anlitar en.” 
”Dels färre kundmöten...” 
“... sen att om de finns en negativ bild 
kanske en del spekulanter väljer att inte 
gå på vissa visningar eller väljer att inte 
köpa bostaden... så det påverkar väldigt 
mycket.” 



 

69 
 

D03 “Jag tror det är extremt viktigt att 
det finns en positiv företagsbild.” 
“Det är ett stort val att välja en 
mäklare, man vill inte anställa 
någon för att de senare ska skita 
sig, tid är pengar brukar man 
säga.” 
“Jag tror det kan påverka men det 
beror på hur man marknadsför sig 
också, marknadsföring tror jag är 
det viktigaste.” 
“...det är något som måste byggas 
upp successivt och sker inte på en 
dag.” 

“För mig själv är det viktigt med en 
positiv företagsbild.” 
“... inte förmedlar en bra image eller 
en positiv bild av företaget så blir 
det svårt att sälja in det sen, så det 
är extremt viktigt.” 
“Det blir lättare att sälja in en bra 
image om man tror på den själv, då 
har man det klart. 
“Har man en bra bild till företaget 
är det lättare att falla tillbaka på det, 
då är det klart när man väl kommer 
på intag.” 

“Om ett företag sitter i skiten eller har 
fått en dålig image så spelar det ingen 
roll om du som person gör ett jättebra 
jobb det kommer fortfarande spegla sig 
på dig med då du fortfarande jobbar 
under deras vingar eller under deras 
varumärke.” 

D04 “Jag tror det är jätteviktigt, annars 
tror jag inte det är så lätt att 
överleva på marknaden.” 
“...  du får väl inga kunder om du 
har ett dåligt rykte tänker jag.” 

“Det är jätteviktigt... det påverkar ju 
mig i det sättet jag vill 
marknadsföra mig...” 

“Skulle aldrig koppla ihop mig med 
något som är dåligt på det viset, ett 
dåligt företag eller så som jag tycker 
inte har ett gott rykte om sig helt 
enkelt.” 
“Jag skulle inte välja dem… om de har 
ett dåligt rykte vill inte jag heller 
kopplas ihop med det så då tror jag det 
finns andra val att göra.” 

D05 “Det är viktigt, det underlättar ju 
för mig i som arbetar här att 
omgivningen har en positiv bild 
till varumärket annars hade man 
fått lite uppförsbacke i 
kundmöten.” 
“...jag tycker absolut det är 
viktigt.” 
 
 

“... det påverkar inte min syn på 
företaget vad dem tycker.” 
“... det underlättar ju för mig när jag 
möter kunderna första gångerna.” 
“... hur positiv den är eller behöver 
vara tror inte jag är jätteviktigt utan 
det är mer det man inte har något 
ont öga om företaget utan mer att 
den är hyfsat positiv när man träffar 
människor och när de träffat mig.” 

“Det spelar nog roll, exempel när jag 
valde arbetsgivare hade jag nog inte 
gått och valt en arbetsgivare som jag 
vet att bilden av dem är negativ.” 
“För då vet jag att det kommer påverka 
mig om jag går in under det 
varumärket.” 
“... är många som upplever det här 
företaget väldigt negativt då hade jag 
nog inte sökt mig till den här 
arbetsplatsen.” 

D06 “Generellt tror jag väldigt mycket 
på ödmjukhet, att det gynnar i 
längden... vilket jag ser som 
positivt.” 

“Jag vill att företaget ska ses som 
positivt om jag ska ut och mäkla så 
inte jag jobbar i uppförsbacke.” 
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D07 “Generellt tror jag det är väldigt 
viktigt, det gör att folk blir mer 
långvariga på en arbetsplats och 
om folk har positiva 
associationer…” 
“... vi större chans att komma i 
kontakt med kunderna också så 
det är jätteviktigt att det finns 
positiva associationer till ett 
varumärke.” 
“Det är jätteviktigt att folk får 
positiva associationer… positiva 
kan vara i olika bemärkelser...  X 
är väldigt positiva då det är en 
väldigt trygghet. X kanske är 
positivt i form av något annat…” 

“... absolut det är jätteviktigt.” 
“Är det ett dåligt klimat på 
arbetsplatsen och att folk inte trivs 
då hade det absolut inte passat 
mig.” 
“Jag vet att vårat varumärke inte 
alltid förknippas med det positiva, 
då det vi tycker är positivt kanske 
inte alla andra tycker är positivt…” 
“... tro på sitt varumärke så pass 
mycket att det är positivt i folks 
ögon.” 

“Folk vill inte ha att göra med ett 
varumärke med massa negativa 
associationer.” 
“Jag hade inte velat beblanda mig med 
ett företag med en negativ 
företagsbild…”   
“...du blir så förknippad med ditt 
företag så om det är negativ 
företagskultur kommer det associeras 
till dig som mäklare och det är inte 
bra.” 
“... jag hellre vill vara på ett företag 
som gett någon typ av känsla, negativa 
är väl bättre än neutralt på sätt och vis.” 
“... negativt i form av några bara anser 
att det är något som sticker ut… då 
hade det kanske inte varit negativt i 
mina ögon.” 
 
 

D08 “Det är jätteviktigt…  främst då 
för fastighetsförmedlingen och 
deras varumärkesbild.” “Om 
samhället uppfattar det positivt 
sprider man det budskapet vidare 
till sina vänner, det blir lite word 
of mouth.” Om jag säljer med X 
och tycker de är jättebra… 
automatiskt att jag går till mina 
kompisar och bekanta och säger 
att X är bra så sprids det en 
positiv uppfattning.” 

“Till en första början påverkas det 
jättemycket.” 
“... kompisar som hade… jättenöjda 
med det då blev det automatiskt att 
jag får en uppfattning om att det är 
ett seriöst och bra företag, det ger 
mig någon form av intresse för 
företaget.” 
“Jag kan jobba på ett helt annat sätt 
om jag tror på det företaget jag 
jobbar på. Om jag jobbar på ett 
företag som jag tycker är bra tror 
jag att det blir automatiskt i mig att 
kunderna märker att jag trivs och att 
jag har mitt företags fulla stöd i 
ryggen.” 
“Har man ett företag som är bra, är 
det lätt att sälja in det också.” 

“Det påverkar jättemycket vad 
omgivningen känner för företaget.” 
“...om många hade haft en negativ 
konversation hade det blivit en negativ 
förbindelse…” 
“Då hade jag aldrig sökt mig till det 
bolaget.” 
“Om du hade jobbat på ett halvdassigt 
företag som många tycker är lite sämre 
så är det svårare att sälja in 
företagsnamnet…” 
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D09 “Otroligt viktigt att det framstår i 
goda dager, annars hade inte jag 
kunnat jobba här.” 
Det är ju ändå otroligt viktigt 
vilket varumärke jag har bakom 
mig och att jag till 100% tror på 
det för annars  kan inte jag 
förmedla vidare den känslan och 
sälja in det.” 
“... det är mig som person som jag 
säljer in men halvvägs är det 
varumärket. 

“Ja men det är klart.” 
“...låt oss säga att media skulle säga 
negativa saker så känns det ändå 
som att något sånt gör att företaget 
växer samman…” 
“Men låt oss säga att det mer skulle 
handla om bekanta som inte alls har 
en positiv uppfattning då skulle det 
mer kännas som att det blir mer 
personligt…” 

“Det är jätteviktigt och kan påverka 
otroligt mycket.” 
“Jag tar till mig det men sen kastar bort 
det, det påverkar till viss del men inte 
som att jag tvivlar på varumärket 
själv.” 
“... hade min uppfattning från start varit 
negativ hade jag kanske inte varit så 
öppen för att börja här.” 

D10 “Finns en positiv företagsbild så 
kommer vi få fler kunder, det 
kommer generera mer jobb och 
pengar för oss så det är klart att 
det är viktigt.” 

“Har folk en positiv bild av 
mäklarna och företaget så kommer 
dem förhoppningsvis höra av sig till 
dig först.” 

“Det hade påverkat på så sätt att jag 
hade varit mer noggrann... i slutändan 
så är det ju vad man har för egen 
uppfattning om just arbetsgivaren.” “... 
man får vara mer grundlig innan man 
väljer.” 
“Men tycker jag arbetsgivaren verkar 
schysst och har samma målsättning 
som jag så kommer jag välja honom 
oavsett vad andra tycker.” 
“Sen kan närstående absolut påverka 
mig mer än omgivningen.” 
“Många vänner och bekanta tyckte min 
arbetsgivare var bra och det är en av 
anledningarna till att jag valde att börja 
där.” 

D11 Den är jätteviktigt, speciellt när 
många bara ser ytan vad mäklare 
gör, då är det bra att ha ett stort 
varumärke i ryggen…” 
“Jag skulle inte gå till X om jag 
hört att de ful-sålt eller bråkat på 
krogen eller vad som helst som 
målar upp någon bild där de beter 
sig dåligt… då väljer man ju bort 
dem…” 
 
 

“Det är viktigt.” 
“Jag försöker påverka uppfattningen 
folk har om X eftersom man gillar 
sin arbetsgivare, man är stolt över 
att få vara X…” 

“... hade det funnits en negativ bild av 
företaget hade jag försökt bena ut 
varför den finns, och sedan förklarat för 
varenda en om varför det i sådana fall 
fanns en negativ bild… Att vi inte kan 
står upp för det och vara så etisk som 
möjligt, antingen byter man bolag på 
grund av det eller så står man upp för 
företaget för att de har en bra policy.”   
“Jag skulle välja det bra företaget alla 
dagar i veckan, även om man skulle 
byta bolag från ett dåligt bolag.” 
“Man vill ju backa de tankar ett företag 
har.” 
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D12 “... absolut viktigaste för ett 
företag. Uppfattas man inte 
positivt så tror jag det är jättesvårt 
att skaffa sig kunder och att få 
kundrelationer.” 

“För mig är det viktigt framförallt 
när man skall välja företag vid 
större affärer.” 
“Det är viktigt för mig.” 
“Jag tycker det känns viktigt att det 
finns förtroende för företaget och att 
man blir bra behandlad och väl 
bemött.” 

“Innan jag blir motbevisad så skulle jag 
nog ha en mer negativ inställning.” 
“Jag hade velat ta reda på det själv och 
skapa en egen uppfattning till de.” 

 
 


