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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka en organisations arbete kring det externa 

arbetsgivarvarumärket genom att studera ambassadörernas upplevelser och egenskaper. 

Detta är en kvalitativ studie och därmed genomfördes sju intervjuer med anställda på en 

organisation i Mellansverige. Ur resultatet framkom det fem olika huvudteman med 

tillhörande underteman som beskrev ambassadörernas upplevelser av organisationen 

som arbetsgivare och egenskaperna som en ambassadör anses ha samt måste ha för att 

vara en god ambassadör. Respondenterna upplevde stolthet över att vara arbetstagare 

inom denna organisation, dem upplevde meningsfullhet i sina arbetsuppgifter samt 

utvecklingsmöjligheter i och med att organisationen är stor, till antal anställda. Det 

framkom även att ambassadörernas egenskaper har stor betydelse för att kunna vara en 

god ambassadör samt vad dem ska förmedla. Sammanfattningsvis visar studien att 

ambassadörernas upplevelser av arbetsgivarvarumärket och ambassadörernas 

egenskaper har stor betydelse för hur organisationen arbetar med det externa 

arbetsgivarvarumärket.  
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Title: Employer Brand – The importance of creating good ambassadors 

 

Abstract 

The purpose of the study was to examine an organization’s work on the external 

employer’s brand by studying ambassadors' experiences and characteristics. This 

qualitative study has seven interviews with employees of an organization in central 

Sweden. From the result, five different main themes were found describing 

ambassadors' experiences of the organization as employee and the qualities that an 

ambassador considers to be and must have, to be a good ambassador. Respondents 

perceived pride in being an employee in this organization, they felt meaningfulness in 

their duties and development opportunities as the organization was large, to the number 

of employees. It also emerged that the ambassadors' qualities are of great importance to 

be a good ambassador and what they should convey. In conclusion, the study show that 

ambassadors experiences of the employer brand and the ambassadors characteristics are 

of great importance to how the organization works with the external employer brand. 
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Förord 

Vi vill rikta ett varmt och glädjande tack till alla som har ställt upp och stöttat oss 

genom denna uppsats. Ett stort tack till organisationen som gjorde denna uppsats möjlig 

att genomföra samt de anställda som tog sig tiden att delta i studien. Slutligen vill vi 

tacka vår handledare Lars Eriksson på Högskolan i Gävle som med ett starkt leende 

alltid stöttat och väglett oss i rätt riktning under hela uppsatstiden. 

 

Gävle, maj 2017 

Isabelle Lammers och Josefine Bergqvist 
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Introduktion 

Den stora globaliseringen som präglar dagens samhälle utgör en ständig utmaning för 

organisationer att möta det ökande kravet på att skaffa sig rätt kompetens och värdefulla 

arbetstagare. Det blir allt viktigt för en organisation att behålla talangfulla medarbetare 

samt att framstå som en attraktiv arbetsgivare för potentiella medarbetare, vilket 

benämns som Employer branding (Chhabra & Sharma, 2014). Employer Branding är 

den engelska termen för organisationers arbete med arbetsgivarens varumärke och 

kommer i denna studie att benämnas arbetsgivarvarumärket, vilket är den svenska 

översättningen. Arbetsgivarvarumärket är ett begrepp som definierar en organisations 

egenskaper, förmåner och värderingar som har i syfte att skilja den från konkurrenterna 

och framstå som attraktiv (Backhaus & Tikoo, 2004). Det är viktigt att en organisation 

arbetar med egenskaperna inom organisationen. För att medarbetare och potentiella 

medarbetare lättare ska kunna identifieras sig med en organisation och lättare förmedla 

rätt känsla utåt är det viktigt att dem känner att organisationen har en personlighet som 

kan kopplas till deras egna egenskaper (Barrow & Mosley, 2005). 

Arbetsgivarvarumärket handlar om att skapa en tydlig och unik bild av vad 

organisationen gör annorlunda gentemot andra organisationer samt vad som gör den 

önskvärd som arbetsgivare från en arbetstagares perspektiv, detta gäller både inom och 

utanför organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004). Idag är det inte enbart arbetstagarna 

som ska sälja in sig hos arbetsgivarna utan konkurrensen på värdefulla arbetstagare 

innebär även att arbetsgivarna ska sälja in sig hos potentiella arbetstagare. Ett ökat 

behov av ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke har vuxit fram där arbetet handlar om 

att strategiskt planera för att vara en attraktiv och eftertraktad arbetsgivare för att få de 

bästa kandidaterna, detta kan göras med hjälp av ambassadörer inom organisationen 

(Byrne & Parment, 2013). Denna studie kommer att undersöka det externa 

arbetsgivarvarumärket, hur organisationen kan använda sina ambassadörer för att vara 

en attraktiv arbetsgivare. Med ambassadörer menar vi rollen som förmedlare av 

organisationens värderingar och kärnvärden.  

 

Arbetsgivarvarumärket 

För att skaffa organisationen en unik identitet där medarbetare vill stanna kvar och dit 

potentiella medarbetare vill söka sig är arbetsgivarvarumärket en viktig del i en 

organisation. Arbetsgivarvarumärket är ett relativt nytt begrepp men redan en mycket 

viktig del i en organisations strategiska prioriteringar, inom HR-arbetet (Edwards, 
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2010). För att en organisation ska lyckas med ett bra arbete kring arbetsgivarvarumärket 

ska marknadsföringen av organisationen vara sann och verklighetstrogen, detta är till 

stor del ambassadörernas uppgift och genom detta kan medarbetarna på organisationen 

och potentiellt ny personal känna en positiv känsla av- och känna tillit till det unika 

värdet som organisationen har. Det är viktigt att en ambassadör kan förmedla rätt 

budskap utanför en organisation (Cascio, 2014). Begreppet arbetsgivarvarumärke kan 

även benämnas som en marknadsföringsstrategi i syfte att framställa organisationen 

som attraktiv (Edward, 2010). Arbetsgivarvarumärket kan bland annat omfatta en 

organisations värderingar, arbetsförhållande och utmärkande beteende mot att behålla 

och rekrytera medarbetare. Vikten av att arbetsgivarvarumärket fungerar ligger i god 

kommunicering med medarbetare samt potentiella arbetstagare för att behålla och 

utveckla organisationens kompetenser (Berthon, 2002). Arbetsgivarvarumärket handlar 

om att skapa en positiv bild av organisationen som arbetsgivare, detta för att både 

medarbetarna ska stanna kvar och för att ny arbetskraft ska vilja söka sig till 

organisationen (Rampl & Kenning, 2014). 

Arbetsgivarvarumärket kan delas upp i två delar för att öka förståelsen för 

begreppets viktiga innebörd, intern och extern arbetsgivarvarumärket. Det interna 

arbetsgivarvarumärket handlar om det arbetet som görs för att behålla sina meningsfulla 

medarbetare på organisationen och för att behålla de värdefulla förmågorna 

medarbetarna har och redan tillför i organisationen. Detta genom att fokusera på 

medarbetarnas trivsel, meningsfulla arbetsuppgifter samt sociala kontakten mellan 

kollegor (Berthon, 2002). Externt arbetsgivarvarumärke handlar mer om att locka 

potentiella nya arbetstagare till organisationen, för att ta in nya kompetenser som kan 

bidra till en bättre och starkare organisation, detta sker oftast via rekryteringar (Berthon, 

2002). Med externt arbetsgivarvarumärke menas att organisationen måste arbeta för att 

vara attraktiv på arbetsmarknaden då potentiella arbetstagare väljer arbetsplats utifrån 

organisationens externa kommunikation samt de personliga upplevelserna av 

organisationen som helhet (Berthon, 2002). Istället för att arbetstagarna kollar på lön, 

förmåner och belöningar ligger deras fokus numera på att jämföra sina egna värderingar 

med organisationens värderingar. Arbetstagarna vill se möjligheterna att utvecklas inom 

organisationen och de har alltid sina ideala bilder i åtanke när de väljer arbetsplats, 

därför är det viktigt för en organisation att försöka matcha arbetstagarnas självbild 

(Näppä, Farshid & Foster, 2014). Det interna arbetsgivarvarumärket handlar mer om att 

ta hand om medarbetarna inom organisationen, genom att arbeta för att medarbetarna 
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ska känna sig sedda av organisationen, att de har bra arbetsförhållanden och förmåner 

kommer i sin tur göra att medarbetarna ökar prestationen, lojaliteten och blir mer 

tillfredsställda med sitt arbete (Miles & Mangold, 2012). Det är viktigt att medarbetarna 

vill identifiera sig med sin organisation och därmed kommer medarbetaren att 

känslomässigt engagera sig i sitt arbete (Miles & Mangold, 2012). För att bevara och 

engagera medarbetarna på en organisation är det viktigt att aktivt arbeta med det interna 

arbetsgivarvarumärket, när medarbetarna är engagerade ökar prestationen vilket gör att 

kostnaderna reduceras (Backhaus & Tikoo, 2004) 

Inom arbetsgivarvarumärket har det vuxit fram ett nytt begrepp som syftar till att 

skapa ambassadörer på en arbetsplats som fungerar som organisationens viktigaste 

informationskällor för att marknadsföra varumärket med en positiv anda. Employee 

advocacy är det engelska begreppet och översätts i denna uppsats som en ambassadör 

för en organisation. Det är viktigt att medarbetarna på en organisation vill 

rekommendera sin arbetsplats och sprida goda ord för att göra organisationen mer 

attraktiv för andra arbetstagare, detta sker främst genom ambassadörerna (Men, 2014). 

Medarbetarna är det viktigaste en organisation har, dem är ansiktet utåt och har därmed 

en stor makt över hur organisationen marknadsförs och därför är det viktigt att bilden 

som skapas av organisationen är verklighetstrogen. Det måste finnas en balans i hur 

medarbetarna pratar om sin organisation, om medarbetaren skönmålar och endast pratar 

om hur extremt bra organisationen är kan detta bli fel och kan göra det mindre 

trovärdigt (Edwards, 2010). Medarbetaren ska vara ärlig och prata om organisationen på 

ett positivt sätt för att skapa större tillit som ambassadör för en organisation. Ett kvitto 

på att organisationen har ett bra arbetsgivarvarumärke är när medarbetarna pratar gott 

om organisationen både under arbetstid och i privatliv (Näppä et al., 2014; 

Bergenstråhle, 2014). Arbetsgivarvarumärket handlar om att säkerställa att 

medarbetarna speglar verkligheten samt att det reflekterar över vilket värde som finns 

inom organisationen (Punjaisri & Wilson, 2011). Det är lika viktigt att det interna 

arbetsgivarvarumärket fungerar som att det externa arbetsgivarvarumärket fungerar och 

att dessa stämmer överens för att organisationen ska kunna ge en representativ bild av 

sina värderingar och egenskaper (Heilmann, Saarenketo & Liikkanen, 2013). Det 

psykologiska kontraktet mellan en medarbetare och arbetsgivare träder i kraft samma 

stund som medarbetaren blir anställd på organisationen. Det psykologiska kontraktet 

baseras både på medarbetarens syn på uppfattningar och förväntningar av 

organisationen men också organisationens förväntningar på medarbetaren. Det 
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psykologiska kontraktet är viktigt för att medarbetena ska bli benägna att sprida positiv 

kommunikation och information om organisationen (Miles & Mangold, 2004). 

 

Ambassadörskap 

Med ambassadörskap menas de medarbetare inom organisationen som känner en högre 

grad av stolthet till sin organisation, som representerar och är organisationens ansikte 

utåt. Ambassadörerna gör ett mycket viktigt arbete när det gäller det externa 

arbetsgivarvarumärket på organisationen, därför är det viktigt att ta till vara på 

ambassadörernas egenskaper och upplevelser av organisationen som arbetsgivare. De 

medarbetare som kan ses som organisationens ambassadörer är de som marknadsför 

organisationen genom att prata gott om och förespråka den egna organisationen. 

Ambassadörskap växer naturligt fram när en medarbetare inom en organisation trivs 

med organisationens krav samt behov och som sedan kan länka samman dessa med sina 

egna krav och behov. För att skapa en representativ bild av arbetsgivarvarumärket är 

medarbetarna den bästa källan (Cascio, 2014). Ambassadörskapet påverkas av 

relationen mellan såväl organisationsfaktorer som individuella faktorer. Ett bra 

ambassadörskap är beroende av individens behov i organisationen. De faktorer som 

behövs är självuppfyllelse, engagemang samt organisationskultur. Det behövs även 

faktorer som mål, visioner och kärnvärden vilka alla berör organisationens behov som 

helhet (Eriksson, 2005). Jämfört med de traditionella marknadsföringskanalerna är 

ambassadörskapet en mycket stark kanal. Medarbetare som har tillgång till information 

från arbetsgivarna har bättre kunskap av sin organisation. Dem blir även mer 

motiverade i sitt arbete vilket resulterar i att de förmedlar en mer korrekt och positiv 

bild av organisationen i större utsträckning än om en medarbetare saknar tillgången till 

information om organisationen. Oavsett verksamhet är marknadsföring någonting som 

alla organisationer berörs av. Det kan handla om allt från att profilera sig bättre, erhålla 

en positiv bild av organisationen samt påvisa kvalité (Bean & Hussey, 1997). En viktig 

del är att medarbetarna inom organisationen fungerar bra som ambassadörer och kan 

förmedla en positiv bild eftersom externa intressenter ofta skapar sig en bild av 

organisationen och dömer den därefter. Fördomar kan ske redan efter en första kontakt 

med en medarbetare från en organisation. Kommunikation som medarbetarna får ta del 

utav från ledningen är viktig att göra så bra som möjligt eftersom att om medarbetarna 

inte vet vad organisationen gör eller varför det görs kan inte medarbetarna antas prestera 

bra heller. Det är även viktigt att organisationen anställer bra och rätt medarbetare med 
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värderingar som stämmer överens med organisationen och organisationskulturen som 

finns på arbetsplatsen (Baker, 2006).  För att ambassadörer både externt och internt ska 

kunna stärka organisationens arbetsgivarvarumärke är det viktigt att prioritera en god 

kommunikation och genom det skapa en väl fungerande tillit hos medarbetarna 

(Lagergren, 1998). Alla ambassadörer har olika beteenden och olika personligheter men 

det generella är att en ambassadör talar gott om sin organisation och att dem är 

motiverade till att marknadsföra sin organisation på ett välvilligt sätt. Det är därför 

viktigt att organisationen ser till att medarbetarna kan koppla ihop organisationens 

varumärke med deras egna värderingar och skapa en bra bild av organisationen som 

arbetsgivare (Lagergren, 1998). En organisation har ofta en personlig kontakt med 

externa aktörer och då är det viktigt att varje dag betrakta sina medarbetare som 

ambassadörer för att förmedla rätt intryck utåt. Rätt förutsättning till medarbetarna 

behövs för att de ska kunna vara goda ambassadörer och kommunicera en god och 

enhetlig bild av organisationens (Berry & Parasuraman, 2000). Medarbetare som har ett 

starkt psykologiskt kontrakt känner också stolthet för sin organisation och är oftast mer 

engagerade, detta tyder på att medarbetarna känner starkare identifikation med 

organisationen än dem som inte känner stolthet över organisationen (Aselage & 

Eisenberger, 2003). När medarbetarna tagit till sig av arbetsgivarens värderingar av 

organisation är de också mer benägna att förmedla en positiv bild av organisationen, att 

vara en ambassadör utåt. Detta gör att medarbetarna kan känna stolthet att vara en del av 

organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004). Det är viktigt att en organisation arbetar med 

sitt arbetsgivarvarumärke för att det ska kunna förknippas med positiva associationer 

utifrån, då detta gör att medarbetarna känner högre grad av stolthet över organisationen 

och har därmed lättare att vara goda ambassadörer (Chhabra & Scharma, 2014). 

Motiverade medarbetare gör det lättare att kunna utvecklas som person inom 

organisationen och de faktorer som faller under denna process är ansvar, arbetsinnehåll 

samt utvecklingsmöjligheter. När någon av dessa faktorer uppfylls hos medarbetaren 

kan detta göra att meningsfullheten och motivationen på organisationen höjs (Herzberg, 

Mausner & Snyderman, 1959) 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka en organisations arbete kring det externa 

arbetsgivarvarumärket genom att studera ambassadörernas upplevelser av arbetsgivaren 

och egenskaperna som ambassadör. 
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Frågeställningar 

• Hur upplever organisationens ambassadörer att arbetsgivarvarumärket är? Och 

vilka faktorer påverkar deras upplevelser? 

• Vilka utmärkande egenskaper har organisationens ambassadörer som speglar ett 

gott arbetsgivarvarumärke? 

 

Metod 

I den genomförda studien valdes en kvalitativ metod där data samlades in med hjälp 

utav enskilda intervjuer med respektive deltagare. Studiens syfte var att studera 

ambassadörernas upplevelser och egenskaper av organisationens arbetsgivarvarumärke. 

Därför valdes en kvalitativ metod som fokuserar på att tolka individens upplevelse, 

vilket ämnar ge mer djupgående svar och en bredare förståelse kring ämnet (Lacey & 

Luff, 2009; Merriam, 2009). Semistrukturerade intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod. Med semistrukturerade intervjuer innebar det att en intervjuguide 

genomfördes och där frågorna användes flexibelt med varierande följdfrågor. 

Intervjuguiden bestod huvudsakligen av öppna frågor som användes flexibelt utefter 

deltagarnas svar (Bilaga 1). Detta gjorde att intervjuerna blev anpassade efter varje 

enskild individ. Denna struktur valdes då den möjliggjorde en uppföljning av vad 

respondenterna menade och på så sätt djupare kunna analysera och synliggöra de 

eventuellt upplevda problemen samtidigt som det även tillåter att följa upp oväntade 

spår. I denna kvalitativa studie användes urval som förväntades ge mest förståelse, 

lärdom och information till studien. I denna studie har urvalet utgjorts av maximum 

variation sampling vilket betydde att urvalet innefattade en stor variation bland 

deltagarna vilket i sin tur förväntas resultera i ett brett informationsunderlag. 

 

Deltagare och urval 

Deltagarna var anställda på olika avdelningar inom en organisation i Mellansverige. I 

samarbete med organisationens HR-strateg valdes deltagarna ut, där deltagarna valdes 

utifrån kriteriet att dem hade varit eller är ambassadörer samt anställda inom denna 

organisation och urvalet bestod enbart av medarbetare. Deltagarna var från olika 

avdelningar med syftet att uppnå variation mellan deltagarna. Urvalet ansågs vara 

fördelaktigt för studien då variationen bland deltagarna öppnade upp möjligheten för att 

få fram hur olika upplevelser och egenskaper hos ambassadörerna kan hjälpa 

organisationens arbete med det externa arbetsgivarvarumärket. Den studerade 
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organisationen är stor med drygt 7 000 anställda. För att påverka studiens resultat så lite 

som möjligt valdes de anställda från olika avdelningar med olika yrkesroller. 15 

personer kontaktades via mail med en deltagande förfrågan gällande studien, detta 

genom vår kontaktperson på organisationen, HR-strategen. Sammanlagt deltog sju 

anställda i varierande åldrar, kön, avdelning och yrkesroll. Studien har inte tagit hänsyn 

till ålder, då detta inte på något sätt kan påverka vårt resultat, enda hänsynen som togs 

var att deltagarna skulle var anställda inom denna organisation samt ha något slags 

ambassadörskap i sin roll. 

 

Tillvägagångssätt 

Första kontakten med företaget bestod av ett möte där vi tillsammans med en av 

organisationens HR-strateger samt en kommunikatör diskuterade kring uppsatsens 

ämne. Under mötet delade organisationen med sig av information om deras pågående 

arbete kring det externa arbetsgivarvarumärke samt ambassadörskapet. Detta resulterade 

i sin tur till att ett intresse uppstod för att undersöka ambassadörernas upplevelser och 

egenskaper vad gäller organisationen som arbetsgivare. Ett möte bokades in med 

organisationens HR-strateg som sedan kom att bli vår kontaktperson. På detta möte gavs 

en djupare inblick i hur organisationen idag arbetar med arbetsgivarvarumärket och dess 

ambassadörer. Genomgång av organisationens senaste medarbetarundersökning 2017 

gjordes, detta för att öka kunskapen i hur organisationen arbetar. Detta underlättade i sin 

tur uppföljning av medarbetarnas svar genom en högre förståelse i vad som framkom 

under intervjuerna. Efter detta möte och genomgången av medarbetarundersökningen 

konstruerades en intervjuguide baserat på dels allmänna frågor om intervjupersonen och 

rollen som ambassadör samt arbetsgivarens attraktivitet (Bilaga 1). Struktur på 

intervjuguiden och intervjufrågorna formades utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Samma intervjuguide användes för samtliga deltagare. Data samlades in med hjälp utav 

semistrukturerade intervjuer. Samtliga intervjuer spelades in efter att deltagarna gett sin 

tillåtelse till detta, där inspelningen skedde med hjälp av en mobiltelefons 

inspelningsfunktion. Intervjuerna genomfördes under två dagar i organisationens 

enskilda arbetsrum, detta innebar att det inte fanns andra människor i rörelse och 

intervjun hölls ostört. Under intervjuerna placerades deltagarna med ryggen mot dörren 

för att ha ett fönster med utsikt bakom intervjuarens rygg. Detta för att öka chanserna 

till att deltagarna känner sig bekväm och våga dela med sig av alla tankar och åsikter 

om organisationen. Intervjuerna började med en presentation av författarna samt att 
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författarna tackade intervjupersonerna för intresset att medverka i studien. Sedan lästes 

det upp inledande information, där respondenten blev informerad om studiens syfte och 

etiska aspekter. Det tillades även att både handledare och examinator hade möjlighet att 

ta del av det transkriberade materialet men att det skulle raderas när studien var 

godkänd. Intervjupersonen informerades även om rätten att avbryta intervjun om så 

önskades. Det poängterades även att deras åsikter och upplevelse var i fokus och att det 

därför inte fanns några korrekta eller felaktiga svar. Intervjuerna tog mellan 25–35 

minuter vardera. Ljudupptagningarna av de sju intervjuerna delades upp mellan de två 

författarna som fick transkribera tre och fyra intervjuer vardera. Efter genomförd 

transkribering raderades ljudupptagningen. 

 

Dataanalys 

Data från intervjuerna analyserades med hjälp av en tematisk analys. Denna metod 

innebar att resultatet sammanställdes med hjälp av att på ett induktivt sätt leta efter 

teman i det transkriberade materialet. Efter att alla intervjuerna var avklarade 

transkriberades dessa ordagrant. Samtliga intervjuer skrevs ut på papper och lästes 

individuellt där intressanta delar i texten markerades och potentiella teman antecknades, 

allt intressant ströks över med överstrykningspenna och antecknades för kommande 

analys. Efter detta analyserades de enskilda analyserna mot varandra där det framkom 

att en likvärdig uppfattning mellan dessa teman fanns. Efter vidare diskussion och 

ytterligare genomgång av transkriberingarna utkristalliserades olika teman. Det 

framkom fem stycken huvudteman med tillhörande underteman vilket redovisas i 

resultatet. Varje undertema formades efter noga eftertanke och relevans för huvudtemat 

och utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

    

Forskningsetiska överväganden 

För att ta forskningsetiska överväganden i beaktande har informationen till deltagarna 

varit av största vikt. Innan intervjuerna påbörjades delgavs deltagarna information kring 

att deras deltagande var frivilligt samt att de fick avbryta sin medverkan när de helst 

önskade. Vidare informerades deltagarna om att allt intervjumaterial skulle hanteras 

konfidentiellt. Organisationen kommer att få tillgång till uppsatsen men endast vi 

personligen och tilldelad handledare från Högskolan kommer ta del av de enskilda 

svaren. Vidare informerades om att inga namn eller organisations namn skulle 
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framkomma i studien. I citat som kan avslöja företagets eller medarbetarnas identitet har 

dessa omformulerats i syfte att uppfylla garantin om konfidentiell hantering. 

 

Resultat 

För att besvara hur organisationen arbetar med det externa arbetsgivarvarumärket 

genomfördes sju intervjuer som tidigare framhållits. Det framkomna resultatet baseras 

på medarbetarnas individuella upplevelser och känslor kring ambassadörskapet samt 

arbetsgivarvarumärket. Nedan presenteras resultatet av genomförda intervjuer och 

medarbetarna kommer att benämnas som respondenter. För att underlätta läsningen och 

genom att öka förståelsen har vissa enstaka ord ur citaten tagits bort, citaten är 

konfidentiella. Resultatet presenteras under fem huvudteman samt tillhörande 

underteman. Stolthet att vara arbetstagare inom organisationen, meningsfullhet i 

arbetsuppgifterna, stor organisation med utvecklingsmöjligheter, medarbetarnas 

egenskaper med tre underteman samt ambassadörskapet med två tillhörande teman. 

Dessa fem teman presenteras i den ordning som respondenterna tydligast framhävde.  

 

Stolthet att vara arbetstagare inom organisationen  

Resultatet från intervjuerna visade att respondenterna känner stolthet över att vara en 

arbetstagare på organisationen samt beskrivs stoltheten över ambassadörskapet som 

finns inom organisationen. Stolthet beskrivs som en känsla som medarbetarna upplever 

inom organisationen och en del av stoltheten är att få vara med i och verka i olika 

sammanhang samt stolt kunna representera denna organisation. Från respondenterna 

framkom även under detta tema hur glädje, trygghet, äkthet och kvalité har betydelse för 

att känna stolthet över sin organisation. Detta tema genomsyrade alla intervjuer då 

respondenterna minst en gång uttryckte stolthet över att vara medarbetare på denna 

organisation.  

Den känsla som jag beskrev tidigare genom ambassadörskapet är en genuin 

stolthet och glädje till organisationen. Det låter storslaget, jag tror det syns och 

märks när andra pratar med mig som inte jobba här, äktheten av att vara anställd 

här. Skulle man inte tycka det skulle man inte säga något alls eller säga att det 

inte är bra, att det inte funkar. Ingen har tvingat mig, det kommer naturligt. 

Tryggt också en känsla jag känner. 
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Konkret har jag alltid sökt mig till jobb där jag alltid varit ute på skolor och 

mässor, alltid känt mig stolt över att presentera arbetsgivaren. På mitt jobb nu 

när jag är på uppdrag i en annan stad representerar jag stolt min organisation.  

 

Vi fick precis ta del av medarbetarundersökningen. Den största delen ökar 

återigen, att man är stolt över sin arbetsgivare och stolt över att vara 

arbetstagare här. Även att man kan tänka sig rekommendera andra att bli en 

arbetstagare i denna organisation.  

 

Meningsfullhet i arbetsuppgifterna 

En viktig del som framkom från respondenterna var meningsfullheten i deras 

arbetsuppgifter. Respondenterna uttryckte sig tydligt med att det var deras meningsfulla 

och intressanta arbetsuppgifter som gjorde att organisationen var attraktiv som 

arbetsplats för dem. Respondenterna menar i sin tur att de meningsfulla 

arbetsuppgifterna ger dem både personlig och professionell utveckling, att dem alltid lär 

sig nya saker samt att genom de meningsfulla arbetsuppgifterna ges möjligheter till 

olika karriärvägar. Medarbetarnas känsla av meningsfullhet i arbetet är kopplat till 

medarbetarens möjlighet till självförverkligande vilket betyder att potentiell arbetskraft 

kommer till nytta.  

För mig är det definitivt, att jag har så meningsfulla och intressanta 

arbetsuppgifter. Dom innebär att jag har en stor både personlig utveckling och 

professionell utveckling, jag har lärt mig jättemycket och lär mig fortfarande 

varje dag, faktiskt. Tro mig eller ej, men även det här, att sätta ord på dom här 

sakerna är också ett lärande för mig. Så att det skulle jag nog säga är det 

viktigaste, det är det som gör att det lyser starkt för mig i alla fall. 

 

Ja det första jag tänker på är en känsla av meningsfullhet i mina arbetsuppgifter, 

jag tycker det är otroligt viktigt det här som dessa organisationer gör och mina 

uppgifter fyller min mening.  

 

Stor organisation med utvecklingsmöjligheter 

Resultatet av intervjuerna visar att respondenterna tycker att det finns 

utvecklingsmöjligheter i den stora organisation de arbetar på. I denna studie betyder 

temat Stor organisation antal anställda som uppkom till 7 000 stycken i den studerade 
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organisationen och med den beskrivningen anser respondenterna att 

utvecklingsmöjligheterna är många. Arbetsplatsen anses vara attraktiv i och med att 

respondenterna trivs i sitt arbete och att det finns stora utvecklingsmöjligheter. Det är 

utmanade och dagliga samhällsnyttiga arbetsuppgifter som utförs. Respondenterna anser 

att det finns ett stort internt och externt intresse för organisationen och för arbetet som 

utförs inom organisationen. “Intresserad av verksamheten som vi har och bedriver”. 

När arbetsuppgifterna upplevs som stimulerande, utvecklande och utmanande skapas 

det engagemang för arbetet. Respondenterna menar vidare att utvecklingsmöjligheterna 

är det som behövs för att få ett fortsatt intresse. Utvecklingsmöjligheterna i arbetet har 

en stor påverkan på hur respondenterna ser på arbetsgivaren. “Att man fått möjlighet att 

pröva på olika avdelningar, fantastiskt bra och lärorikt.” Respondenterna förklarade 

vikten av att få känna sig stimulerad med sitt arbete och känna att det finns 

utvecklingsmöjligheter och på så vis växa i sin roll på arbetet. Det är en stor 

organisation enlig respondenterna och i och med det finns det automatiskt större 

utvecklingsmöjligheter än om det hade varit en mindre organisation. 

För mig är det storheten med en stor organisation, att få möjlighet till utveckling. 

Det är roligt med utmaningar, att få jobba med olika sorters verksamhet, att få 

träffa kommunalförbund, försäkringsbolag och andra aktörer. Vi kommer i 

kontakt med en solfjäder full av olika verksamheter, produkter och tjänster. Finns 

ingen annan arbetsgivare som kan erbjuda den paletten, av olika färger och 

former. Det är häftigt, att kunna få möjlighet att utvecklas. 

 

Medarbetarnas egenskaper 

Respondenterna var eniga om att deras egenskaper är de som behövs för att vara en bra 

ambassadör för organisationen. Respondenterna upprepade sina egna egenskaper som 

de tidigare i intervjun hade beskrivit och gav en förklaring på varför de egenskaperna 

spelar roll vid ambassadörskapet. Respondenterna menar att ambassadörerna i deras 

organisation har särskilda egenskaper som krävs medan de medarbetare som inte har 

dessa egenskaper heller inte är eller inte vill vara en ambassadör. De utmärkande 

egenskaperna som framkom när respondenterna fick beskriva sina egna egenskaper var 

positiv, öppen, lätt för att ta kontakt med människor, nyfiken, stor drivkraft, intresserad 

av samhället och engagerad. De egenskaper som respondenterna senare tog upp igen vid 

fråga om egenskaper som krävs för en ambassadör blev det liknande egenskaper som de 
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redan hade beskrivit sig själv med; positiv, lätt att prata med andra människor, 

trovärdig, god kommunikationsförmåga, envis och nyfiken som person. 

Ja jag tror att jag har bra egenskaper, just det här att jag är öppen, positiv och 

inte har svårt för att ta kontakt med personer när man är i olika sammanhang, jag 

tror att de är en bra egenskap att ha. 

  

Ja, det tror jag är, har lätt att prata inför människor, inget som besvärar mig. 

Tror att jag också kan beskriva och måla i bilder så att det blir lättförståeligt. Ja 

det är sådana saker som jag tror, och också om jag får frågor, så kan jag ge svar 

utifrån ambassadör rollen. 

 

Ja, det ligger i min natur vill jag tro, att jag har en positiv inställning, till livet 

men jag köper inte grisen i säcken. Tycker om att prata med människor och tycker 

det är bra genom många aspekter, har även lätt att prata inför andra. 

För att närmare förklara vilka egenskaper som respondenterna tyckte var allra viktigast 

att ha som ambassadör beskrivs tre välvalda underteman; positiv anda, nyfiken och 

driftig. Dessa egenskaper genomsyrar alla respondenternas intervjuer. 

 

Positiv anda. Att medarbetarna på organisationen är positiv som person och har 

en positiv inställning till arbetet var enligt alla respondenter en viktig faktor för att vara 

en bra ambassadör. Att ha en positiv anda skapar enligt respondenterna trovärdighet och 

gör att organisationen verkar äkta utåt. Att vara positiv som person gör också att det 

externa arbetsgivarvarumärket stärks genom ambassadörerna då respondenterna anser 

att kommunikationen som de själva kommunicerar utåt är mycket viktiga för 

organisationen och där spelar ambassadörernas egenskaper en stor roll. Att 

ambassadörerna hela tiden förmedlar sina upplevelser och känslor av organisationen gör 

att deras egenskaper är viktiga för organisationen att ta vara på då organisationens 

arbetsgivarvarumärke kan stärkas av medarbetarnas positiva egenskaper. 

Jag har en väldigt positiv syn på den här typen av verksamhet att jobba, jag är 

positiv i min roll som ambassadör och att marknadsföra det tycker jag är viktigt 

och plocka fram dom goda exemplen. 
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Om någon person har en drivkraft inom något, kan vi utnyttja det på olika vis. Det 

är en del av ambassadörskapet, som också förmedlar en positiv känsla. Det 

utnyttjar vi inom organisationen och det tycker jag är bra. 

 

Nyfiken. Utifrån respondenterna är det av stor vikt att som medarbetare vara 

nyfiken samt intresserad. Att vara nyfiken innebär att medarbetaren vill lära sig nya 

saker, vill lära känna nya människor, vill se organisationen utvecklas och ta reda på hur 

saker och ting fungerar. Nyfikenheten genomsyrar alla respondenternas svar under 

intervjuerna, att vara en nyfiken medarbetare är positivt för organisationens alla 

ambassadörer. Nyfikenheten beskrivs av respondenterna även som att medarbetarna på 

organisationen vill prova på nya arbetsuppgifter, vill gärna ta vara på och lära känna 

sina nya kollegor eller människorna som dem kommer i kontakt med genom sitt 

ambassadörskap. Att vara en nyfiken person i rollen som ambassadör är av stor vikt för 

att på ett trovärdigt sätt kunna stå för och marknadsföra organisationen utåt. 

När man är ute på olika aktiviteter, där man träffar både studenter, andra 

arbetssökande eller intresserade i olika sammanhang, är ju dom ofta positiva till 

vår organisation och det gör mig nyfikna på dem, så det är ju, man hamnar ju i ett 

positivt sammanhang där man får mycket energi, här är det viktigt att vara 

nyfiken som ambassadör. 

 

Mitt främsta drag är att jag är otroligt nyfiken av mig, vill veta hur saker och ting 

fungerar och gärna dom här fluffigare sakerna, som det inte finns svart eller vitt 

på, dom tycker jag är spännande. 

 

Driftig. Alla respondenter var eniga om att man som person och som 

ambassadör bör vara mycket driven. Detta dels för att kunna förmedla rätt känsla av 

organisationen men också för att kunna lära sig själv samt lära ut saker till andra 

människor måste ambassadören ha en drivkraft för sitt arbete. Detta är en egenskap som 

respondenterna lyfter som sina egna egenskaper men också som en god egenskap att ha 

som ambassadör i organisationen.   

Jag har en jäkla anamma, framförallt att alla kan lära sig ekonomi. Jag har en 

otrolig drivkraft och det är min mission att som ambassadör får jobba med det jag 

gör. 
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Som person är jag engagerad, driftig och vill få saker gjorda och som en del i 

engagemanget tror jag också att jag vill veta och förstå vad som gagnar vår 

verksamhet och mitt arbete såsom nya idéer och det är väl det jag försöker 

implementera och lyfta genom mitt driv. 

 

Ambassadörskap 

Resultatet från intervjuerna visade att synen på ambassadörskap varierade beroende på 

individens tolkning av ambassadörskapet. Ambassadörskapet har två underteman; vad 

är en ambassadör och vilka personer är det som är ambassadörer samt var syns 

ambassadörerna och vad ska de förmedla. 

 

Vad är en ambassadör och vilka personer är det som är ambassadörer. En 

vanlig tolkning som respondenterna uttryckte var att för att se vilka som är 

ambassadörer är det viktigt att kunna se alla medarbetare som en ambassadör. En 

respondent sa “alla är ju ambassadörer”. Respondenten menar då att medarbetarna 

medvetet eller omedvetet framträder som en ambassadör. En av respondenterna ansåg 

att en medarbetare representerar organisationen både under arbetstid men även under sin 

privata tid. “man är en ambassadör hemma, till vänner, familj, till idrott mm.” Detta 

innebär att medarbetarna har möjlighet att nå ut till en stor grupp av sitt nätverk. En 

annan respondent gjorde tolkningen att de personer som haft de sociala media kontot 

Instagram var en ambassadör. En person som var det officiella ansiktet utåt. För att 

förklara detta är Instagram en social media som en ambassadör får tillgång till och 

lägger ut minst tre till fyra bilder med text om dagen i en vecka gällande vad som sker 

på arbetet men också bilder från ambassadörens privatliv. Samtidigt som ambassadören 

marknadsför sin tjänst marknadsförs också hela organisationen på ett mer levande sätt, 

marknadsföringen blir mer levande och det är personer som vi alla kan känna igen oss i 

när man även följer andra morgonbestyr eller går på olika träningspass.  

Vi har ju det där Instagram kontot, där du varje vecka följer hennes eller hans 

vardag så får man både se yrket, men även privata bilder, så får du en viss bild av 

det och man sätter ett ansikte på organisationen.  

 

Vissa av respondenterna har i sin arbetsbeskrivning inskrivet att personen är en 

ambassadör och vad det innebär att vara det. En respondent beskrev ambassadörskapets 

påverkan som följande; “Det är jätteviktigt att man bildar ett stort nätverk genom 
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ambassadörskapet. Jag tycker det är så häftigt”. Respondenterna ansåg att det var 

viktigt att även visa verkligheten av organisationen. Att informationen som går ut måste 

vara sann och pålitlig för att det ska bli troligt. Alla personer har olika krav, befinner sig 

på olika avdelningar och målet är att leva upp till ett bra ambassadörskap. Alla 

respondenterna var överens om att det budskap som ambassadörerna förmedlade måste 

ge en realistisk bild över organisationen och att all information är sann. En respondent 

uttryckte sig “vända det utåt men inte skönmåla”. 

 

Var syns ambassadörerna och vad ska de förmedla. Ambassadörerna syns på 

Instagram och ska där förmedla känslan de har för arbetsplatsen och vad de gör på sin 

arbetsplats. Dem syns även på olika mässor och är även då ansiktet utåt för 

organisationen. Ambassadörerna ska förmedla att organisationen är en attraktiv 

arbetsgivare, stolt att arbeta på organisationen och kan rekommendera organisationen. 

En respondent sa även följande; “en del av ambassadörskapet är att förmedla en positiv 

känsla”. Vanligast är att ambassadörerna syns på olika mässor som är riktade ut till 

arbetsmarknaden och studenter bland annat. Att förmedla synen på att det är en trevlig 

arbetsplats ligger i fokus. Den önskade effekten av det är att attrahera potentiell ny 

personal men även attrahera till dem som redan arbetar där. Alla respondenter uttryckte 

sig ”Jag skulle absolut kunna rekommendera denna arbetsplats till bekanta”.  

Viktigt att som ambassadör se till att det är konkret information och får ner vad 

är det som ska definieras, tillexempel kan man alltid ringa till personer på olika 

avdelningar som underlätta i vardagen, att man förmedlar det man vill till vem 

man vill, vart man än är. 

 

Diskussion 

Diskussionen presenteras nedan enligt följande uppdelning; Huvudresultat, 

resultatdiskussion, metoddiskussion samt förslag till framtida forskning. För att tydligt 

visa resultatets huvudteman och underteman i texten nedan kommer dessa skrivas i 

kursivt format och första bokstaven med versal. 

 

Huvudresultat  

Syftet med denna studie var att undersöka en organisations arbete kring det externa 

arbetsgivarvarumärket genom att studera ambassadörernas upplevelser och egenskaper. 

Sammanfattningsvis visar resultatet fem huvudteman där respondenterna beskriver sitt 
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eget ambassadörskap, upplevelser och koppling till deras egenskaper. Att 

ambassadörerna inom organisationen känner sig Stolt över att vara arbetstagare är det 

första och starkaste temat. Detta tema innebär att ambassadörerna på olika sätt får vara 

med och verka inom organisationen. Med stoltheten beskriver respondenterna även 

glädjen, tryggheten, äktheten och kvalitéten att vara arbetstagare och ambassadör för 

organisationen. Andra temat är Meningsfullheten i arbetsuppgifterna där respondenterna 

anser att för att en organisation ska vara attraktiv för dem ska det finnas mening med 

deras arbetsuppgifter, dem vill känna att arbetsuppgifterna betyder någonting för dem 

och organisationen i stort. Resultatet blev att ambassadörerna lägger stor vikt vid att 

deras arbetsuppgifter faktiskt är meningsfulla på deras organisation. Tredje temat är Stor 

organisation med utvecklingsmöjligheter då alla respondenter menar att organisationen 

dem arbetar inom är stor till antal anställd och på det viset finns det alltid möjlighet till 

att utvecklas som arbetstagare. Respondenterna anser att deras ambassadörskap växer i 

och med utvecklingsmöjligheterna. Detta tema kopplas till arbetsuppgifternas 

meningsfullhet och att uppgifterna är intressanta, upplevs som stimulerande, 

utvecklande och utmanande är viktigt för respondenterna. Fjärde temat som framkom 

var Medarbetarnas egenskaper, där resultatet visar på att ambassadörernas egenskaper 

är de egenskaper som behövs för att en arbetstagare ska kunna vara och vilja vara 

ambassadör på denna organisation. De egenskaper som ambassadörerna beskrev sig 

själva med var positiv, öppen, lätt för att ta kontakt med människor, nyfiken, stor 

drivkraft, intresserad av samhället och engagerad. När ambassadörerna sedan skulle 

beskriva en bra ambassadörs egenskaper framkom i princip samma egenskaper; positiv, 

lätt att prata med andra människor, trovärdig, god kommunikationsförmåga, envis och 

nyfiken som person. Detta visar på att dessa egenskaper som medarbetare är precis vad 

organisationen behöver för att underlätta och möjliggöra arbetet med ambassadörerna. 

Sista temat var Ambassadörskap som är det mest självklara temat eftersom studien 

kollar på ambassadörskap och resultatet av ambassadörskapet kan delas upp i två 

underteman för att tydligare visa på vad respondenterna menade; Vad är en ambassadör 

och vilka personer är det som är ambassadörer samt Vart syns ambassadörerna och 

vad ska de förmedla. Respondenterna anser att en medarbetare vare sig de är medvetna 

eller inte kan dem vara ambassadörer.  
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Resultatdiskussion  

Organisationen som denna studie undersöker är en stor organisation där det finns 

möjlighet för medarbetarna att växa och utvecklas. Att medarbetarna på en organisation 

upplever tillit, support och har bra interaktion mellan ledare och medarbetare kan detta i 

sin tur resultera i en ökad arbetstillfredsställelse och en stark vilja att arbeta för 

organisationens bästa (Graen & Uhl-Bien, 1995). Att vara stolt över att vara 

arbetstagare på en organisation visar att man kan stå upp för sin arbetsplats och att 

organisationens värderingar stämmer överens med individens egna värderingar. Om 

medarbetarna känner stolthet över organisationen finns det ett starkt 

arbetsgivarvarumärke som har lockat och inspirerat på ett bra sätt (Martin, Guillamue, 

Thomas, Lee & Epitropaki, 2016). Resultatet i denna studie visade att respondenterna 

tyckte att det som organisationen förmedlar ut stämmer bra överens med hur det är på 

organisationen. Genom att medarbetarna har positiva associationer till organisationen 

menar Chhabra och Scharma (2014) att det kan vara en av flera anledningar till att 

medarbetarna känner lojalitet och förtroende till organisationen där detta även går hand i 

hand med att medarbetarna identifierar sig med organisationen. Tidigare forskning av 

Miles & Mangold (2004) talar för att den externa kommunikationen måste utgöra en 

bild som överensstämmer med den interna uppfattningen av organisationen. 

Medarbetarna kan tappa förtroendet för sin arbetsgivare om inte den information som 

organisationen väljer att kommunicera ut är konsekvent och stämmer överens med 

organisationens handlingar och värderingar. Arbetet kring det externa 

arbetsgivarvarumärket handlar om att attrahera utomstående till att vilja börja arbeta på 

organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004; Chhabra & Sharma, 2014).  

Det psykologiska kontraktet mellan medarbetare och arbetsgivare innebär att en 

organisation måste uppfylla en medarbetares förväntningar som ingår i den individens 

psykologiska kontrakt. Organisationen måste uppfylla medarbetarens psykologiska 

kontrakt för att skaffa sig tillit, lojalitet samt för att skapa goda ambassadörer. Resultatet 

av att en organisation uppfyller det psykologiska kontraktet är att de får lojala 

medarbetare som pratar gott om organisationen utåt samt kommunicerar positivt 

gentemot potentiella medarbetare (Miles & Mangold, 2004). Respondenterna i denna 

studie sa under intervjuerna att de är nöjda med sitt arbete och skulle även 

rekommendera en vän till att börja arbeta hos denna organisation. Detta kan ha ett 

samband med Isakssons och Bellaaghs (2005) teori om psykologiska kontraktet 

eftersom det psykologiska kontraktet anses vara ett komplement till anställningsavtalet 
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där det är subjektiva tolkningar av löften som styr kontraktet. Arbetsgivaren kan även 

erbjuda bra förmåner, utvecklingsmöjligheter och flexibilitet i arbetet, vilket gör att de 

anställda på företaget i gengäld presterar med engagemang och lojalitet i sina 

arbetsuppgifter. Aselage och Eisenberger (2003) menar att när medarbetarna på en 

organisation har ett starkt psykologiskt kontrakt tenderar dem att känna starkare band 

mellan organisationen och dem själva. Detta gör att medarbetarna känner stolthet över 

sin organisation, vilket innebär att medarbetarna både är stolt att vara arbetstagare samt 

stolthet att förmedla organisationens värderingar. Det psykologiska kontraktet är enligt 

Guest och Conway (2002) en balans mellan löften och åtaganden. Enligt Backhaus och 

Tikoo (2004) är det viktigt att en organisation strävar efter att dela samma värderingar 

som medarbetarna samt potentiella medarbetare. Lyckas organisationen med detta 

kommer medarbetarna ta till sig organisationen, dela organisationens värderingar med 

medarbetarens personliga värderingar samt förmedla en positiv bild av organisationen. 

Medarbetare som har tagit till sig organisationens värderingar kommer känna stolthet 

över att vara en del av organisationen och därmed vara en bra ambassadör. Det 

framkommer i resultatet under tema Stolthet att vara arbetstagare inom organisationen 

att respondenterna känner att dem är en del av organisationen, får vara med och verka i 

olika sammanhang samt att dem upplever en naturlig koppling mellan dem själv och 

organisationens värderingar, vilket gör att respondenterna kan känna stolthet över 

organisationen. Att en organisation arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke är av stor vikt 

för att behålla medarbetare och skaffa potentiella medarbetare, det är viktigt att 

organisationen med sina värderingar och organisationskultur kan utstråla positiva 

känslor som gör att människor i omgivningen kan förknippa organisationen med dessa 

positiva associationer. När organisationen förknippas med positiva associationer 

kommer medarbetarna på denna organisation att känna högre grad av stolthet, detta gör 

att medarbetarna lättare kan vara en god ambassadör för organisationen (Chhabra & 

Scharma, 2014).  

När en medarbetare har lyckats med ett uppdrag som har varit av stor betydelse 

för denna medarbetare visar detta på meningsfullheten. Meningsfullheten i 

arbetsuppgifterna är en viktig del för att en medarbetare ska känna personlig samt 

professionell utveckling, detta enligt respondenterna. Thory (2016) menar att vissa 

medarbetare känner att deras arbetsuppgifter är meningsfulla när dem får ta eget ansvar, 

kan påverka arbetet samt när dem får intressanta arbetsuppgifter från arbetsgivaren. I 

resultatet framkommer det att medarbetarna anser att det ska vara meningsfulla och 
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intressanta arbetsuppgifter för att organisationen ska vara attraktiv som arbetsplats för 

dem, det framkommer också att respondenterna faktiskt tycker denna organisation 

uppfyller detta. Respondenterna är nöjda med sina arbetsuppgifter och kan känna 

meningsfullheten i arbete som dem utför. Det är viktigt för organisationen att 

medarbetarna kan känna meningsfullheten i arbetsuppgifterna, detta kan bidra till att 

medarbetarna stannar kvar längre och vilja fortsätta utvecklas på organisationen (Thory, 

2016). Meningsfullheten kan kopplas till det sociala sammanhanget på arbetsplatsen, att 

medarbetarna presterar bättre om dem trivs i den arbetsmiljö som finns, med kollegorna 

samt om arbetsuppgifterna är tillfredsställande (Kazemi, 2009). Om en medarbetare inte 

känner att arbetsuppgifterna är meningsfulla finns det en risk att personen tappar 

motivationen i arbetet och söker sig vidare i karriären. Om en medarbetare känner att 

arbetsuppgifterna är för meningsfulla och vill hinna med alla viktiga arbetsuppgifter kan 

detta också vara en risk för organisationen då medarbetaren kan känna stress och bli 

utbränd (Kazemi, 2009). Meningsfulla arbetsuppgifter kan även kopplas med 

medarbetarnas välbefinnande i arbetet, om medarbetaren upplever att arbetsuppgifterna 

samt arbetsinsatsen är betydelsefullt kommer medarbetaren må bättre på arbetet och 

vilja stanna på organisationen. Möjlighet till självförverkligande är viktigt och innebär 

att medarbetarnas känsla av meningsfullhet i arbetet måste tas på stort allvar. Att ta det 

på allvar betyder att potentiell arbetskraft kommer till nytta (Kazemi, 2009; Steger, 

Littman-Ovadia, Miller, Menger & Rothman, 2013). 

Stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter är enligt Herzberg en teori gällande 

motivationsfaktorer (Herzberg et al., 1959). Det stämmer väl överens med resultatet 

som framkommit. Respondenterna uttryckte att det var betydelsefullt att känna att de 

kan utveckla sig framåt och vikten av att ha betydelsefulla arbetsuppgifter. När den 

faktorn uppnås uppkommer det en motivation hos medarbetarna till att göra ett bra jobb 

och prestera. Den personliga utvecklingen och önskan att stanna kvar på organisationen 

kan även kopplas till det psykologiska kontraktet (Miles & Mangold, 2004). 

Respondenterna tycker att organisationen erbjuder utvecklingsmöjligheter.  

Individer attraheras av organisationer där det finns en möjlighet till att utvecklas 

som medarbetare eller där det tros finnas möjlighet att utvecklas som medarbetare. I och 

med det känner individerna att de kan uppnå en mer likartad idealbild av sig själva 

(Näppä et al., 2014). Enligt Näppä et al. (2014) är en överensstämmelse mellan 

organisationens identitet och självbilden viktigare än personalförmåner, lön och andra 

belöningar när det kommer till val av arbetsplats. Medarbetarna på organisationen ansåg 
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sig vara en del av organisationen vilket resulterar i att arbetsmotivationen för 

medarbetarna höjdes. Sullivan (2004) menar att medarbetare som har identifierat sig 

med sin organisation burkar leda till att medarbetarna väljer att förmedla och dela med 

sig av positiv information och positiva erfarenheter. Resultatet förstärks när det under 

intervjuerna framkom att alla respondenterna gärna rekommenderade arbetsplatsen till 

sina vänner och bekanta. Respondenterna kunde rekommendera arbetsplatsen vidare till 

sina vänner och bekanta då de ansåg att arbetsgivaren bra och attraktiv.   

Barrow och Mosley (2005) menar att när en organisation kan dela liknande 

egenskaper med medarbetarnas samt potentiella medarbetares egna egenskaper gör detta 

att dem lättare kan identifiera sig med organisationen, känna sig som en del av den samt 

lättare förmedla positiva bilder av organisationen utåt. Respondenterna i denna studie 

betonade vikten av att en ambassadör bör ha egenskaper som stämmer överens med 

organisationen för att ambassadören ska kunna förmedla en verklighetstrogen bild av 

organisationen. Under intervjuerna framkom det tydligt att respondenterna tycker att en 

god ambassadör ska ha egenskaper som till exempel, öppen, positiv, nyfikenhet, 

drivkraft i arbetet samt genuint intresserad. Dessa egenskaper förklarade även 

respondenterna som sina egna egenskaper vilket innebär att dem anser sig själva som 

goda ambassadörer och det i sin tur betyder att en medarbetare på denna organisation 

måste ha dessa utpekade egenskaper för att vara en ambassadör. Tre underteman 

framkom i resultatet; positiv-anda, nyfikenhet och driftig, dessa egenskaper kan kopplas 

till vad Barrow och Mosley (2005) menar med egenskaper. När en organisation har 

hittat medarbetare med dessa specifika egenskaper gör det att organisationen skapar 

starkare band mellan organisation och medarbetare vilket innebär att organisationen 

skapar en positiv bild utåt och gör att potentiella medarbetare lättare kan identifiera sig 

med organisation. Uppfattningen om människor är olika enligt Wolvén (2000). 

Individer befinner sig på olika personliga nivåer gällande utveckling och det finns en 

spridning gällande egenskaper och drivkrafter som styr relationerna till arbetet. Alla 

individer är olika och det resulterar till att de föredrar olika arbetsuppgifter och olika 

ansvarsområden (Wolvén, 2000). Nyfikenhet är en egenskap som inte förväntades vara 

en egenskap som ambassadör. Denna egenskap tyckte respondenterna var viktig för 

rollen som ambassadör.  

Temat ambassadörskap var förväntat eftersom denna studie undersöker 

ambassadörers upplevelser och egenskaper. Ambassadörernas syfte var att 

kommunicera positiv information om organisationen utåt. Medarbetare och 
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ambassadörer används ofta för att sprida information och budskap om organisationen 

via sina personliga nätverk när det kommer till marknadsföring och rekrytering. Enligt 

forskning har budskap som förmedlas via ambassadörer och medarbetare en större 

signifikant påverkan på potentiell personal än om organisationen själv går ut med 

budskapet via deras kanaler. Både antalet sökande och kvalitén ökar om information 

och budskap går ut genom medarbetare och eller ambassadörer (Edwards, 2010).  

Sullivan (2004) menar att när en organisation eller ett företag kommunicerar ses 

det inte som lika trovärdig jämförandevis med om en medarbetare skulle kommunicerar 

ut de exempel visa budskapet eller informationen. Alltså är medarbetarnas och 

ambassadörerna kommunikation mer trovärdig än organisationens. Det är stor vikt i att 

medarbetarna trivs och tycker om sin arbetsplats för att de ska kunna vara goda 

ambassadörer. Det finns koppling mellan ambassadörskapet och det psykologiska 

kontraktet. Medarbetarna kommunicerar positivt kring organisationen om de uppfyller 

medarbetarnas förväntningar om vad som ingår i det psykologiska kontraktet. 

Förväntningarna måste därför uppfyllas om organisationen vill ha medarbetare som är 

goda ambassadörer (Sullivan, 2004).   

Det är viktigt att medarbetarna trivs på arbetsplatsen för att de ska vara goda 

ambassadörer. Ett gott ambassadörskap grundas i det psykologiska kontraktet. Om 

relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare uppfyller medarbetarnas och 

ambassadörernas förväntningar som finns i kontraktet kommer medarbetarna och 

ambassadörerna förmedla och kommunicera en positiv bild av organisationen. Detta 

visar på att om en organisation vill ha medarbetare som goda ambassadörer måste de 

uppfylla förväntningarna som ingår i det psykologiska kontraktet (Miles & Mangold, 

2004). Vi anser att det är grundläggande att det psykologiska kontraktet är uppfyllt för 

att medarbetare ska kunna vara bra ambassadörer vilket i sin tur resulterar till ett 

starkare arbetsgivarvarumärke.  

 

Metoddiskussion   

För att kunna kontrollera resultatet och för att kunna säkerställa kvalitéten i denna 

kvalitativa studie är begreppen validitet och reliabilitet av stor vikt. Hög reliabilitet och 

validitet uppnås när data är tillförlitligt och när det som har mätts faktiskt var det som 

avsågs att mätas (Merriam, 2009). Den kvalitativa metoden som användes i denna 

studie var intervjuer och valet av metod bygger på studiens syfte att undersöka hur 

organisationen arbetar med det externa arbetsgivarvarumärket genom att kolla på 
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ambassadörernas upplevelser och egenskaper.  Denna metod ansågs vara bäst lämpad 

eftersom en kvalitativ metod bygger på att tolka individers upplevelser (Lacey & Luff, 

2009; Merriam, 2009). För att det insamlade data ska vara relevant och trovärdigt är 

validiteten inom kvalitativ forskning mycket viktigt. Denna studie har fokuserat på 

validiteten och för att svara på studiens syfte och frågeställningar har semistrukturerade 

intervjuer samt intervjuguide genomförts. En intervjuguide menar Merriam (2009) 

stärker graden av validitet då validiteten påverkas av hur väl det insamlade data är 

relevant för studien och studiens syfte. Eftersom studien har kopplat arbetet kring det 

externa arbetsgivarvarumärket till tidigare forskning ökar validiteten för denna studie. 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med syfte att öka möjligheten 

till följdfrågor, upptäcka nya åsikter och tankar inom ämnet arbetsgivarvarumärke och 

ambassadörskap. Ett strategiskt urval har gjorts för att besvara syftet i studien och 

samplet valdes därför utifrån den grupp inom organisationen som kunde besvara syfte 

och frågeställningar. Organisationen fick själva välja ut vilka personer som skulle 

medverka i intervjuerna med hjälp av ett maximum variation sampling som gjordes för 

att skapa en bred variation bland deltagarna och därav skaffa ett brett 

informationsunderlag. Detta gjorde att respondenterna valdes ut från olika avdelningar 

inom organisationen dock fick alla respondenter olika information om 

ambassadörskapet inför intervjun och detta kan ha påverkat representativiteten på 

samplet. En annan påverkan kan vara att de personer som tackade ja till denna studie har 

själva valt detta utifrån sin roll som ambassadör och därmed kan detta har påverkat vårt 

studieresultat. Vissa intervjupersoner förstod ambassadörskapet som en tillskriven 

arbetsuppgift medan andra förstod ambassadörskapet som en frivillig och tillfällig 

uppgift. Det går inte att uttala sig om samma resultat hade framkommit om alla 

intervjupersoner hade fått samma tolkning av ambassadörskapet, det går heller inte att 

uttala sig om resultatet hade sett annorlunda ut om det hade varit fler deltagare. 

Under alla intervjuerna kunde det utläsas tydliga gemensamma teman vilket 

gjorde att intervjuaren kände en mättad av data. Detta stärker både reliabiliteten och 

validiteten i denna studie (Merriam, 2009). Data analyserades med hjälp av tematisk 

analys. Under dataanalysen genomfördes enskilda analyser av transkriberingarna innan 

resultaten av dessa jämfördes mot varandra. Trots att analysen genomfördes oberoende 

av varandra framkom en likartad uppfattning vilket stärker resultatet. Svaren från dessa 

intervjupersoner var likartade vilket gör att resultatet troligtvis inte hade förändrats. Då 

varje intervju skedde som ett personligt möte kan detta ha bidragit till en mer personlig 
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kontakt mellan intervjuaren och intervjupersonen vilket ökar trovärdigheten i studien. 

Vid kvalitativa studier är det viktigt att beakta att det är människor som är 

mätinstrument och som analyserar studiens innehåll. Detta kan medföra problem i form 

av olika bias och subjektivitet vilka måste identifieras och inte elimineras (Merriam, 

2009). På grund av kort erfarenhet av intervjuteknik kan detta ha påverkat 

intervjupersonernas svar som hade kunnat blivit djupare vid intervju av en erfaren 

intervjuare. Då intervjutekniken förbättrades från första till sista intervjun kunde mer 

relevanta följdfrågor ställas under hela materialinsamlingen. Denna studie utgår ifrån ett 

deduktivt perspektiv då ambassadörskapets betydelse var någonting som vi hade 

kännedom om sedan tidigare.  

 

Förslag till framtida forskning  

Förslag till vidare forskning enligt diskussionen ovan kan vara att undersöka 

utvecklingen av att använda medarbetare som ambassadörer på sociala medier. Kommer 

det i framtiden vara en fortsatt viktig kanal för ambassadörer att använda? Eller kommer 

det minska med att använda sociala medier? Det går trender i användandet av sociala 

medier och framtiden är oförutsägbar. Enligt denna studie använde ambassadörerna sig 

av Instagram, men i framtiden vad kommer det använda sig av då? Annan framtida 

forskning kan handla om användandet av organisationers sociala nätverk såsom sociala 

medier kan skada organisationer eller förstöra imagen. Det finns både positiva och 

negativa aspekter med användandet av medarbetare eller ambassadörer som sprider 

företagets budskap via de sociala nätverken. Alla personer har olika synsätt på sociala 

medier. En annan framtida forskning som är intressant är vad organisationen vill 

förmedla ut med hjälp av sina ambassadörer, rikta in sig på målet med att ha 

ambassadörer. Vill organisationen synas utåt visa att de arbetar bra internt eller vill 

locka folk till att börja arbeta på organisationen. Denna studie kan ligga till grund för ett 

sådant arbete. En annan metod att använda för en framtida studie skulle kunna vara att 

använda sig av kvantitativ studie för att få ett större antal att vara med i undersökningen. 

Att göra en enkät som hela organisationen kan vara med på och svara. Det som skulle 

kunna bli intressant är att studera djupare på är om det skiljer sig mellan de olika 

avdelningarna eller om det inte gör det för att sedan kunna rangordna och se vilka 

avdelningar som skattar högst respektive lägst på frågor gällande ambassadörskapet. 

Det skulle vara intressant att göra en liknande studie i en annan organisation för att 

jämför mönster och skillnader från denna organisation som undersöks i denna studie. I 
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denna studie var respondenterna stolta över att arbeta på organisationen, en spännande 

undersökning att göra i framtiden är att jämföra mot en organisation där medarbetarna 

inte känner stolthet, alltså som inte känner glädje, trygghet, äkthet eller kvalitet i sitt 

arbete. Hur skulle ambassadörskapet påverka den organisationen? 

Arbetsgivarna och organisationerna idag vill såklart ligga i framkant och visa en positiv 

och god sida av sig. Därför är det intressant att bygga vidare på denna studie för att 

kunna hjälpa olika organisationer med att lyckas med deras ambassadörskap och 

arbetsgivarvarumärke. Denna studie kan vara en bra grund till som bidrar till spännande 

forskning inom arbetsgivarvarumärket och att ambassadörskap är relativt nytt och det 

finns mycket att forska på inom det.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Hej!  

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som läser sista terminen på Personal- och 

arbetslivsprogrammet. Vi är intresserade av dina upplevelser som ambassadör av Er 

organisation och därför kommer vi att genomföra vårt examensarbete hos Er. Syftet 

med denna studie är att undersöka Er organisations arbete kring det externa 

arbetsgivarvarumärket. Genom att kolla på ambassadörernas upplevelser och 

egenskapelser av organisationens arbetsgivarvarumärke. Vi vill ta reda på din 

uppfattning och personliga åsikter om din organisation som arbetsplats och därför finns 

det inga rätta eller felaktiga svar. Vi undrar om du godkänner att denna intervju spelas 

in? Materialet kommer att användas till att transkribera intervjun där det endast kommer 

att vara vi samt vår handledare från Högskolan som kommer att få ta del av 

transkriberingen. Efter det att uppsatsen är genomförd kommer allt intervjumaterial att 

raderas. Din identitet kommer att behandlas konfidentiellt. Medverkan här idag är helt 

frivillig och känner du att du vill avbryta är det bara att säga till. Intervjun beräknas ta 

ungefär en halvtimme till 45 minuter och om vi skulle hamna på ett sidospår kommer vi 

eventuellt att styra tillbaka intervjun till det avsedda ämnet. Har du några frågor såhär 

långt eller känner du dig redo att starta intervjun? 

Intervjufrågor:  

- Hur är du som person? Berätta kortfattat om dig själv. 

- Hur många år har du varit på (Företagets namn)?  

- Hur kommer det sig att du hamnade på (Företagets namn)?  

- Var arbetsplatsen som du förväntade dig när du började?  

Rollen som ambassadör  

- Vad fick dig att bli ambassadör för (Företagets namn)?  

- Hur upplevde du tiden som ambassadör?  

- Känner du att din yrkesroll har förändrats efter ditt ambassadörskap? 

- Hur känner du  

- Anser du att någonting bör förändras när det gäller ambassadörskapet? 

- Om du fick jämföra (Företagets namn) idag mot när du började din anställning, har 

ambassadörskapet utvecklats? 

Hur uppfattas företaget som arbetsgivare enligt intervjupersonen 

- Vad gör företag attraktiva som arbetsplats enligt dig?  
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- Hur skulle du beskriva (Företagets namn) som arbetsgivare?  

- Hur tror du att dina kollegor som inte varit ambassadör skulle beskriva företaget som 

arbetsgivare?  

- Hur tror du att dina kollegor som har varit ambassadör skulle beskriva företaget som 

arbetsgivare?  

- Vad skulle du säga är för- och nackdelarna med att jobba på (Företagets namn)?  

- Vad tycker du om företagets värderingar? Stämmer dessa in på dig?  

- Upplever du att företaget lever efter dessa värderingar?  

- Vad säger du till dina vänner om hur det är att arbeta på (Företagets namn)?  

- Skulle du rekommendera arbetsplatsen till dina vänner?  

- Vad skulle du säga är (Företagets namn) starkaste sidor som arbetsgivare?  

- Vad skulle du säga är deras svagare sidor?  

- Vad tycker du att (Företagets namn) skulle kunna göra för att upplevas som ännu mer 

attraktiva i nuläget?  

 

Avslut  

Då får vi tacka för oss och för att du tog dig tiden att medverka idag. Vi skulle även 

vilja fråga ifall vi skulle kunna få återkomma till dig vid eventuella följdfrågor eller 

funderingar? Tack, ha en fortsatt trevlig dag! 

 


