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Abstrakt 
 

Titel: En studie över hur den anställdes medvetenhet, 

förståelse och engagemang påverkar kundnöjdheten. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi med inriktning 

mot fastighetsförmedling 

 

Författare: Emma Rydfjäll & Kimberly Pändel Lehn 

 

Handledare: Lars-Johan Åge 

 

Datum: 2013-maj 

 

Syfte/bakgrund: Den interna marknadsföringen har 

blivit allt viktigare. Studier har visat att företag genom sin 

interna marknadsföring ska uppnå sitt varumärkes mål genom att 

behandla sina anställda som interna kunder. De som är nöjda 

med sin tillvaro på arbetet har större möjlighet att leverera ett 

högt värde till kunden.  
Ghose (2009) har tagit fram en modell som fokuserar på de 

anställda och deras möjlighet att leverera varumärkets löfte. 

Denna modell har som syfte att mäta den anställdas 

medvetenhet, förståelse och engagemang i ett företags 

varumärke. Ghose menar att desto högre medvetenhet, förståelse 

och engagemang desto högre inblick har den anställda i 

företagets varumärke, detta leder till en högre kundnöjdhet. 

Syftet med detta arbete är att utreda hållbarheten i hypotesen att 

desto högre medvetenhet, förståelse och engagemang de 

anställda har i ett företags varumärke desto högre 

kundnöjdheten.  

 



 

 

 

 

Metod: För att utreda hållbarheten i hypotesen baseras 

uppsatsen på en kvantitativ metod där data har samlats in genom 

en enkätundersökning. Data har analyserats manuellt genom 

användning av olika tabeller och statistiskt genom Point Biserial 

Correlation. 

 

Reslutat & Slutsats: Efter att ha utrett 

orsakssambandet i hypotesen visar resultatet att modellen 

Internal Brand Proprietor, IBP, är hållbar.  
 

Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag 

till framtida forskning är att genomföra denna empiriska 

undersökning inom en annan bransch. En sådan studie skulle 

innebära att resultatets tillförlitlighet och generaliserbarhet 

stärks. 

 

Uppsatsens bidrag: Bidraget med uppsatsen är 

beviset på IBP-modellens hållbarhet. Den visar att den anställdas 

medvetenhet, förståelse och engagemang i ett företags 

varumärke påverkar kundnöjdheten.  

 

Nyckelord: IBP-modellen, kundnöjdhet, varumärke, 

anställda, engagemang. 

  



 

 

 

 

Abstract 
 

Title: A study of how the awareness, understanding and 

commitment affect the customer satisfaction. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business 

Administration and orientation towards Real Estate. 
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Supervisor: Lars-Johan Åge 
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Aim: The internal marketing is more important now than 

ever. Studies have shown that the internal marketing will reach 

the goal of the brand by treating its employees as internal 

costumers. Satisfied employees have a greater opportunity to 

deliver a great costumer experience. 

Ghose (2009) has created a model that is focusing on the 

employees and their opportunity to deliver the brand promise. 

The aim of the model is to measure the degree of awareness, 

understanding and commitment that the employee have towards 

the company brand. Ghose means that the greater awareness, 

understanding and commitment the greater insight will the 

employee have of the company brand. According to Ghose 

greater costumer experience will come as a result of these 

particular actions. The aim of this study has been to determine 

the sustainability of the hypothesis that the greater awareness, 

understanding and commitment the employee have towards the 

company brand the greater costumer experience. 

 



 

 

 

 

Method: To determine the sustainability of the hypothesis 

this study is based on a quantitative method. Data has been 

collected from a survey and analyzed manually, by the use of 

different tables, and statistically by a Point Biserial Correlation-

test.   

 

Result & Conclusion: After studying this 

causation the result shows that the model Internal Brand 

Proprietor is sustainable.  

 

Suggestions for future research: Our 

suggestion for future research is to implement this empirical 

survey on a different line of business. That way we hope to find 

a more clear proof of the sustainability of the model Internal 

Brand Proprietor and to get a more reliable result. 

 

Contribution of the thesis: The contribution 

of the thesis is the proof that the model Internal Brand Proprietor 

is sustainable. This shows that the employee’s awareness, 

understanding and commitment in a company brand affect the 

costumer experience. 

 

Keywords: Internal Brand Proprietor, costumer 

experience, brand, employee, commitment 
  



 

 

 

 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till Lars-Johan Åge och Jens Eklinder 

Frick som handlett oss genom denna uppsats. Ni har under 

uppsatsens gång kommit med konstruktiv kritik och kloka råd. 

Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig. Vidare vill vi tacka 

de företag som medverkat i vår empiriska undersökning.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Brand management or managing promises is not 

primarily about focusing on customers. Instead, a 

more balanced perspective is needed by also 

focusing on staff. If employees are greatly 

committed to a set of values, they are more likely 

to deliver the brand’s promise (de Chernatony 

2010). 

 

Varumärkeshantering har inom marknadsföring länge varit ett 

omtalat ämne (Levy & Rook 1999, s. 138). de Chernatony 

(2010) skriver om att börja fokusera mer på personalen och 

mindre på kunderna för att nå ut med varumärkets löfte. Vidare 

beskriver författaren att det krävs ett mer balanserat perspektiv 

som fokuserar på personalen. Han menar att om de anställda är 

starkt engagerade i företagets uppsättning av värden, är det mer 

sannolikt att de blir mer benägna att leverera varumärkets löfte.  

Uttrycket kundnöjdhet har framkommit genom att de 

produkter som finns på marknaden idag påminner om varandra. 

Genom liknande priser, liknande teknologi och likartade 

svårigheter är det komplicerat att skapa en specifik särskiljning 

på marknaden. Skillnaderna kan man istället finna i varumärket, 

uppfattningen och känslan av företaget som tillsammans skapar 

kundnöjdhet menar författarna till boken Building Great 

Costumer Experience (Shaw & Ivens 2002, s. xi). Numera är det 

inte endast produkten som kan skapa ett värde för kunden utan 

det har även blivit viktigt att göra kunden nöjd genom hela 

processen (Berry, Carbone & Haeckel 2002). Enligt Gentile, 

Spiller och Noci (2007) kommer kundnöjdheten skapa ett värde 

för kunden samt ett värde för företaget. Vidare menar 
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skribenterna att kundnöjdhet främjar ett känslomässigt band 

mellan kunden och företagets varumärke som i sin tur leder till 

ökad lojalitet från kunden. Enligt Ghose (2009) kan 

kundnöjdheten delas upp i två delar. Den första delen beror på de 

anställdas medvetenhet, förståelse och engagemang i företagets 

varumärke medan den andra delen beror på kundinteraktionen 

mellan den anställda och kunden. Genomförs dessa två delar på 

ett tillfredsställande sätt leder detta till kundnöjdhet menar 

Ghose (2009). 

    Ghose (2009) har tagit fram en modell som fokuserar på de 

anställda och deras möjlighet att leverera varumärkets löfte. 

Denna modell benämner han som Internal Brand Proprietor 

(IBP). Modellen mäter de anställdas medvetenhet, förståelse och 

engagemang utifrån ett företags varumärke och placerar dem 

därefter på en skala. Desto högre upp på skalan, desto större 

inblick har de i företagets varumärke. Han menar vidare att detta 

kommer leda till högre kvalitet i förmedlingen av företagets 

varumärke till kunden. Syftet med modellen är att visa ett 

samband mellan kundnöjdhet och företagets lönsamhet (Ghose 

2009). Denna modell är för närvarande i utvecklingsstadiet. 

Modellens hållbarhet kräver enligt Ghose (2009) bevis på att 

indelningen kan implementeras i verkligheten.  

Utifrån Ghose’s (2009) modell finns en hypotes om att desto 

högre medvetenhet, förståelse och engagemang den anställda har 

i varumärket desto högre kundnöjdhet. Det som är intressant är 

att testa hypotesen i praktiken för att utreda dess hållbarhet. 

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att utreda hållbarheten i hypotesen att 

desto högre medvetenhet, förståelse och engagemang de 

anställda har i ett företags varumärke desto högre kundnöjdhet.  



 

 

3 

 

1.3 Avgränsning 
I uppsatsen avgränsas vår empiriska undersökning till 

fastighetsmäklarföretag som använder sig av mätinstrumentet 

NKI, Nöjd Kund Index. Vidare avgränsar vi oss till 

fastighetsmäklare med lågt respektive högt NKI-tal.  Denna 

avgränsning används för att under den angivna tidsramen kunna 

genomföra arbetet.  

För att tydliggöra vad som menas med högt respektive lågt 

NKI-tal utgår företagen i dessa mätningar från en femgradig 

skala. De fastighetsmäklare med lågt NKI-tal har 0,00-1,50 på 

skalan och de fastighetsmäklare med högt NKI-tal har 3,50-5,00 

på skalan. 

1.4 Disposition 

 
 

Figur 1. Schematisk modell över dispositionen 

 

Uppsatsen består av en teoretisk, empirisk och analytisk del. I 

teorin beskrivs modellen IBP och de begrepp som är väsentliga 

för modellen. Vidare redogörs för vad kundnöjdhet är och hur 

den kan mätas.  

Inledning 

Metod 

Teori 

Empiri 

Analys 

Slutdiskussion 
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I den empiriska delen utreds den anställdas medvetenhet, 

förståelse och engagemang i ett företags varumärke. Genom en 

kvantitativ undersökning av fastighetsmäklare, med högt 

respektive lågt NKI-tal, fastställs på vilket steg de befinner sig i 

IBP-modellen. Till sist har vi i det analytiska momentet 

analyserat resultaten genom tabeller, medeltal och en statistisk 

analys. Dessa resultat kan utifrån ett generellt helhetsperspektiv 

bevisa IBP-modellens hållbarhet. 

2. Metod 

2.1 Metodupplägg  
Syftet med uppsatsen är att utreda hållbarheten i hypotesen att 

desto högre medvetenhet, förståelse och engagemang de 

anställda har i ett företags varumärke desto högre kundnöjdhet. 

Eftersom vi utgått från en tidigare uppställd hypotes och 

befintliga begrepp inom teorin har vi arbetat utifrån ett 

positivistiskt synsätt. Detta gav oss en möjlighet att på ett 

objektivt sätt visa en bild av verkligheten. Vår positivistiska 

strävan efter exakthet grundas på en undersökning, en statistisk 

metod samt logiska samband. Teorins hållbarhet undersöks 

genom en fördjupning i teori samt att detta testas i verkligheten. 

För att lyckas med detta har arbetet genomförts med ett 

deduktivt tillvägagångssätt. Detta för att innan empirin få en 

djupare inblick inom ämnet. (Eriksson & Wiedersheim Paul 

2011, s. 81) 

Eftersom syftet med uppsatsen är att utreda hypotesens 

hållbarhet krävs det ett brett bevisunderlag. Detta uppnås enligt 

Bryman (1997, s. 20) med en kvantitativ metod. Vi har samlat in 

teoretisk information som därefter testats i verkligheten. En av 

de vanligaste metoderna inom den kvantitativa forskningen är 

enligt Bryman (1997, s. 20) surveyundersökningar, vilket är den 

metod vi har arbetat med. Detta tillvägagångssätt har medfört att 
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vi uppnått vårt syfte. För att få svar på vilket steg i IBP-modellen 

de anställda befinner sig används tydligt utformade 

enkätundersökningar samt tidigare genomförda NKI-

undersökningar. Vidare utreds hypotesens hållbarhet.  

2.2 Design av studien 
Det finns fem viktiga komponenter som krävs för att uppnå 

uppsatsens syfte. Dessa komponenter är studiens frågeställning, 

hypotes, analysenheter, en logisk koppling mellan data och 

uppsatsens syfte, samt kriterier för att tolka resultatet (Yin 2009, 

s. 27). I uppsatsen användes inte någon frågeställning eftersom 

syftet är tydligt och konkret. Syftet är utformat från en tidigare 

uppställd hypotes av Ghose (2009). För att utreda hur den 

anställdas medvetenhet, förståelse och engagemang i företagets 

varumärke påverkar kundnöjdheten används två mätinstrument. 

Det första mätinstrumentet är sekundärt och består av tidigare 

genomförda NKI-undersökningar. Med hjälp av dessa vet vi 

vilka fastighetsmäklare som har kunder med hög respektive låg 

kundnöjdhet. Det andra mätinstrumentet är en 

enkätundersökning som mäter de anställdas medvetenhet, 

förståelse och engagemang i företagets varumärke.  

För att uppnå syftet med uppsatsen har vi utifrån vår 

empiriska data delat upp syftet i sex olika analysenheter, en för 

varje steg i IBP-modellen. Vidare har det genomförts en analys 

av studien som visar kopplingen mellan data och syfte. 

Kopplingen sker genom det teoretiska ramverket och den 

empiriska undersökningen. Slutligen har resultatet tolkats utifrån 

ett kritiskt förhållningssätt. 

Utifrån vårt positivistiska synsätt har vi använt två 

kvalitetskriterier, reliabilitet och validitet (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2011, s. 58). Validiteten kan delas in i tre 

delar, begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet (Yin 

2009, ss. 40-45). För att uppnå begreppsvaliditeten har vi använt 

olika källor i datainsamlingen, dessa är internetsökning, enkäter 

och litteraturstudier. Vidare finns ytterligare krav för att 

kvalitetssäkra den interna validiteten. Dessa beskrivs mer 
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utförligt i avsnittet Metod för analys & tolkning.  Den externa 

validiteten säkras genom noggrant utformade enkätfrågor som 

grundas på teori samt tidigare professionellt genomförda NKI-

undersökningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s. 61).  

För att öka reliabiliteten på vår enkätundersökning 

genomförde vi, som Moore (2001, s. 127) föreslår, ett pilottest. 

Vi har genomfört vår enkätundersökning på två testpersoner. På 

detta sätt har vi fått feedback från testpersonerna om frågornas 

kvalitet och enkätens utformning. Syftet med pilottestet var att vi 

skulle vara säkra på att frågorna som ställdes gav svar på vilket 

steg i IBP-modellen de anställda befann sig.     

2.3 Teoretiskt metodval 
För att på ett övergripligt sätt följa vårt teoretiska metodval har 

vi delat upp detta i tre steg. Det första steget var att utreda 

sekundärdata (Andersson, Carlsson, Christensen & Haglund 

1998, s. 66-67). Kunskapen breddades genom internetsökning 

och litteraturstudier. Vi har ingående och noggrant studerat 

vetenskapliga artiklar och litteratur för att få en djup inblick i 

ämnesområdet. Det andra steget i vårt teoretiska metodval har 

varit att övergripande beskriva Ghose’s modell Internal Brand 

Proprietor. Det har beskrivits vad modellen innebär och varför 

den bör påverka kundnöjdheten. Vidare har vi i det sista steget 

noggrant utrett varje steg i IBP-modellen för att förstå 

innebörden av dessa. Det har gett oss kunskap om vad 

medvetenhet, förståelse och engagemang i företagets varumärke 

innebär. I uppsatsen beskrivs även innebörden av begreppet 

kundnöjdhet för att i analysen kunna ge svar på hur dessa 

påverkar varandra. Genom att följa detta teoretiska metodval har 

det skapats en bred och tydlig grund att stå på inför vår empiri 

och analys.  
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2.4 Empiriskt metodval 
Mot bakgrund av vårt syfte har vi genomfört en undersökning på 

fastighetsmäklare med högt respektive lågt NKI-tal, Nöjd Kund 

Index. NKI är ett mått som mäter kundnöjdhet och tas fram 

genom enkätundersökningar till kunder efter genomförda 

fastighetsaffärer. Vidare visar NKI vilka områden som behöver 

förbättras för att på ett effektivt sätt göra kunder mer nöjda. 

(SCB 2008) Vi har valt att utgå från Nöjd Kund Index i 

uppsatsen eftersom det är ett vanligt mätinstrument för 

kundnöjdhet samt att flera fastighetsmäklarföretag använder sig 

av detta mätinstrument.  

Första steget i det empiriska metodvalet har varit att göra ett 

urval av fastighetsmäklare, respondenter. Urvalet är stratifierat 

där endast respondenter från vissa grupper har valts ut (Eliasson 

2010, s. 47). Vi har kontaktat ett antal fastighetsmäklarföretag 

som använder sig av NKI och utifrån detta funnit de 

respondenter med högt respektive lågt NKI-tal. Detta innebär att 

de respondenter med högt NKI-tal har hög kundnöjdhet och de 

respondenter med lågt NKI-tal har låg kundnöjdhet.  

Andra steget i det empiriska metodvalet har varit att skapa en 

enkät. Den innehöll stängda frågor för att undvika att 

respondenterna skulle uttrycka sig i text. Vidare utlovades 

anonymitet för att minska antalet bortfall.  

Inledningen till enkäten bestod av en intresseväckande text för 

att motivera respondenten att svara. Det är tre frågor på vardera 

steg i IBP-modellen som är utformade från uppsatsens teori. 

Dessa besvarades med hjälp av en sexgradig skala. Skalan har 

använts för att respondenterna skulle ta ställning till frågan och 

inte välja ett medelalternativ som till exempel siffran tre på en 

femgradig skala (Moore 2006, ss. 120-126). Utifrån frågorna i 

enkäten har vi fått svar på respondenternas medvetenhet, 

förståelse och engagemang i ett företags varumärke samt vart de 

befann sig i IBP-modellen. 
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2.4.1 Nöjd Kund Index 
Nöjd Kund Index, NKI, är ett mätinstrument som mäter 

kundnöjdhet. Det är ett vanligt mätinstrument som används av 

många ledande företag inom fastighetsmäklarbranschen. 

Anledningen till att NKI är intressant att mäta är för att det visar 

hur kundrelationerna ser ut samt ger svar på var företaget 

behöver sätta in ytterligare resurser. Detta medför att 

fastighetsmäklarföretagen ges en möjlighet att bygga varaktiga 

kundrelationer (Netsurvey 2013). Vidare ska NKI hjälpa de 

anställda inom företaget att förstå och lära sig kundens behov 

samt rådande attityder. Utifrån detta kan företaget skapa och 

behålla varaktiga kundrelationer. (SCB 2008) 

Det finns andra företag som använder sig av att mäta 

kundnöjdhet. Ett exempel på detta är Svensk Kvalitetsindex, 

SKI. SKI använder sig av mätningar av kundnöjdhet, 

kvalitetsutveckling samt genomför medarbetarstudier i 

näringslivet och offentlig sektor. (SKI 2013) SKI används inte i 

vår undersökning eftersom den övergripande delen av 

fastighetsmäklarföretag använder sig av Nöjd Kund Index för att 

mäta kundnöjdhet.  

NKI-undersökningar genomförs av Statistiska Centralbyrån 

(2008) och anpassas efter vardera beställare. Statistiska 

centralbyrån är noga med att poängtera att undersökningarna 

alltid mäter kundnöjdhet men att frågorna kan variera för att 

skräddarsy modellen för beställarens verksamhet. Modellen kan 

alltså variera med vardera beställare det finns dock alltid tre 

standardiserade frågor (indikatorer) som ligger till grund för 

måttet på totalkvaliteten. Dessa tre frågor är följande: 

 

 Hur nöjd är kunden med företaget? 

 Hur väl företaget uppfyller kundens förväntningar? 

 Hur företaget är jämfört med ett idealt sådant? 

 

Dessa tre frågor bedömer totalkvaliteten på företaget och mäts 

utifrån en tiogradig skala. Därefter har de 

fastighetsmäklarföretag som deltagit i denna undersökning 

använt sig av en femgradig skala för att mäta kundnöjdheten på 
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vardera fastighetsmäklare. I undersökningen används en 

enkätundersökning med ett antal frågor som bedömer kunskap, 

kompetens och engagemang hos fastighetsmäklaren förklarar 

Davidsson.
1

 Utifrån detta får företagen reda på hur deras 

anställda behandlar sina kundrelationer och vad som behöver 

åtgärdas. Ett exempel på en sådan fråga är "Skulle du som kund 

kunna tänka dig att anlita samma fastighetsmäklare vid en 

eventuell fastighetsaffär?". Utifrån de olika frågorna kan 

fastighetsmäklarföretagen mäta kundnöjdheten.
2
 

2.5 Metod för analys & tolkning 
Genom att utreda på vilket steg i IBP-modellen respondenterna 

befinner sig har analysen delats upp i tre steg. Detta medförde att 

den interna validiteten kvalitetssäkrades. Det första steget var att 

rensa bort de ark med ofullständiga svar. Därefter gjordes en 

genomgång av samtliga enkäter igen för att ta bort orealistiska 

och felsvarade enkäter. Till sist har det genomförts en 

strukturerad analys för att upptäcka eventuella mönster och 

trender utifrån vårt angivna syfte. (Moore 2006, ss. 134-139) 

Detta moment delades upp i sex analysenheter utifrån IBP-

modellens steg. Dessa enheter bearbetades var för sig. För att 

respondenterna skulle gå vidare till nästa steg i IBP-modellen 

krävdes att de ska ha samlat ihop hälften av den totala poängen 

på vardera analysenhet. Den totala poängen är 18, vilket medför 

att kravet på insamlade poäng är nio. Detta tillvägagångssätt 

ledde till att vi på ett tydligt sätt kunde utreda på vilket steg i 

IBP-modellen varje enskild respondent befann sig. Det är viktigt 

att påpeka att respondenternas poäng på vardera analysenhet har 

beräknas för att få ett bredare underlag till analysen. 

Då NKI-talen på individnivå är konfidentiella har de företag vi 

kontaktat inte haft möjlighet att lämna ut den informationen. 

Istället har vi fått information inom vilket intervall 

                                      
1
 Åsa Davidsson Marknadschef HusmanHagberg, Telefonsamtal den 22 april 2013. 

2
 Pia Widell Cordén Marknadschef/Vice VD Fastighetsbyrån, E-mejl den 5 maj 2013. 
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respondenterna befinner sig i. Dessa intervall är för låga NKI-tal 

mellan 0,00 - 1,50 och för höga NKI-tal mellan 3,50 - 5,00.  

För att mäta sambanden man kan finna mellan variablerna i 

den teoretiska konstruktionen har vi använt både en manuell och 

en statistisk analys. För att gå vidare med insamlad data manuellt 

utförs en analys av tabeller och medeltal. Genom dessa tabeller 

och medeltal har vi upptäckt mönster som därefter analyserats 

vidare i analysdelen. Därefter genomfördes en statistisk 

sambandsanalys med hjälp av ett Point Biserial Correlation-test. 

Detta test genomförs med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Testet består av en nominell variabel uppdelad i två steg (höga 

och låga NKI-tal) och en skalvariabel med poäng mellan 1-18. 

(Andrew University 2005) Testet visar vilken styrka det finns i 

sambandet, alltså korrelationen mellan variablerna, för att se om 

dessa är beroende eller oberoende av varandra (Lovås 2004, ss. 

266-267; Eliasson 2006, s. 67).  

Korrelation är en metod som används för att finna ett linjärt 

samband mellan två variabler (Pallant 2010, s. 128). 

Korrelationen kan anta värden mellan -1 till +1, där +1 visar ett 

starkt positivt samband och -1 visar på ett starkt negativt 

samband. Ett positivt samband mellan två variabler innebär att 

då den ena variabeln intar ett högt värde visar även den andra 

variabeln ett högt värde (Dancey & Reidy 2011 s. 170).  Det bör 

dock påpekas att korrelationen inte visar om det finns en 

möjlighet till att en tredje extern variabel kan påverka båda 

variablerna (Eliasson 2004, s. 91). 

Signifikansnivån visar till vilken nivå resultatet kan förklaras 

av slumpen. En signifikansnivå som är mindre än fem procent på 

ett givet sambandsmönster betyder att resultatet kan hänvisas till 

slumpen med fem procent (Dancey & Reidy 2011, s. 140). 

För att tolka styrkan på våra korrelationer använder vi 

nedanstående referens (Pallant 2010, s. 134). 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

Svagt positivt  

0.10 till 0.29  

Svagt negativt  

-0,1 till -0.29  

Medelstarkt positivt 

0.30 till 0.49  

Medelstarkt negativt  

-0,30 till -0,49  

Starkt positivt  

0,5 till 1,00  

Starkt negativt  

-0,5 till -1.00  

 

3. Teori 

3.1 IBP-modellen 
Studier har under de senaste åren visat att företag genom sin 

interna marknadsföring ska uppnå sitt varumärkes mål genom att 

behandla sina anställda som interna kunder. Anställda som är 

nöjda med sin tillvaro på arbetet, har större möjlighet att leverera 

ett högt värde till kunden, vilket slutligen leder till kundnöjdhet 

(Ahmed & Rafiq 2003; Papasolomou & Vrontis 2006). 

Författarna menar vidare att de anställda inte endast har en viktig 

roll i att förmedla varumärket utan även att bygga upp det. 

Ghose (2009) beskriver att det är viktigt för företag att kunna 

identifiera graden av de anställdas medvetenhet, förståelse och 

engagemang i varumärket. Han menar att detta är betydelsefullt 

för att kunna förmedla detta till företagets kunder. Vidare 

tydliggör Berry och Parasuraman (1991) att den anställda varken 

kommer känna sig delaktig eller förmedla varumärket till 

företagets kunder så länge de inte tror eller förstår varumärkets 

innebörd. Författarna Berry och Parasuraman (1991) för 

argumentationen genom att förklara att företag bör använda sig 

av Brand Internalisation, vilket innebär att involvera de anställda 

i vård och fostran av varumärket. Denna metod ska enligt 

författarna vara en pågående process mellan företaget och dess 

anställda. Ytterligare en författare som för en liknande 

argumentation är Eyring (2003). Han menar att det bästa sättet 
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att skapa en långsiktig relation med kunden är att anpassa 

kvaliteten på kundservicen med hjälp av företagets varumärke. 

de Chernatony (2010) beskriver att det bör fokuseras mindre på 

kunderna och mer på personalen. Han tydliggör detta genom att 

förklara att om personalen är starkt engagerade i varumärket blir 

det sannolikt att de förmedlar varumärkets löfte.  

Utifrån detta har Ghose (2009) skapat en modell som benämns 

Internal Brand Proprietor, IBP. Modellens syfte är att mäta de 

anställdas möjlighet att leverera ett företags varumärke till 

kunden. Via denna kan man placera de anställda på en skala som 

mäter deras medvetenhet, förståelse och engagemang utifrån 

företagets varumärke. Ghose menar att desto högre de anställda 

kommer på skalan desto högre kvalitet har den anställda gällande 

företagets varumärke och dess förmedling till kunden. Vidare 

tydliggör han syftet med modellen genom att visa ett samband 

mellan den anställdas agerande gentemot kunden och företagets 

resultat. 

 

Figur 2. IBP-modellen (Ghose 2009) 
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    De olika stegen i modellen är: Awareness of brand vision, 

Understanding of brand vision, Attitude and commitment of 

brand vision, Alertness – to changes/opportunities/threats to the 

brand, Contribution to workplace delight och IBP-like pro-active 

behavior. Låt oss i nedanstående avsnitt diskutera varje steg 

vidare. 
 

 3.1.1 Awareness of brand vision 

Gezelius och Wildenstam (2007 ss. 146-148) menar att ett starkt 

varumärke är till hjälp för både kunder och leverantörer. De 

beskriver att det under senare tid har blivit uppenbart att ett 

starkt varumärke har betydelse för värderingen av ett företag. 

Författarna beskriver att det inte längre är inventarier eller 

anläggningstillgångar som anses vara de viktigaste tillgångarna 

utan ofta kan ett starkt varumärke vara minst lika viktigt, 

nästintill viktigare. Gezelius och Wildenstam (2007, ss. 146-148) 

förklarar att dagens företag har kännedom och är beroende av 

varumärket mer än någonsin. Författarna tydliggör att 

varumärkeskännedom är det vanligaste och ibland det enda sättet 

som gör att man kan mäta ett varumärkes styrka. De menar 

vidare att det är särskilt viktigt vid lansering av nya varumärken 

att snabbt bygga upp en slags medvetenhet både hos målgruppen 

samt hos de anställda.  

Awareness of brand vision, eller medvetenhet om varumärket 

som vi fortsättningsvis benämner det, är det första steget i 

Ghose’s IBP-modell. Det är även det första steget i att skapa en 

styrka i varumärket (Burmann, Jost-Benz & Riley 2009). De 

menar vidare att en hög nivå av medvetenhet hos den anställda är 

mer trolig att skapa ett engagemang.  På liknande sätt förklarar 

Jeanquart Miles och Mangold (2007) att det skapas en förvirring 

och en låg nivå av medvetenhet hos den anställda då företaget 

ger ut otydliga riktlinjer. Detta nämnde Hatch och Schultz 

(2003) tidigare då de menar att en avsaknad av tydliga riktlinjer 

för vad varumärket betyder, gör att varje anställd och även kund 

tar sig an varumärket på deras egna sätt. Man kan säga att det 

färgas av vardera personlighet. Anställda och kunder skapar sina 

egna bilder över företaget och detta medför att det blir svårare 
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för företaget att skapa den image de vill ha, menar författarna. 

Medvetenhet om varumärket är nödvändigt men inte tillräckligt 

för att skapa en styrka i varumärket beskriver Burmann, Jost-

Benz och Riley (2009).  

3.1.2 Understanding of brand vision 
Ghose (2009) benämner det andra steget i IBP-modellen som 

understanding of brand vision. Han menar att den anställda bör 

ha en förståelse för varumärkets löfte och deras roll i att framföra 

detta till kunden. Detta kallas generellt för intern 

marknadsföring. Det är viktigt att träna och motivera de 

anställda för att i slutändan åstadkomma en positiv 

kundupplevelse (Kotler & Armstrong 2008, s. 462; 

Evanschitzky, Punjaisri & Wilson 2008). Utan träning och 

motivation kan förståelsen bland de anställda bli kortlivad menar 

Mitchell (2002). Sådan träning kan uppnås genom 

aktivitetsgrundande workshops och träningsevenemang 

(Hankinson 2009). Hankinson (2009) samt Fill och Hardaker 

(2005) argumenterar även om vikten av att bygga en förståelse 

för varumärket igenom hela företaget för att uppnå ett starkare 

varumärke som i slutändan skapar långvariga relationer till sina 

kunder. Författaren förklarar vidare att företaget bör bygga en 

förståelse hos samarbetspartners för att öka 

varumärkeskännedomen utåt. 

Mitchell (2002) beskriver att det är angeläget att den anställde 

inte endast känner sig som en kanal för att leverera varumärkets 

löfte till kunden, utan att det finns en tydlig grund att stå på. Han 

menar att löftet som ska levereras till kunden måste upplevas av 

den anställda. Levererar inte den anställda löftet kan det finnas 

en risk att kunden uppfattar varumärket som overkligt och 

forcerat. På liknande vis menar Jeanquart Miles och Mangold 

(2007) att det är viktigt att den anställda förstår och är medveten 

om den image företaget vill projicera till kunden. De menar att 

förståelsen medför att den anställde kan fatta beslut på egen hand 

utan att det är direkt skrivet i företagets policy.  

Enligt Arganbright, de Chernatony, Khan och Thomson 

(1999) leder en tydligare förståelse till ett bättre varumärke och 
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företagsprestanda. Förståelsen uppnås enligt Arganbright et al. 

(1999) till stor del genom att företaget måste förmedla sin vision 

och sina direktiv på ett tydligt sätt.     

3.1.3. Attitude and commitment to brand vision 
Ghose (2009) benämner sitt tredje steg i IBP-modellen som 

Attitude and commitment to brand vision. Detta kan förklaras 

som den attityd och det engagemang den anställda känner 

gentemot företagets varumärke. Aaker (1991) skriver om 

varumärkeslojalitet och den tillgivenhet som en kund har till 

varumärket. Han menar att om kunden är lojal mot varumärket är 

chansen liten att den byter till något annat. På liknande sätt 

fungerar varumärkeslojaliteten som finns mellan den anställda 

och företaget (Backhause & Tikoo 2004). Vidare förklarar de att 

lojaliteten som den anställda känner till varumärket även visar 

den anställdas engagemang. Crewson (1997) beskriver 

engagemang som identifikation med företagets mål och värden. 

Vidare menar han att engagemanget innebär en vilja att arbeta 

hårt och att det finns en lust att stanna kvar i företaget. Calleya 

och Caruana (1998) samt Steel (2002) för detta resonemang 

vidare. De menar att man kan mäta den anställdas engagemang i 

varumärket genom att titta på hur emotionellt bunden den 

anställda är till företaget och dess varumärke. Att kunna 

identifiera sig med företagets varumärke är viktigt menar 

Evanschitzky, Punjaisri och Wilson (2008). De förklarar att 

identifikationen ökar den anställdas stolthet av att tillhöra 

företaget och att de kan känna att de ”hör hemma”.  I författarnas 

fallstudie visades det att anställda som blev informerade om hur 

företaget mådde även ökade deras positiva känslor och stolthet 

över företaget. 

I Kimpakorn och Tucquer’s (2009) studie om faktorer som 

leder till engagemang hos de anställda är, precis som Crewson 

(1997) nämnde, viljan att stanna kvar inom företaget en av 

faktorerna. Vidare var övriga faktorer positiva upplevelser och 

att de anställda känner ett förtroende för företaget. På liknande 

sätt argumenterar Jeanquart Miles och Mangold (2007) samt Fill 

och Hardaker (2005) om för att vara engagerad i varumärket och 
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kunna sprida detta vidare till kunderna krävs det att den anställda 

känner förtroende till företaget. De förklarar vidare att ett företag 

som inte håller sitt löfte gentemot sina anställda och visar en 

annan bild av varumärkets innebörd skapar en felaktig bild 

gentemot sina medarbetare. Författarna menar att de inte kan 

förvänta sig engagerade medarbetare som förmedlar varumärkets 

värde, då det enligt de anställda är ett felaktigt värde.  Däremot 

talar Ahmed och Rafiq (2003) om att motivationen som den 

anställda har inte endast kommer från företagets erbjudanden 

utan även från deras egna syn på företaget. 

Allen och Meyer (1991) har skapat en modell som visas nedan 

i tre delar. Modellen förklarar hur den anställdas engagemang 

kan delas upp i känslomässigt, fortgående och normativt 

engagemang. 

 

 
 

Figur 3. Three-components model (Allen & Meyer 1991) 

 

Känslomässigt engagemang är den emotionella tillhörigheten 

och identifikationen som den anställda känner till varumärket. 

Det innebär att de ska äga positiva känslor gentemot företaget 

och arbetsuppgifterna. Samtidigt ska de känna att de kan lita på 

att företaget ser till de anställdas intressen. Ytterligare en faktor i 

det känslomässiga engagemanget är att den anställda ska känna 

att de kan påverka beslut som intresserar dem. (Allen & Meyer 

1991) 

Fortgående engagemang är den kostnaden som den anställda 

ställs inför genom att säga upp sig hos företaget. Som ett 

exempel förklarar de att jobbalternativen minskar med åldern 
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och att det är ovisst att den anställda når samma tillfredställelse 

hos något annat företag. (Allen & Meyer 1991) 

Normativt engagemang innebär att den anställda känner en 

tacksamhetsskuld och skyldighet att stanna inom företaget. 

Bidragande faktorer till detta kan vara arbetskollegor och en 

känsla av att företaget behöver mig som anställd. (Allen & 

Meyer 1991) 

Che Rose och Muthuveloo (2005) förklarar avslutningsvis att 

det är den anställdas uppfattning av företaget som skapar 

motivationen vilket slutligen leder till engagemang i företaget 

och dess varumärke.  

3.1.4. Alertness - to changes/ opportunities/ 

threats to the brand 
Det fjärde steget i IBP-modellen benäms som Alertness – to 

changes/oppurtunities/thretas to the brand. Detta innebär att de 

anställda ska anpassa sig efter de förändringar som sker på 

marknaden. På marknader där det sker snabba förändringar har 

den interna marknadsföringen endast en begränsad nytta såvida 

den inte ständigt utmanas och förnyas (Ballantyne 2003). 

Förnyelsen kan enligt Ballantyne (2003) ske genom att kunskap 

utbyts med varandra på olika nivåer inom företaget. Han menar 

att det måste finnas en öppenhet som underlättar för de anställda 

och ledningen att fullt utnyttja varandras kunskap.  

Med den interna marknadsföringen vill företaget förändra den 

anställdas syn på arbetet. De vill att deras agerande och beslut 

alltid ska prioritera och genomsyra varumärkets värde. Anställda 

som förstår varumärkets värde kan anpassa sina beslut och sitt 

agerande efter förändringar på marknaden utan att skada 

varumärket. (Mitchell 2002) På liknande sätt förklarar han att för 

att försäkra de anställdas agerande krävs det att deras sinnen 

accepterar varumärket. Det finns även dem som ser förändringar 

som något företagen bör förbise och att det lönar sig att hålla ut 

med gamla strategier samt tillvägagångssätt (Hatch & Schultz 

2003).  Däremot visar en fallstudie av Ballantyne (1997) att 

interna förändringar måste omhändertas. De måste 
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implementeras upprepande gånger i den anställdas medvetande 

för att slutligen accepteras. Det är därför viktigt att företagen tar 

förändringar på största allvar och arbetar med detta 

genomgående i hela företaget. 

I litteraturen skrivs det idag om brand vision, 

varumärkesvision. Jones (2010) förklarar att varumärkesvision 

har förmågan att sträcka sig över de olika uppfattningarna som 

finns av företaget och dess varumärke idag. Han beskriver att 

företaget med hjälp av varumärkets styrka istället skapar en 

vision av varumärket som en levande enhet under utveckling. På 

detta sätt uppfylls kravet på ständig förnyelse och innovation, 

som är ett måste för varumärken som vill behålla sin position på 

marknaden. Varumärkets styrka beror på motivationen, förmågan 

och möjligheten att styrka varumärket även när marknaden står 

inför förändringar (Keller & Lehmann 2009). Framförallt 

förklarar författarna att motivationen måste finnas inom företaget 

och hos de anställda, innan de kan uppnå ett starkt varumärke 

som kan hantera förändringar på marknaden. 

3.1.5. Contribution to workplace delight 
Det femte steget i IBP-modellen benäms som Contribution to 

workplace delight. Detta innebär att den anställda utifrån 

varumärkets värderingar bidrar till en trygg arbetsplats. Aaker 

(2008, s. 102) menar att en frisk organisation består av anställda 

som är motiverade, känner utmaning, är nöjda och växer i sitt 

yrke. Enligt Gezelius och Wildenstam (2007, s. 41) ska 

personalen bidra med arbete samt deras kunskaper till företagets 

drift och utveckling. Författarna beskriver att de anställda 

exempelvis får inkomst, god arbetsmiljö, trygghet och därmed en 

jämn sysselsättning i utbyte. De menar vidare att de anställda i 

sin tur är mer beroende av företaget eftersom deras inkomst 

beror på företagets förmåga att betala ut lön.  

    Målet med intern marknadsföring är inte endast att försöka 

implementera varumärkets värde till de anställda utan även att ta 

det ett steg längre. Företaget vill att de anställda ska bidra till en 

arbetsmiljö som lever och andas varumärket samt att varje beslut 

och agerande ska visa varumärkets specifika attribut. För att 
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uppnå detta ska även inredningen på arbetsplatsen ska vara ett 

uttryck för varumärket. Det bör utifrån detta vara lättare för den 

anställda att uppmuntras att associera varumärket till sig själv 

och slutligen nå ett ”pro-active behaviour” (Mitchell 2002). 

    Ind (2001, s. 32) beskriver att anledningen att anställda väljer 

att gå till jobbet beror på ett grundläggande behov att känna 

trygghet och säkerhet. Anderson och Vincze (2000, s. 272) 

menar att organisationen bör behandla anställda som interna 

kunder. Då den anställda har en positiv syn på företaget och tror 

på vad de representerar, blir det enklare att förmedla varumärket 

vidare menar författarna. Vidare uttalar de sig på detta sätt: “It 

has been said that if you can sell the employees on the company, 

they will sell the customers”. På liknande vis diskuteraras det att 

då de anställda känner trygghet på sin arbetsplats och 

tillsammans med sina kollegor ökar deras vilja och förmåga att 

framföra varumärkets löfte till kund (Evanschitzky, Punjaisri & 

Wilson 2008). I författarnas fallstudie tyder mycket på att det till 

stor del är de anställdas relation till sina chefer som påverkar 

detta. 

    I vår huvudartikel beskriver Ghose (2009) att egenskaper 

inkluderar synergi mellan varumärke och organisationskultur. 

Detta resulterar i kompetenta medarbetare som utmanar normer 

och levererar personlig service. Ju mer företagskultur ett företag 

består av desto mer stöds denna kvalitet i arbetslivet. Slutligen 

blir det mer sannolikt att det organisatoriska engagemanget ökar. 

(Gifford et al. 2002) 

    Företagskulturen står för grundläggande antaganden och 

värderingar (Schein 1985; O`Reilly 1989). Företagskultur 

utvecklas ständigt och fungerar som en guidepost för ett företags 

anställda föklarar författarna. Det handlar om att forma deras 

beteende för att matcha övriga anställda inom samma 

organisation (Backhaus & Tikoo 2004). I arbetet med 

företagskulturer har Deal och Kennedy (1982) samt Peters och 

Waterman (1982) föreslagit att företagskultur och engagemang 

hör samman. Vissa typer av företagskulturer har dessutom visat 

sig relatera till högre nivåer av organisatoriskt engagemang 

(Goodman et al. 2001). 
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    För ett företags chefer är det en central uppgift att utveckla 

samt upprätthålla en produktiv och stöttande företagskultur. 

Inom ett företag är det den interna marknadsföringen som syftar 

till att skapa denna kultur. Vidare förstärks önskade 

arbetsbeteenden samt att det individuella arbetsförhållandet 

stöds. För att nå dessa mål kan företag främja "värdet" av 

företagskulturen inom ett företag och/eller använda den interna 

marknadsföringen för att förändra företagskulturen. (Backhaus & 

Tikoo 2004)  

3.1.6. IBP like pro-active behaviour 
At its simplest, a brand is recognizable and 

trustworthy badge of origin and also a promise of 

performance (Feldwick 1991, s. 21). 

 

Det sjätte steget, IBP like pro-active bahaviour, innebär att den 

anställda lever och andas varumärket. Det är detta steg som 

företagen vill att de anställda ska uppnå.  

    Paul Feldwick (1991, s. 21) för en diskussion om att 

varumärket handlar om att omvandla erfarenheter och är ett 

medel för differentiering. Att leva varumärket innebär att ta det 

ett steg längre, alltså att de anställda blir en del av företagets 

produkter och kundernas upplevelse av företagets varumärke 

(Harquail 2004). Ind (2001, s. 28) menar för att kunna leva 

varumärket måste varumärket ha en bra grund och vara 

mottaglig för utveckling och förändring.  

    Enligt Mitchell (2002) bör de anställda delta i varumärkets 

utveckling för att förbättra försäljningen samt göra varumärket 

levande för kunden. Ind (2001, s. 28) förklarar att varumärket 

ska vara både en källa för differentiering och ett löfte om att 

leverera. Vidare tydliggör han att presentationen av varumärket 

är en del av hur kunderna ser ett varumärke och inte varumärket 

i sig.   

Ind (2001, s. 28) beskriver att ett varumärke snarare är något 

som existerar i sinnet. Han förklarar att den primära funktionen 

inom varumärket handlar om att minska oron för att kunna göra 

specifika val och medföra att de anställda har friheten att kunna 
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göra val då det gäller varumärket. Ind tydliggör att desto mer 

förståelse och kunskap den anställda har för varumärket desto 

mindre oro känner de inför olika val. Ind uttrycker sig på 

följande sätt: “The more we think we know, the more 

comfortable we are”. Han förklarar att det relevanta och 

konsekventa sättet att utveckla ett varumärke på, är att se till att 

de anställda i ett företag förstår och tror på de värderingar som 

företaget har. Vidare belyser Hatch och Schultz (2001) vikten av 

en samstämmighet genom organisationen angående 

kommunikationen av varumärket. Även Ind (2001, s. 28) 

konstaterar att samstämmigheten är den mest effektiva metoden 

för att få de anställda att tro på de värden som styr deras 

beteende.  

3.2 Kundnöjdhet 
För att uppnå syftet med denna uppsats är det nödvändigt att 

utreda betydelsen och innebörden av begreppet kundnöjdhet. 

Kundnöjdheten beror inte endast på omständigheter som 

företaget kan påverka menar författarna Lemon, Parasuraman, 

Roggeveen, Tsiros, Schlesinger och Verhoef (2009), utan även 

på objektiva faktorer så som influenser från vänner och bekanta 

samt det speciella syftet med köpet. Lemon et al. (2009) samt 

Gentile, Spiller och Noci (2007) menar att kundnöjdheten 

innehåller alla steg i köpprocessen, från att leta information till 

efterköpsprocessen. Berry, Carbone och Haeckel (2002) 

tydliggör att det är viktigt för företag att förstå processen kunden 

genomgår från dess förväntningar till den slutgiltiga 

bedömningen av företaget, därav produkten. De förklarar att 

företaget kan sända ut ledtrådar över vad kunden har för 

förväntningar och utifrån dessa möta eller överträffa 

förväntningarna. 

    Under de senaste åren har chefer blivit alltmer medvetna om 

att skapa kundnöjdhet för deras företags kunder (Berry, Carbone 

& Haeckel 2002). Vidare omfattar kundnöjdheten en rad olika 

aspekter av vad ett företag erbjuder, allt från kvaliteten, 

kundvård och reklam till produkter, tjänster och funktioner 
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(Meyer & Schwager 2007). 

    Som vi nämnt i bakgrunden har uttrycket kundnöjdhet 

uppkommit genom att de produkter som finns på dagens 

marknad påminner om varandra. Att istället hitta skillnader i 

olika företags varumärken kan uppfattningen och känslan av ett 

visst företag skapa kundnöjdhet (Shaw & Ivens 2002, s. xi). Det 

är inte endast produkten som skapar ett värde för kunden utan 

även upplevelsen kring varumärket menar Berry, Carbone och 

Haeckel (2002). Det som kunden upplever skapar även ett värde 

för företaget konstaterar Gentile, Spiller och Noci (2007).  

    Som tidigare nämnt menar Gentile, Spiller och Noci (2007) att 

kundnöjdhet främjar ett känslomässigt band mellan kund och ett 

företags varumärke. Detta leder i sin tur till ökad lojalitet från 

kunden. Kundnöjdheten kan enligt Ghose (2009) delas in i två 

delar. Den första delen beror på de anställdas medvetenhet, 

förståelse och engagemang i ett företagets varumärke medan den 

andra delen beror på kundinteraktionen mellan den anställda och 

kunden. Genomförs dessa två delar på ett tillfredställande sätt 

leder det till en positiv kundupplevelse menar författaren.  

    För att få en djupare bild av kundnöjdhet beskriver även 

Berry, Carbone and Haeckel (2002) att man kan dela in 

kundnöjdheten i två kategorier, den fysiska och den 

psykologiska. Den fysiska delen av kundnöjdheten beror på 

produkten och att den håller vad den utlovar medan den 

psykologiska delen av kundnöjdheten består av de känslor och 

den tillfredställelse som kunden upplever av produkten. 

4. Empiri 

4.1 Empirisk data  
Urvalet av fastighetsmäklare, respondenter såg ut på följande 

vis: 
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Fastighetsmäklare 

 

 

Stratifierat urval 

 

 

 Högt NKI-tal: 50 st        Lågt NKI-tal: 50 st 

 

 

Bortfall: 38% (19st)           Bortfall:42% (21st) 

 

 

      Högt NKI-tal: 62% (31)                   Lågt NKI-tal: 58% (29st) 

 

Figur 4. Flödesanalys urval 

 

Denna figur visar att det har skett ett bortfall på 38% 

respektive 42% och att det är totalt 60 stycken respondenter som 

har deltagit i undersökningen. 

4.1.1 Lågt NKI-tal 
I Bilaga 1. redovisas svar från vardera respondent med ett lågt 

NKI-tal i intervallet 0,00 – 1,50. Siffrorna motsvarar de poäng 

som respondenterna samlat ihop på vardera steg i IBP-modellen. 

Vid poäng över siffran nio har respondenten gått vidare till nästa 

steg. Detta beror på att nio poäng är hälften av totalsumman, 

alltså 18. Den röd- och fetmarkerade siffran befinner sig på det 

steg som respondenterna har stannat på.  

Tabellen visar att fördelningen av respondenterna på vardera 

steg varierar. Däremot befinner sig den största delen av 

respondenterna med lågt NKI-tal på steg ett i IBP-modellen. Vi 

tyder en viss osäkerhet bland svaren där det i dels steg fyra och 

fem generellt kan vara högre poäng och där steg ett ofta har låga 

poäng.  
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4.1.2 Högt NKI-tal 
I Bilaga 2. redovisas svar från vardera respondent med högt 

NKI-tal i intervallet 3,50 – 5,00. Siffrorna motsvarar de poäng 

som respondenterna samlat ihop på vardera steg i IBP-modellen. 

Vid poäng över siffran nio har respondenten gått vidare till nästa 

steg. Den röd- och fetmarkerade siffran befinner sig på det steg 

som respondenterna uppnått. 

Tabellen visar att fördelningen av respondenter med högt 

NKI-tal inte varierar. Poängen bland stegen kan variera något 

trots att de alltid är höga. Alla respondenter befinner sig på steg 

sex i IBP-modellen. 

4.1.3 Total svarsfördelning 
Det totala antalet respondenter fördelade sig enligt följande på 

vardera steg i IBP-modellen, där: 

 

Serie 1 = Lågt NKI-tal 

Serie 2 = Högt NKI-tal 

 

 
 

Diagram 1. Svarsfördelning totalt 

 

Diagrammet ger en tydlig överblick över vilket steg i IBP-

modellen vardera respondent befinner sig på. Fördelningen 

varierar mellan de respondenter med lågt NKI-tal medan 
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respondenterna med högt NKI-tal befinner sig på det högsta 

steget i IBP-modellen. 

4.2 Samband 

4.2.1 Awareness of brand vision 
Medeltal för respektive steg i IBP-modellen är uträknade genom 

att poängen adderas för vardera fråga och divideras med antal 

respondenter. Fortsättningsvis har vi använt oss av samma 

beräkning i varje tabell för respektive steg. (Trost 2012, s. 151)  

 

Medeltal 

Lågt NKI-tal: 7,07 

Högt NKI-tal: 16,81 

 

Detta betyder att de respondenter med lågt NKI-tal har svarat 

lågt på frågorna i steg ett medan de respondenter med högt NKI-

tal har svarat högt. Det innebär även att vi kan se ett samband 

mellan den anställdas medvetenhet i företagets varumärke och 

kundnöjdhet. 

Vårt Point Biserial Correlation-test har visat att sambandet 

mellan variablerna Poäng och NKI på steg ett är starkt positiv 

med en korrelation på 0,923. Variablerna är beroende av 

varandra då korrelationen är nära ett (Lövås 2004, ss. 268-269). 

Med andra ord innebär det att de respondenter med låga poäng 

även har haft låga NKI-tal. Detta samband ser man även tydligt i 

den uppåtlutande grafen nedan. För att tydliggöra detta är: 

 

0 = Lågt NKI-tal 

1 = Högt NKI-tal 

 

Grafen visar att de respondenter med lågt NKI-tal (0) har låga 

poäng. Detta innebär att dessa respondenter har en låg 

medvetenhet av företagets varumärke. På samma sätt visar 
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grafen att de respondenter med höga NKI-tal (1) har höga poäng. 

De har alltså hög medvetenhet i företagets varumärke. 

Korrelationstestet genomförs på samma sätt för alla stegen i 

IBP-modellen.  

 

Correlations 

 Poäng NKI 

Poäng 

Pearson 

Correlation 

1 ,923
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 60 60 

NKI 

Pearson 

Correlation 

,923
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 

level (2-tailed). 

 

 
Tabell 1. Point Biserial Correlation 
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4.2.2 Understanding of brand vision 
Medeltal 

Låga NKI-tal: 8,38 

Höga NKI-tal: 16,90 

 

Detta visar att de respondenter med lågt NKI-tal har svarat lågt 

på frågorna i detta steg medan de respondenter med högt NKI-tal 

har svarat högt. Det innebär att det finns ett samband mellan den 

anställdas förståelse för företagets varumärke och kundnöjdhet. 

Korrelationstestet som genomfördes på steg två gav följande 

resultat: 

 

 

Correlations 

 Poäng NKI 

Poäng 

Pearson 

Correlation 

1 ,899
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 60 60 

NKI 

Pearson 

Correlation 

,899
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 60 60 

**. Correlation is significant at the 

0.01 level (2-tailed). 
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Tabell 2. Point Biserial Correlation 

 

Tabellen visar att korrelationen är starkt positiv på 0,899. Den 

visar att variablerna är beroende av varandra. Grafen visar att de 

respondenter med låga NKI-tal (0) har lägre poäng, alltså en 

lägre förståelse för innebörden av företagets varumärke, än de 

respondenter med höga NKI-tal (1), som har en högre förståelse 

för företagets varumärke. 

4.2.3 Attitude and commitment to brand vision  
Medeltal 

Lågt NKI-tal: 7,76 

Högt NKI-tal: 17,16 

 

Detta innebär att de respondenter med lågt NKI-tal har svarat 

lågt på frågorna i detta steg medan de respondenter med högt 

NKI-tal har svarat högt. Det visar ett tydligt samband mellan den 

anställdas engagemang i företagets varumärke och kundnöjdhet. 

Korrelationstestet visar på följande resultat: 
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Correlations 

   Poäng NKI 

Poäng 

Pearson 

Correlation 

1 ,924
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 60 60 

NKI 

Pearson 

Correlation 

,924
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 60 60 

**. Correlation is significant at the 

0.01 level (2-tailed). 

 

           
 

Tabell 3. Point Biserial Correlation 

 

Tabellen visar ett starkt positiv samband mellan variablerna på 

0,924 som betyder att variablerna poäng och NKI är beroende av 

varandra. Man ser i grafen att de med lågt NKI-tal (0) har låga 

poäng, det vill säga ett lågt engagemang i företagets varumärke. 
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De med höga NKI-tal (1) har höga poäng, alltså ett stort 

engagemang i företagets varumärke.  

4.2.4 Alertness - to changes/ opportunities/ 

threats to the brand 
Medeltal 

Lågt NKI-tal: 8,52 

Högt NKI-tal: 16,52 

 

På det fjärde steget i IBP-modellen visar medeltalen hur de 

respondenter med lågt NKI-tal har svarat lågt på frågorna medan 

de respondenter med högt NKI-tal har svarat högt. Detta tyder på 

att det finns ett starkt samband mellan den anställdas anpassning 

till företagets varumärke och kundnöjdhet. 

 

Korrelationstestet visar följande resultat: 

 

Correlations 

 Poäng NKI 

Poäng 

Pearson 

Correlation 

1 ,886
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 60 60 

NKI 

Pearson 

Correlation 

,886
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 60 60 

**. Correlation is significant at the 

0.01 level (2-tailed). 
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Tabell 4. Point Biserial Correlation 

 

Denna tabell visar ett starkt samband mellan variablerna 

Poäng och NKI. Korrelationen är starkt positiv på 0,886 och 

betyder att variablerna är beroende av varandra. Grafen är som 

tidigare korrelationstabeller uppåtlutande vilket visar att de 

respondenter med lågt NKI-tal (0) har låga poäng, alltså att de 

har svårt att anpassa sig till företagets varumärke. Medan de 

respondenter med högt NKI-tal (1) har höga poäng, alltså lättare 

att anpassa sig till företagets varumärke. 

4.2.5 Contribution of workplace delight  
Medeltal 

Lågt NKI-tal: 8,93 

Högt NKI-tal: 16,77 

 

I detta steg visar medeltalen att de respondenter med lågt NKI-

tal har svarat lågt på frågorna i detta steg medan de respondenter 

med högt NKI-tal har svarat högt. Det innebär att det finns ett 

samband mellan den anställdas bidrag till arbetsglädje och 

kundnöjdhet. 
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Korrelationstestet på steg fem gav dessa resultat: 

 

Correlations 

 Poäng NKI 

Poäng 

Pearson 

Correlation 

1 ,840
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 60 60 

NKI 

Pearson 

Correlation 

,840
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 60 60 

**. Correlation is significant at the 

0.01 level (2-tailed). 

 
 

Tabell 5. Point Biserial Correlation 

 

Denna tabell demonstrerar ett positivt samband mellan 

variablerna där de är beroende av varandra. Korrelationen är 

starkt positiv på 0,840, vilket är något lägre an tidigare 

korrelationstabeller. Den uppåtlutande grafen visar att de 

respondenter med låga NKI-tal (0) har låga poäng, alltså att de 
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inte bidrar så mycket till arbetsglädjen på arbetsplatsen. För de 

respondenter med höga NKI-tal (1) har de även höga poäng 

vilket tyder på att de bidrar till arbetsglädje på arbetsplatsen. 

4.2.6 IBP like pro-active behaviour 
Medeltal 

Lågt NKI-tal: 7,90 

Högt NKI-tal: 16,35 

 

I det sjätte och sista steget i Ghose´s IBP-modell ser vi ett 

samband mellan den anställdas vilja att leva varumärket och 

kundnöjdhet. De respondenter med lågt NKI-tal har svarat lågt 

på frågorna i detta steg medan de respondenter med högt NKI-tal 

har svarat högt.  

Korrelationstestet på steg sex gav följande resultat:  

 

Correlations 

 Poäng NKI 

Poäng 

Pearson 

Correlation 

1 ,910
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 60 60 

NKI 

Pearson 

Correlation 

,910
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 60 60 

**. Correlation is significant at the 

0.01 level (2-tailed). 
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Tabell 6. Point Biserial Correlation 

 

Tabellen visar ett starkt positivt samband med korrelationen 

0,910. Detta samband innebär att variablerna är beroende av 

varandra. I grafen kan man tyda tabellen genom att de 

respondenter med låga NKI-tal (0) har låga poäng, alltså saknar 

de ett pro-active behaviour. De respondenter med höga NKI-tal 

(1) har höga poäng vilket betyder att de har ett pro-active 

behaviour. 

5. Analys 

5.1 Bortfallsanalys 
Det visades tidigare i uppsatsen att det fanns ett bortfall från 

enkätundersökningen. Svarsfrekvensen från respondenter med 

högt NKI-tal var 62 % medan svarsfrekvensen från de 

respondenter med lågt NKI-tal var 58 %. Numera finns det oftast 

bortfall vid enkätundersökningar och man brukar enligt Trost 

(2012, s. 147) få räkna med en svarsfrekvens på mellan 50-75% . 
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Inom detta intervall befinner sig vår enkätundersökning. Trots 

detta bör det göras en bortfallsanalys.  

Vi tror att bortfallet till stor del har berott på yrkets karaktär. 

Fastighetsmäklare är oftast upptagna med sina många och 

varierande arbetsuppgifter vilket medför att de måste prioritera 

tiden. Trots att enkäten endast tar tre minuter att besvara fanns 

det ett visst antal som valde att avstå. Detta är däremot något 

som vi accepterar då vi trots allt har uppnått en kvot som vi anser 

har lett till ett tillförlitligt resultat.  

Bortfallet kan ha berott på ytterligare faktorer så som tidpunkt 

för utskicket. Enkäterna skickades ut under kvällen då det mest 

troligt inte befinner sig någon på kontoret. Detta tror vi kan 

medföra att då fastighetsmäklaren ser mejlet med 

enkätundersökningen kan den även ha fått mejl från kunder som 

inkommit under kvällen. Fastighetsmäklaren prioriterar då 

kundernas mejl istället. 

En faktor vi tror ökade svarsfrekvensen var att enkäterna 

skickades ut via en medarbetare på företagens huvudkontor. 

Detta medför att de anställda känner sig mer benägna att hjälpa 

till då de ser att ledningen redan har ställt upp. Eftersom vi inte 

själva skickade ut enkäterna direkt till urvalet av respondenter, 

vet vi däremot inte med säkerhet om våra mellanhänder har 

tillfört ett eget meddelande till sina anställda. Detta ser vi som 

både positivt och negativt beroende på vad som i sådana fall var 

skrivet och att vi i sådana fall inte har kunnat kontrollera detta.  

Att det finns en viss skillnad i svarsfrekvens mellan urvalet 

med högt respektive lågt NKI-tal tar vi ingen direkt hänsyn till 

eftersom skillnaden på två procent är låg. 

5.2 Analys av data 

5.2.1 Awareness of brand vision 
I denna del har vi valt att analysera steg ett i Ghose´s Internal 

Brand Proprietor. Resultatet för de respondenter med låga NKI-

tal blev att det flesta inte gick vidare från första steget i IBP.  
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Utifrån argumentationen som fördes under detta steg i teorin 

ställer vi oss frågan varför de flesta respondenter med lågt NKI-

tal och ett lågt medeltal på 7,07 stannar på det första steget och 

därmed ej går vidare till ytterligare steg.  Detta kan bero på att de 

är svårt att skapa ett engagemang hos den anställda eftersom 

medvetenheten gällande varumärket är låg. Detta kan leda till att 

riktlinjerna inom företaget blir otydliga mot kunden vilket skapar 

förvirring. Som tidigare nämnt är det viktigt med tydliga 

riktlinjer som medför att de anställda inte tar sig an varumärket 

på egen hand, vilket medför att varumärket färgas av deras 

personlighet (Hatch & Schultz 2003). Utifrån detta kan alltså den 

anställda ge en missvisande bild mot kunden och inte vara 

tillräckligt medveten om vad företaget vill förmedla.  Detta 

medför att det blir svårare för företaget att skapa den image de 

vill ha beskriver författarna Hatch och Schultz (2003).  Detta är 

ett tydligt mönster där vi ser en brist samt kan vara en anledning 

till att de respondenter med lågt NKI-tal stannade på första steget 

i Ghose´s IBP-modell. För att tydliggöra detta kan en anställd 

som skapat sig en egen bild av företagets varumärke förmedla en 

missvisande bild till kunden. Detta kan leda till att de får ett lågt 

NKI-tal.  

Burmann, Jost-Benz och Riley (2009) menar att medvetenhet i 

varumärket är nödvändigt men inte tillräckligt för att skapa en 

styrka i varumärket. Även detta kan vara en bidragande orsak till 

att de respondenter med låga NKI-tal har stannat på första steget 

i IBP-modellen. Något som också understryker denna del är att 

medelvärdet för respondenter med låga NKI-tal är 7,07 då 

maxpoängen som respondenten kan få på varje steg är totalt 18. I 

uppsatsen har vi utgått från att man som respondent måste klara 

minst hälften av den sammanlagda poängen alltså 9,00 för att 

kunna gå vidare till kommande steg i IBP-modellen. Eftersom 

medeltalet hamnade på 7,07 och inte uppnådde kravet på 9,00 

kan vi utifrån detta utläsa att de respondenter med lågt NKI-tal i 

detta steg har en låg medvetenhet om vad deras företags 

varumärke står för. Detta leder enligt Burmann, Jost-Benz och 

Riley (2009) till ett dåligt engagemang.  
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Vidare har vi i detta steg upptäckt att första frågan i steget 

alltså "Hur viktigt är begreppet varumärke för dig?" kan vara en 

otydlig fråga. Vi tror att de respondenter som svarar på enkäten 

kan se frågan i sig som relativt oviktig då själva "begreppet 

varumärke" för respondenten inte är av någon betydelse. Därför 

kan detta leda till att frågan blir missvisande då respondenten 

anser att begreppet i sig inte är vikigt men innebörden av 

varumärket inom företaget som de jobbar på dock är av stor 

betydelse. Vi tror att denna fråga kan dra ner poängen generellt i 

första steget.  

De respondenter med höga NKI-tal har alla tagit sig vidare till 

övriga steg i IBP-modellen. Det är alltså ingen med högt NKI-tal 

som har stannat på första steget i modellen detta beror på att de 

har fått ett medeltal som är 16,81 och maxpoängen är som 

tidigare nämnt 18 för vardera steg. I detta steg anser de sig vara 

medvetna om företagets varumärke samt att det då uppfyller de 

tre olika frågorna i första steget. Då dessa fastighetsmäklare har 

höga NKI-tal och därmed hög kundnöjdhet är detta enligt oss 

inte förvånansvärt eftersom det stämmer överens med vårt syfte. 

I detta steg kommer vi vidare inte att föra en analys om detta då 

alla respondenter med högt NKI-tal har hamnat på sista steget i 

IBP-modellen.  

För att förklara sambandet mellan variablerna medvetenhet, 

förståelse och engagemang och kundnöjdhet kan man även se på 

korrelationen. På detta steg visade korrelationen ett värde på 

0,923. Detta innebär att sambandet är starkt positivt. Detta är 

ytterligare en faktor som styrker hypotesen och svarar på syftet i 

denna uppsats.     

5.2.2 Understanding of brand vision 
De respondenter med lågt NKI-tal i det andra steget i IBP-

modellen har framförallt svarat tvåor och treor. Medeltalet hos 

dessa respondenter blev 8,38. Något som vi upptäckte här är att 

medeltalet för det första steget blev 7,07 medan medeltalet för 

det andra steget i modellen blev 8,38 för respondenterna med 

låga NKI-tal. Utifrån detta anser sig respondenterna ha högre 

förståelse för varumärkets löfte än medvetenhet som visas i det 
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första steget. Vi tror att detta kan bero på att frågorna i detta steg 

är mer personligt inriktade än de i steg ett. Frågorna handlar 

exempelvis om hur viktigt det är att varumärket är ärligt och hur 

viktigt det är för den anställda att förstå innebörden av företagets 

varumärke. Som vi nämnde i analysen av steg ett tror vi att 

medvetenheten kanske egentligen är högre än vad den visar men 

att frågornas utformning drar ner poängen.  

Hankinson (2009) samt Fill och Hardaker (2005) tydliggör 

vikten av att bygga en förståelse för varumärket genom hela 

företaget. Detta menar de leder till ett starkare varumärke som i 

slutändan skapar långvariga relationer till sina kunder. De 

fastighetsmäklare som är medvetna om detta kan då svara 

aningen högre på frågorna 4-6 än på de tre första frågorna. 

Utifrån detta får de även ett högre medeltal än i det första steget.  

De respondenter med högt NKI-tal i steg två, Understanding 

of brand vision, har alla klarat mer än hälften av poängen och 

därför anser de sig ha en hög förståelse för varumärket. 

Medeltalet för respondenterna på detta steg blev som tidigare 

nämnt 16,90 vilket även styrker påståendet att de bör ha en hög 

förståelse för varumärket. Vidare förstår de och är medvetna om 

den image som företaget vill projicera till kunden (Jeanquart 

Miles & Mangold 2007). Eftersom de respondenter med högt 

NKI-tal även har svarat högt på steg två anser de sig kunna fatta 

beslut på egen hand utan att det är direkt skrivet i företagets 

policy (Jeanquart Miles & Mangold 2007). De kan leda till en 

tydligare förståelse för varumärket och företagets prestanda samt 

förmedla sin vision och sina direktiv på ett tydligt sätt 

(Arganbright, de Chernatony, Khan & Thomson 1999). Med 

detta som underlag kan vi se ett direkt samband med varför dessa 

respondenter har fått hög kundnöjdhet. Kortfattat lyckas det med 

att leverera varumärkets löfte till kunden eftersom de känner sig 

trygga då det finns en tydlig grund att stå på (Mitchell 2002). 

Argumentationen som fördes ovan styrks ytterligare av att 

korrelationen på detta steg visar ett starkt positivt samband på 

0,899. Detta innebär att de respondenter med högt NKI-tal även 

har fått höga poäng då de svarat på frågorna i detta steg. På 

samma sätt visar de att respondenterna med låga NKI-tal har fått 
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låga poäng när de svarar på frågorna. Förståelsen för innebörden 

av varumärket är alltså låg hos de respondenter med låga NKI-tal 

och hög hos de med höga NKI-tal. 

5.2.3 Attitude and commitment to brand vision 
Svaren från de respondenter med lågt NKI-tal är relativt jämt 

fördelar mellan tvåor och treor på vår skala från ett till sex. 

Medeltalet för de respondenter blev som tidigare nämnt 7,76.  

Eftersom respondenterna svarat lågt på dessa frågor kan vi 

utläsa från teorin att de saknar lojalitet till företagets varumärke. 

Detta kan leda till att de inte kan förmedla tillgivenhet till 

kunden. Slutsatsen av detta blir att kunden inte blir nöjd och att 

fastighetsmäklaren genom detta får ett lågt NKI-tal. Det som är 

intressant att nämna om andra steget i IBP-modellen är att de 

respondenter med lågt NKI-tal fick ett medeltal på 8,38 medan 

samma respondenter i tredje steget fick ett lägre medeltal på 

7,76. Detta visar att de har högre förståelse för varumärket än 

vad engagemanget gentemot varumärket är.  

Vidare menar Punjaisri och Wilson (2008) att identifikationen 

med varumärket ökar den anställdas stolthet av att tillhöra 

företaget och även att de trivs med företaget. Vi ser ett samband 

att dessa fastighetsmäklare har svårt att identifiera sig med 

varumärket och därmed inte känner någon tillgivenhet. Utifrån 

detta brister det gentemot kunden och leder till låga NKI-tal.  

De respondenter med höga NKI-tal har i detta steg 

övergripande svarat femmor och sexor och fått ett medeltal på 

17,16 utav 18. Utifrån detta kan vi utläsa att de fastighetsmäklare 

med högt NKI-tal känner en viss varumärkeslojalitet som visar 

högt engagemang i varumärket samt gentemot kunden. Vidare 

menar Allen och Meyer (1991) att det känslomässiga 

engagemanget är den emotionella tillhörigheten och den 

identifikation som den anställda känner till varumärket. 

Sambandet vi upptäckt i detta steg är att de respondenter med 

hög kundnöjdhet har svarat högt i det tredje steget och därmed 

känner ett starkt känslomässigt engagemang samt har lätt att 

identifiera sig med varumärket. De anställda känner sig 

motiverade för arbetet och detta skapas inte endast från företaget 
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utan även från deras egna syn (Ahmed & Rafiq 2003). Utifrån 

vad Che Rose och Muthuveloo (2005) förklarar i teorin kan de 

fastighetsmäklare med höga NKI-tal få kunden att känna 

tillgivenhet. Vi menar att engagemanget som fastighetsmäklaren 

skapar för varumärket lyser igenom samt att motivationen för 

arbetet tydligt visas för kunden.  

Det vi utläser från tidigare stycken är att syftet med uppsatsen 

stämmer. Detta styrks även med en korrelation på 0,924 i detta 

steg. Desto högre engagemang respondenten har gentemot 

företagets varumärke desto högre är även deras kundnöjdhet.  

5.2.4 Alertness - to changes/ opportunities/ 

threats to the brand & Contribution to 

workplace delight 
I detta avsnitt genomför vi en analys av både steg fyra och steg 

fem tillsammans. Detta gör vi för att vi ser liknande mönster 

mellan dessa steg som från vår synvinkel kan bero på samma 

orsaker. Det är därför lämpligare att genomföra en gemensam 

analys istället för en analys på vardera steg.  

Det tydligaste sambandet vi ser på dessa steg är hur svaren är 

fördelade på ett annorlunda sätt än tidigare. Vi ser att de flesta 

svaren är relativt höga, framförallt syns en skillnad på svaren 

från de respondenter med lågt NKI-tal. Detta har vi valt att 

analysera vidare. Vår första tanke kring denna företeelse tror vi 

beror på frågornas karaktär. I steg ett till tre är frågorna baserad 

på kunskap och fakta medan de frågor som ställs på dessa steg är 

diffusa samt berör den emotionella fästelsen vid företagets 

varumärke. Detta kan vara något som de flesta respondenter 

tycker är viktigt och därför har svarsfördelningen förflyttat sig 

uppåt.  Ett exempel är frågan i steg fem som berör tryggheten på 

arbetet (Ind 2001, s. 32). Vi förutsätter att detta är någonting som 

de flesta vill uppnå. Genom att svara högt på dessa frågor 

behöver man inte vara speciellt insatt i företagets varumärke 

eller ha ett högt NKI-tal. Som Lehmann och Keller (2010) menar 

är det viktigt att både företaget och den anställda är motiverade 
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att hela tiden föra varumärket framåt och utvecklas. Detta för att 

skapa ett starkt varumärke som kan hantera förändringar. 

Den anställda är beroende av företaget eftersom det är därifrån 

man får sin inkomst (Gazelius & Wildenstam 2007, s. 41). Så 

länge företaget är lönsamt är även de anställda nöjda. Därför vill 

de flesta att företaget går bra samt se till att det förblir så. Vi tror 

därför att anledningen till den högre svarsfördelningen kan bero 

på att den anställda tycker att det är viktigt att företaget går bra. 

Vi menar att det är en självklarhet att dela med sig av kunskaper 

för att hjälpa sina kollegor i deras arbete som Ballantyne (2003) 

förklarar. En faktor som talar emot detta är yrkets karaktär. 

Arbetet som fastighetsmäklare är självständigt där de flesta har 

en hundraprocentig provisionsbaserad lön. Det kan medföra att 

man inte är lika beroende av företaget utan mer av sina egna 

affärer. Trots detta tror vi att de flesta vill ha en trygg arbetsplats 

med kollegor som man kan samarbeta med. På grund av det tror 

vi att svarsfördelningen är något högre för de respondenter med 

lågt NKI-tal på dessa steg.  

De respondenter med lågt NKI-tal är det en stor del som har 

svarat lågt på dessa steg. Det sker hela tiden förändringar på 

marknaden och som Mitchell (2002) och Ballantyne (1997) 

tydliggör är det viktigt att företaget omhändertar alla 

förändringar och försöker implementera dessa till de anställda. 

Detta är viktigt för att varumärket ska få en stabil grund och att 

de anställda kan ta åt sig alla förändringar. När det sker 

förändringar tror vi att det kan vara lätt att varumärket faller i 

glömska. Man koncentrerar sig hellre på de delar som påverkas 

och inte på helheten. Detta kan vara en anledning till att många 

respondenter trots allt svarar lågt på dessa steg.  

Medeltalen för de respondenter med låga NKI-tal är 8,52 samt 

8,93 för steg fyra respektive fem. Medeltalen för de respondenter 

med höga NKI-tal är 16,52 samt 16,77 för steg fyra respektive 

steg fem. Medeltalen från de respondenter med lågt NKI-tal är 

på steg fyra och fem de högsta. Detta bekräftar argumentationen 

som fördes i tidigare stycken. De respondenter med högt NKI-tal 

är däremot medeltalen bland de lägsta. Det är endast steg sex 

som har ett lägre medeltal. Detta har vi valt att analysera vidare.  
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De respondenter som svarat lågt på de frågor som berör 

arbetsplatsen tror vi istället kan påverka frågan som berör 

tryggheten i att fatta egna beslut som Jeanquart Miles och 

Mangold (2007) samt Mitchell (2002) förklarar. De respondenter 

som svarar att de inte har ett stort behov av sina kollegor tror vi 

istället arbetar självständigt och att de till stor del sköter sig 

själva. De är därför trygga i att fatta sina egna beslut som vi kan 

utläsa från Bilaga 8. 

Eftersom många respondenter med lågt NKI-tal har svarat lågt 

om man jämför med de respondenter med högt NKI-tal, tyder 

detta på att hypotesen i uppsatsen stämmer. På samma sätt som 

Anderson och Vincze (2000, s. 272) beskriver måste den 

anställda vara positivt inställd mot företaget. Så länge 

respondenterna svarar lågt på våra svarsalternativ innebär det att 

de inte är helt nöjda med företaget och vad det står för. Vidare 

menar Anderson och Vincze (2000, s. 272) att de anställda inte 

kan förmedla en positiv känsla till kunderna. På så vis stämmer 

det att respondenterna har en låg kundnöjdhet. 

Korrelationen på steg fyra är 0,886 och på steg fem 0,840. 

Detta styrker argumentationen som fördes i detta avsnitt. Som vi 

ser är korrelationen något lägre än på övriga steg. Som tidigare 

nämnt tror vi detta beror på frågornas innehåll i dessa steg. 

Korrelationen visar ett starkt positivt samband men avviker 

något från övriga steg.   

5.2.5 IBP-like proactive behaviour 
De respondenter med låga NKI-tal har i detta steg framförallt 

svarat ettor, tvåor och treor. Vidare har de fått ett medeltal på 

7,90. Eftersom de tidigare respondenter har svarat lågt är 

resultatet av detta steg vad vi förväntat oss. Utifrån innebörden 

av det sjätte har vi förståelse för att de respondenter med låga 

NKI-tal även svarat lågt på detta steg (Harquail 2004). Detta 

stämmer överens med vårt syfte i uppsatsen, alltså att utreda 

hållbarheten i hypotesen att desto högre medvetenhet, förståelse 

och engagemang de anställda har i ett företags varumärke desto 

högre kundnöjdheten. 
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Det vi har utläst från det låga medeltalet på 7,90 är att de 

respondenter med lågt NKI-tal har mycket att arbeta med från 

tidigare steg i IBP-modellen. De kanske exempelvis kämpar med 

att få en bredare förståelse för varumärket och skapa ett större 

engagemang. Eftersom det är svårt för dessa respondenter att 

leva varumärket när de inte kan förstå vad det innebär, blir det 

ett lågt medeltal på sista steget. Utifrån vad Harquail (2004) 

tidigare har beskrivit förstår vi att de respondenter med lågt 

NKI-tal har svarat lågt i det sista steget. Problemet är att det är 

komplicerat för dessa fastighetsmäklare att lära sig leva 

varumärket när de finns stora brister från tidigare steg.  

Mitchell (2002) beskriver att medarbetarna i företaget bör 

delta i varumärket för att förbättra försäljningen och förmedla 

varumärket till kunden. Även utifrån detta kan vi förstå att dessa 

fastighetsmäklare inte kan svara höga tal på detta steg eftersom 

de dels har svårt att identifiera sig med varumärket, saknar 

lojalitet och förståelse för varumärket. Utifrån detta blir det svårt 

för de anställda med låga NKI-tal att göra varumärket levande 

för kunden (Mitchell 2002). Eftersom de anställda inte kan 

kommunicera varumärket då de från tidigare steg inte kan 

identifiera sig med det, är ytterligare ett tydligt tecken på att 

hypotesen är hållbar (Hatch & Schultz 2001).  

De respondenter med högt NKI-tal som har svarat på frågorna 

har även i det sista steget i IBP-modellen svarat högt. Den största 

delen av respondenterna har som i tidigare steg svarat med 

svarsalternativ sex. Eftersom de respondenter med högt NKI-tal 

har svarat högt bland svarsalternativen genom hela 

undersökningen tyder detta på att de är väl insatta i företagets 

varumärke. Mitchell (2002) menar att det är viktigt att de 

anställda deltar i varumärket för att förbättra försäljningen och 

för att göra varumärket levande för kunden. Det är därför inte 

någon chock för oss att respondenterna förmodligen är väldigt 

engagerade och arbetar aktivt med varumärket. Respondenterna 

tror på företagets värderingar och kan därför förmedla detta 

vidare till kunderna (Ind 2001, s. 28).  

Medeltalet på steg sex visar att poängen som respondenterna 

har fått är lägre än på tidigare steg. Detta är däremot ingenting 
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som vi anser är avvikande eftersom det sista steget i IBP-

modellen bör ha lägre poäng. Ett antagande vi har är att poängen 

bör vara lägre på nästkommande steg. Dock har det inte sett ut 

på detta sätt i empirin, utan medeltalen har varierat. Steg sex som 

innebär att man enligt Harquail (2004) ska leva varumärket och 

känna att man kan identifiera sig med det, är ett högt krav som 

de anställda kan finna svårt att uppnå. Däremot visar 

svarsfördelningen att de flesta respondenter med högt NKI-tal 

har uppnått detta. 

De respondenter med höga NKI-tal har genomgående svarat 

högt i undersökningen. Som vi tidigare nämnt kan frågorna 

uppfattas som ledande. Dock syns inte detta i svarsfördelningen 

eftersom svaren från de respondenter med låga NKI-tal i sådana 

fall bör vara betydligt högre.  

Även i detta steg visar korrelationen ett starkt positivt 

samband. Korrelationen är 0,910 och innebär att de respondenter 

med höga NKI-tal har fått höga poäng på frågorna i steg sex. De 

respondenter med låga NKI-tal har fått låga poäng på frågorna i 

steg sex. Slutligen visar de respondenter med höga NKI-tal ett 

pro-active behaviour.   

6. Slutdiskussion 
För att knyta an till studiens syfte och redogöra resultatet vill vi 

först nämna några begränsningar med uppsatsen. Då antalet 

respondenter varit sammanlagt 60 stycken, varav 29 

respondenter med lågt NKI-tal och 31 respondenter med högt 

NKI-tal anser vi att resultatet inte skall tas alltför generellt. Vi 

anser dock att resultatet med denna uppsats kan anses som 

tillräckligt tillförlitligt.  

Anledningen till att validiteten blir låg är eftersom 

respondenterna är anonyma. Då vi inte vet hur många 

försäljningar de genomfört kan vi inte med säkerhet anta att vår 

enkätundersökning är valid. Detta eftersom NKI-talet är 

beroende av antalet försäljningar och kundnöjdhet. Trots detta 

stämmer resultatet överens med Ghose’s hypotes, om att desto 
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högre medvetenhet, förståelse och engagemang den anställda har 

i företagets varumärke desto högre kundnöjdhet. 

Som vi nämnt tidigare har vi inte fått tillgång till namn på 

respondenterna. Då enkäten skickats till de som ansvarar för 

NKI och som därefter vidarebefordrat dessa, är vi källkritiska i 

momentet att vi inte kunnat kontrollera detta. 

Vidare har vi valt att vara källkritiska vad gäller utformningen 

av frågorna i enkäten. Detta eftersom frågorna i vissa anseenden 

kan vara ledande och därmed styra respondenten till att svara det 

vi förväntar oss. Detta kan leda till att svaren kan vara felaktiga.  

I uppsatsen genomfördes en statistisk sambandsanalys med ett 

Point Biserial Correlation-test. Detta test mäter styrkan, 

korrelationen, på sambanden mellan variablerna i den teoretiska 

konstruktionen. (Andrews University 2005) För att påvisa ett 

orsakssamband krävs det enligt Eliasson (2004, s. 92) att man 

kan visa följande: 

 

 Statistiskt signifikant samband 

 Samband där orsak föregår  

 Att det saknas inverkan från andra variabler, som 

skulle kunna ge en annan förklaring  

 

Sambandet vi analyserat är signifikant. Det finns även en 

oberoende variabel som är IBP-modellen (poäng) och en 

beroende variabel som är kundnöjdhet (NKI). Detta visar att 

orsak föregår sambandet. Det är påverkan från andra variabler 

som inte kan uteslutas och medför att vi inte har funnit ett 

orsakssamband. Vi anser dock att IBP-modellen är hållbar samt 

ett underlag för fortsatt forskning. 

I uppsatsen har vi utgått från fastighetsmäklarbranschen. 

Anledningen till detta är att vi studerat till fastighetsmäklare 

samt att NKI-undersökningar är ett vanligt tillvägagångssätt att 

mäta kundnöjdheten. Eftersom konkurrensen inom branschen är 

hög har varumärket stor betydelse inför kundens val av 

fastighetsmäklare. Det är därför intressant att utreda hur viktigt 

det är för kunden att fastighetsmäklaren kan leverera varumärket. 

Vårt förslag till framtida forskning är att genomföra denna 
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empiriska undersökning inom en annan bransch. En sådan studie 

skulle innebära att resultatets tillförlitlighet och generaliserbarhet 

stärks.  

    Analysen visar att de respondenter med lågt NKI-tal har svarat 

lågt på vår empiriska undersökning samtidigt som de 

respondenter med högt NKI-tal har svarat högt. Detta tyder på att 

resultatet i denna uppsats styrker IBP-modellens hållbarhet samt 

vikten av att som företag arbeta mer med intern marknadsföring. 

Detta eftersom desto mer insatta de anställda är i företagets 

varumärke desto bättre kan de förmedla varumärket till kund. 

Med nöjda kunder skapar företagen ett starkt varumärke som 

enligt Gentile, Spiller och Noci (2007) leder till lojalitet och 

kundnöjdhet. För att lyckas med detta krävs det ett aktivt arbete 

från ledningen för att kunna uppnå stegen i IBP-modellen. För 

att nå hög medvetenhet i varumärket behövs tydliga riktlinjer för 

vad varumärket betyder. Eftersom korrelationen visar att 

sambandet mellan medvetenhet och kundnöjdhet är starkt 

(0,923) tyder detta på att ledningen ska fokusera extra på att öka 

medvetenheten i varumärket hos de anställda. Vidare visar 

resultatet att ett ärligt varumärke som genom övningar upprepas 

för de anställda leder till ökad förståelse i varumärket. För att 

öka den anställdas engagemang i varumärket krävs det att 

företaget arbetar med att få den anställda att känna förtroende. 

Detta leder till att de lättare kan identifiera sig med varumärke 

och ökar viljan att stanna kvar inom företaget. Engagemanget är 

enligt sambandsanalysen och den höga korrelationen (0, 924) ett 

viktigt moment att fokusera på att få den anställda att leverera 

varumärket.   

Utifrån analysen har vi sett att ledningen måste vara bra på att 

implementera nya produkter och arbetssätt. Detta leder då till att 

de anställda blir mer mottagliga för förändring. Genom att 

motivera de anställda att dela med sig av upplevelser som kan 

förbättra företagets arbete leder detta till ett bättre finansiellt 

resultat. Det är viktigt att den anställda känner trygghet på sin 

arbetsplats. Ledningen ska fokusera på att få arbetsmiljön att 

stämma överens med varumärkets värderingar. Det blir då 

enklare för den anställda att trivas. Korrelationen visade att 
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sambandet mellan arbetsmiljön och kundnöjdheten är lägre än 

övriga korrelationer. Trots detta är sambandet starkt positivt. 

Korrelationen visar dock att detta moment är det som ledningen 

kan fokusera minst på. Då de anställda känner trygghet i att fatta 

egna beslut samt tror på varumärkets värderingar lyckas de 

leverera företagets varumärke till kunderna. För att uppnå detta 

måste ledningen låta de anställda delta i utvecklingen av 

varumärket. Genom detta kan ledningen få deras anställda att 

leva varumärket.  

Avslutningsvis har resultatet av denna uppsats visat att 

Ghose’s hypotes stämmer. Från tidigare avsnitt är empirisk data 

analyserad med tre olika metoder vilka är medeltal, manuell och 

statistisk analys. Dessa metoder har visat samma resultat och 

därmed svarat på uppsatsens syfte. Detta innebär att bidraget 

från denna uppsats visar att Ghose’s modell IBP är hållbar. Vi 

styrker även teorin om hur betydelsefull den anställda är för 

företagets varumärke. Genom detta kan företag fokusera mindre 

på marknadsföringen av produkten och mer på den interna 

marknadsföringen av varumärket till personalen. 
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Bilaga 1. Tabell med lågt 

NKI-tal 
 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 

Steg 1 8 9 10 3 7 5 8 6 

Steg 2 7 9 9 3 9 6 9 11 

Steg 3 9 11 8 7 7 8 7 8 

Steg 4 10 7 10 9 9 11 11 9 

Steg 5 13 10 8 12 9 12 11 9 

Steg 6 7 8 10 7 7 7 6 9 

 

Respondent 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Steg 1 6 10 5 3 8 8 8 5 5 

Steg 2 10 10 8 5 10 10 8 9 9 

Steg3 7 8 6 5 8 8 6 7 7 

Steg 4 4 8 8 6 11 7 6 10 8 

Steg 5 9 8 10 9 15 10 5 7 6 

Steg 6 6 9 5 5 7 9 7 6 9 

 

Respondent 18 19 20 21 22 23 24 25 

Steg 1 8 15 3 8 6 9 7 6 

Steg 2 11 15 3 9 9 9 7 7 

Steg 3 10 17 5 5 9 7 9 5 

Steg 4 11 17 5 5 7 9 6 6 

Steg 5 6 18 5 7 8 8 7 5 

Steg 6 11 16 8 8 9 10 5 4 
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Respondent 26 27 28 29 

Steg 1 12 6 5 6 

Steg 2 14 6 5 6 

Steg 3 13 6 6 6 

Steg 4 13 6 7 11 

Steg 5 13 6 7 6 

Steg 6 11 6 7 10 
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Bilaga 2. Tabell med högt 

NKI-tal 
 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 

Steg 1 18 18 18 17 18 17 17 18 

Steg 2 18 18 17 18 18 18 18 18 

Steg 3 18 18 17 18 18 18 18 18 

Steg 4 18 17 14 18 18 15 15 18 

Steg 5 18 17 15 18 18 17 17 18 

Steg 6 18 16 15 17 18 17 18 18 

 
 

Respondent 9 10 11 12 13 14 15 16 

Steg 1 18 18 18 12 15 17 15 17 

Steg 2 17 18 17 14 17 17 17 18 

Steg 3 18 17 18 13 18 16 17 17 

Steg 4 17 17 17 14 16 15 15 17 

Steg 5 15 17 17 14 17 17 17 17 

Steg 6 16 17 17 11 16 16 18 16 

 
 

           Respondent 17 18 19 20 21 22 23 24 

Steg 1 18 18 16 18 17 15 17 17 

Steg 2 15 15 16 18 16 15 18 18 

Steg 3 17 17 18 18 15 15 17 17 

Steg 4 17 17 15 18 17 16 18 16 

Steg 5 18 18 14 16 17 16 17 18 

Steg 6 16 16 16 16 14 16 16 17 
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Respondent 25 26 27 28 29 30 31 

Steg 1 17 16 16 16 17 16 16 

Steg 2 18 18 16 14 17 15 17 

Steg 3 18 16 16 18 18 18 17 

Steg 4 18 18 16 17 16 16 16 

Steg 5 17 17 17 17 16 18 17 

Steg 6 17 16 15 18 18 17 16 
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Bilaga 3. Svarsfördelning 

steg 1 
I denna tabell visas de antal som har svarat på vardera 

svarsalternativ i dessa frågor. Bastalet är summan av 

respondenterna med högt respektive lågt NKI-tal multiplicerat 

med antalet frågor i steget, alltså tre. Svaren fördelade sig på 

följande vis i detta steg: 

 
Svarsalternativ Högt NKI-tal Lågt NKI-tal 

  Antal         Procent Antal         Procent 

1 0                    0% 17st                19,54% 

2 0                    0% 35st                40,23% 

3 0                    0% 26st                27,96% 

4 6 st                6,45% 7 st                8,05% 

5 25 st               26,88% 1 st                1,15% 

6 62st                66,67% 1 st                1,15% 

Bastal 93st                  100% 87st                100% 

 

I tabellen ser vi ett tydligt samband mellan fördelning av de 

respondenter med högt respektive lågt NKI-tal. Däremot finns 

det en större variation bland svaren från de respondenter med 

lågt NKI-tal. 
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Bilaga 4. Svarsfördelning 

steg 2 
Svaren fördelade sig på följande vis i detta steg: 

 
Svarsalternativ Högt NKI-tal Lågt NKI-tal 

  Antal         Procent Antal         Procent 

1 0                    0% 9st                10,34% 

2 0                    0% 25st                28,74% 

3 0                    0% 39st                44,83% 

4 4 st                4,30% 7st                8,05% 

5 26 st               27,96% 4st                4,60% 

6 63st                67,74% 3st                3,45% 

Bastal 93st                100% 87st                100% 

 

Tabellen i visar en tydlig fördelning mellan högt och lågt, 

samtidigt som svaren från de respondenter med låga NKI-tal 

varierar mer. 
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Bilaga 5. Svarsfördelning 

steg 3 
Svaren fördelade sig som följande på vardera svarsalternativ: 

 
Svarsalternativ Högt NKI-tal Lågt NKI-tal 

  Antal         Procent Antal         Procent 

1 0st                    0% 14st                16,09% 

2 0st                    0% 30st                34,48% 

3 0st                    0% 31st                35,63% 

4 3st                3,23% 5st                5,75% 

5 21st               22,58% 5st                5,75% 

6 69st                74,19% 2st                2,30% 

Bastal 93st                100% 87st                100% 

 

Även i denna tabell ser vi ett liknande mönster som tidigare 

bilagor visar. En tydlig fördelning mellan högt och lågt NKI-tal 

men att svaren från de respondenter med lågt NKI-tal varierar 

mer. 
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Bilaga 6. Svarsfördelning 

steg 4 
Resultatet av dessa blev följande: 

 
Svarsalternativ Högt NKI-tal Lågt NKI-tal 

  Antal         Procent Antal         Procent 

1 0st                    0% 7st                8,05% 

2 0st                    0% 27st                31,03% 

3 1st                 1,08% 33st                37,93% 

4 5st                5,38% 15st                17,24% 

5 33st               35,48% 2st                2,30% 

6 54st                58,06% 3st                3,45% 

Bastal 93st                100% 87st                100% 

 

I denna tabell kan man se en viss skillnad jämfört med 

föregående bilagor. Fördelningen är inte längre lika tydlig utan 

man kan se hur svaren sprider ut sig något mer. 
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Bilaga 7. Svarsfördelning 

steg 5 
Svaren fördelade sig på följande vis på vardera 

svarsalternativ i detta steg: 

 
Svarsalternativ Högt NKI-tal Lågt NKI-tal 

  Antal         Procent Antal         Procent 

1 0st                    0% 7st                8,05% 

2 0st                    0% 36st                41,38% 

3  0st                      0% 17st                19,54% 

4 6st                6,45% 14st                16,09% 

5 26st               27.96% 7st                8,05% 

6 61st                65,59% 6st                6,89% 

Bastal 93st                100% 87st                100% 

 

Även i denna tabell ser man att svaren från de respondenter 

med lågt NKI-tal har spridit sig något högre upp bland 

svarsalternativen. Däremot befinner sig de respondenter med 

högt NKI-tal fortfarande på den övre delen av svarsalternativen.  
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Bilaga 8. Svarsfördelning 

steg 6 
Resultatet av detta blev följande svarsfördelning: 

 
Steg 6 Högt NKI-tal Lågt NKI-tal 

  Antal         Procent Antal         Procent 

1 0st                    0% 17st                19,54% 

2 0st                    0% 28st                32,18% 

3 1st                 1,08% 26st                29,89% 

4 7st                7,53% 7st                8,05% 

5 34st               36,56% 5st                5,75% 

6 51st                54,84% 4st                4,60% 

Bastal 93st                100% 87st                100% 

 

Denna tabell visar precis som tabellerna i bilaga 3-5 en tydlig 

fördelning mellan de respondenter med högt respektive lågt 

NKI-tal. Även här kan man se en större variation bland svaren 

från de respondenter med lågt NKI-tal. 
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Bilaga 9. Enkät 
 

Fastighetsmäklares medvetenhet, förståelse och 

engagemang i företagets varumärke 

 

Hej! Vi är två studenter som läser till fastighetsmäklare vid 

Högskolan i Gävle och nu skriver vår C-uppsats. Denna enkät 

har som mål att samla in information kring fastighetsmäklares 

medvetenhet, förståelse och engagemang i ett företags 

varumärke. Du som är utvald har ett högt NKI-värde. Alltså är 

du en av de fastighetsmäklare i landet som har flest nöjda 

kunder. Dina svar är viktiga för noggrannhet och precision av 

denna forskningsstudie. I detta sammanhang kommer dina 

personliga uppgifter hållas strikt konfidentiella och endast 

användas i denna forskningsstudie. Denna enkät kommer ta 

ungefär 3 minuter att genomföra.  

 

* Required 

 

1. Hur viktigt är begreppet varumärke för dig? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 

2. Hur viktigt är det för dig att veta vad ditt företags varumärke är? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 

3. Hur viktigt är det för dig att ditt företag ger ut tydliga riktlinjer för 

vad varumärket är? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 

4. Hur viktigt är det för dig att förstå innebörden av ditt företags 

varumärke? *  
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1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 

5. Hur viktigt är det för dig att ditt företag är bra på att upprepa 

varumärket för att du som anställd ska få en ökad förståelse för dess 

innebörd? * Exempel på upprepning kan vara vid övningar och 

evenemang.  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 

6. Hur viktigt är det för dig att ditt företags varumärke är ärligt? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 

7. Hur troligt är det att du stannar kvar inom samma företag de 

nästkommande två åren? * Enbart baserat på din syn av företaget.  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls troligt       Mycket troligt 

 

8. Hur viktigt är det för dig att känna förtroende för ditt företags 

varumärke? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 

9. Hur viktigt är det för dig att kunna identifiera dig med varumärket? 

*  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 

10. Hur viktigt är det för dig att upprätthålla företagets varumärke när 

du möter kunder? *  

 
1 2 3 4 5 6 
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Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 

11. Hur viktigt är det för dig att dela med sig av upplevelser som kan 

förbättra företagets arbete? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 

12. Hur viktigt är det för dig att ditt företag är bra på att presentera och 

implementera nya arbetssätt och produkter? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 

13. Hur viktigt är det för dig att du känner dig trygg och säker på din 

arbetsplats? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 

14. Hur viktigt är det för dig att du trivs med dina arbetskollegor och 

ledare? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 

15. Hur väl anser du att arbetsmiljön på ditt kontor går att förknippa 

med företagets varumärke? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls väl       Mycket väl 

 

16. Hur trygg känner du dig med att fatta egna beslut i ditt arbete? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls trygg       Mycket trygg 

 



 

 

66 

 

17. Hur viktigt är det för dig att du deltar i utvecklingen av företagets 

varumärket? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 

18. Hur viktigt är det för dig att du tror på de värderingar som ditt 

företag har? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 
Inte alls viktigt       Mycket viktigt 

 


