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Bakgrund: Hållbarhet och CSR är idag en självklarhet i många nordiska företag. Under
de senaste åren kan även en ökning konstateras i konsumenters vilja att betala mer för
hållbara produkter. De företag som upplevs hållbara är alltså mer attraktiva för
konsumenter, vilket har lett till att företag i allt större utsträckning profilerar sig som
hållbara. Det finns dock anledning att ifrågasätta huruvida ett företags engagemang är
menade att gynna ändamålets eller företagets intressen och det kan därför anses
viktigt att öka förståelsen för hur dessa företag kan befästa sin trovärdighet. Intern
förankring av ett företags varumärke har visat sig bidra till positiva känslor och
beteenden bland företags medarbetare, vilket vidare möjliggör employee advocacy
bland dem. Employee advocacy kan i sin tur möjliggöra stärkt konkurrenskraft för
företagen då budskap som förmedlas av medarbetare har stor genomslagskraft och
upplevs trovärdiga.
Syfte: Att förklara sambandet mellan internal-external brand alignment och
employee advocacy i företag med ett hållbarhetsorienterat varumärke för att skapa
förståelse för hur av företag kan gå tillväga för att befästa sin trovärdighet.
Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och utgår från en deduktiv
forskningsansats. Studiens empiri består av 330 st insamlade enkätsvar.
Slutsatser: Studien accepterar samtliga hypoteser och fastställer därmed ett
samband mellan internal-external brand alignment och employee advocacy, både
direkt och indirekt via de medierande variablerna förtroende och brand commitment.
Studien bekräftar därmed tidigare anförda resonemang, där intern förankring av ett
företags varumärke har visat sig avgörande för att skapa förtroende och advocacybeteenden hos medarbetare. Detta möjliggör i sin tur för företag att befästa sin
trovärdighet.
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Introduction: Sustainability and CSR are today a matter of course in nordic companies.
In recent years, an increase in consumers' willingness to pay more for sustainable
products has also be observed. Companies that are perceived to be sustainable are thus
more attractive to consumers, which has led companies to increasingly profile
themselves as sustainable. However, there is reason to question whether a company's
efforts are meant to benefit the purpose or the company’s interests. It can therefore be
considered important to increase understanding of how these types of companies can
consolidate their credibility. Internal alignment of a company's brand has proven to
contribute to positive emotions and behavior among employees, which in turn enables
employee advocacy among them. Employee advocacy can further enable a stronger
competitiveness for companies, as messages conveyed by employees have a great
impact and are perceived as credible.
Purpose: To explain the relationship between internal-external brand alignment and
employee advocacy in companies with a sustainability-oriented brand to create an
understanding of how these types of companies can proceed to consolidate their
credibility.
Method: The study is of a quantitative nature and is based on a deductive research
approach. The study's empirical data consist of 330 collected survey responses.
Conclusions: The study accepts all hypotheses and thus confirms a relationship
between internal-external brand alignment and employee advocacy, both directly and
indirectly via the mediating variables of trust and brand commitment. The study thus
confirms the previously stated reasoning, where internal alignment of a company's
brand has proved crucial in creating trust and advocacy behaviors among employees.
This in turn enables companies to consolidate their credibility.

Begreppslista
Affective commitment

Medarbetarens emotionella koppling till, identifiering med
och engagemang i en organisation.

Brand advocacy

Varumärkesförespråkande. Syftar till personers (ofta
konsumenters) lojalitet till ett varumärke vilket i sin tur gör
att de frivilligt pratar positivt om och/eller rekommenderar
företaget och dess varor eller tjänster till andra.

Brand advocates

Personer som agerar i linje med begreppet brand advocacy.

Brand commitment

Medarbetares känslomässiga koppling till ett varumärke och
dess värderingar. I denna studie anses brand commitment
vara en del i begreppet affective commitment. Avsnittet som
beskriver dessa fenomen benämns enbart brand
commitment.

Corporate Social

Ett företags eller en organisations etiska och sociala

Responsibility

ansvarstaganden i relation till dess intressenter. Innefattar
bland annat områden som miljö, mänskliga rättigheter och
arbetsvillkor. Förkortas CSR.

Employee advocacy

Varumärkesförespråkande bland anställda. Syftar till
beteenden hos medarbetare som stärker intressenters
positiva uppfattning om företaget eller varumärket genom
att de frivilligt pratar positivt om, förespråkar och/eller
rekommenderar sin arbetsgivare till andra.

Internal-external

Positiv konsekvens av framgångsrik intern marknadsföring

brand alignment

vilken innebär en kongruens mellan ett företags interna och
externa varumärkesbudskap.
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1 Inledning
I det inledande kapitlet ges en bakgrund som introducerar ämnesområdet, vilken sedan
mynnar ut i en problematisering. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens syfte
samt forskningsfrågor.

1.1 Bakgrund
De nordiska länderna har en tradition av att arbeta för hållbar utveckling och ligger i
framkant globalt sett när det gäller uppfyllandet av Förenta Nationernas (FN) globala
mål (Deloitte, 2018; FN:s utvecklingsprogram (UNDP), 2017). Corporate social
responsibility (CSR), som avser ett fö retags eller en organisations etiska och sociala
ansvarstaganden i relation till dess intressenter och bland annat innefattar områden
som miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, är numer en självklarhet i många
svenska och nordiska företag (Svensk handel, 2017; Regeringskansliet, 2013). Från och
med år 2017 är det även obligatoriskt för stora företag i Sverige att
hållbarhetsrapportera, vilket har lett till att fler måste reflektera över sin påverkan på
omvärlden och hur de förhåller sig till hållbarhet (Sveriges riksdag, 2016; KPMG, 2016;
Lindstedt, 2018). Omställningen till ett mer hållbart förhållningssätt betraktas enligt
UNDP (2017) som en nödvändighet för att minska handelns negativa påverkan på vår
miljö och dess mänskliga förhållanden, och konsumenterna instämmer. Under det
senaste året kan en ökning påvisas i svenska konsumenters vilja att betala mer för
hållbara produkter, där närmre hälften nu är villiga att betala ett 10% högre pris för en
mer hållbar produkt (Sustainable Brand Index (SBI), 2018). Sju av tio konsumenter
anser även att det är viktigt att handeln aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor och
värderar även att företag de själva handlar av aktivt arbetar med hållbarhet (Svensk
Handel, 2017).
De företag som upplevs ha en positiv påverkan på samhället är alltså mer attraktiva för
konsumenter, samtidigt som en hållbar profilering visat sig lönsam för företag (He,
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Chao & Zhu, 2019; De Chiara, 2016; Ekelin, 2015). Detta har dels lett till att fler företag
idag är benägna att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv, men också till en
utveckling av hållbar marknadsföring där företag i allt större utsträckning profilerar sig
som hållbara (De Chiara, 2016; Ekelin, 2015; Delmas & Burbano, 2011).
Begreppet cause-related marketing, eller syftesdriven marknadsföring, är etablerat
sedan ett antal decennier men har de senaste åren förekommit allt mer frekvent i
branschsammanhang (jfr. Barone, Miyazaki & Taylor, 2000; Ekelin, 2015; Look, 2016;
Orlic, 2017; Backteg, 2018). Begreppet syftar till företags exponering av värderingar
och aktiviteter relaterade till ett syfte utöver dess produkt genom att exempelvis stödja
välgörande ändamål eller ideella organisationer (Look, 2016; Orlic, 2017; Backteg,
2018). Den här typen av marknadsföring, och andra former av hållbar profilering, ses
av vissa som en del av företags CSR-aktiviteter (He, Chao & Zhu, 2019), men beskrivs
också ofta fungera som ett verktyg för att förbättra ett företags renommé och
kundlojalitet, och på så vis också främja lönsamhet och ett stärkt varumärke (Barone,
Miyazaki & Taylor, 2000; Varadarajan & Menon, 1988; Look, 2016). På så vis
förekommer det alltså motsättningar i uppfattningen av hållbar profilering där det
finns anledning att ifrågasätta huruvida ett företags engagemang är menade att gynna
ändamålets eller företagets intressen (Webb & Mohr, 1998; Barone, Miyazaki & Taylor,
2000; Kärnstrand, 2017). Att marknadsföra en produkt eller ett företag som mer
hållbart än det i själva verket är i syfte att locka kunder benämns ofta som
greenwashing (Kärnstrand, 2017). Begreppet omfattar allt från subtila referenser till
påståenden som är orimliga (ibid). Företag som förknippas med hållbarhet får därför, i
större utsträckning än andra, sina budskap ifrågasatta (Delmas & Burbano, 2011). Det
kan därför anses viktigt att öka förståelsen för hur dessa typer av företag kan befästa
trovärdigheten i förhållande till sin kommunikation.

1.2 Problematisering
Generellt utgörs forskningen kring CSR och hållbar marknadsföring av studier som
behandlar fenomenet i relation till externa intressenter (Aguinis & Glavas, 2012; jfr. He,
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Chao & Zhu, 2019). De studier som berör det interna perspektivet gör det främst på
institutionell och organisatorisk nivå, medan individperspektivet i många fall saknas
(Aguinis & Glavas, 2012). Ur forskningssynpunkt är det därför intressant att blicka inåt
i företagen.
Företag idag lägger generellt stora resurser på extern profilering för att förmedla sitt
budskap. I många fall förbises dock den interna uppfattningen av varumärket vilket kan
utgöra en risk för företagen (Ong, 2017; Miles & Mangold, 2004). När medarbetare inte
förstår syftet med den externa profileringen eller inte tror på budskapet finns risken
att de arbetar i motsatt riktning, är oengagerade eller till och med fientligt inställda till
företaget och dess aktiviteter (Mitchell, 2002; Miles & Mangold, 2004). Det som
kommuniceras om varumärket externt måste alltså även vara förankrat internt, i denna
studie förklarat som internal-external brand alignment. Finns ett gap däremellan
riskerar det leda till förvirring som kan vara skadlig både för företagets interna och
externa uppfattning (Mitchell, 2002; Ong, 2017). Företag bör därför vara noga med en
tydlig och överensstämmande kommunikation då detta istället skapar trovärdighet och
därmed engagemang bland medarbetarna, vilket i sin tur kan bidra till att de införlivar
varumärket genom sina handlingar (Lee Yohn, 2013; Punjaisri & Wilson, 2007). Att
tydligt förankra varumärket internt har på så vis visat sig vara mycket gynnsamt för
företagen. Ett internt förankrat varumärke kan enligt Miles & Mangold (2004) i
slutändan skapa lojalitet och incitament för medarbetare att prata gott om sin
arbetsgivare.
Brand advocacy syftar just till en persons lojalitet till ett varumärke vilket i sin tur gör
att de frivilligt pratar positivt om företaget och dess varor eller tjänster (Anderson,
1998). På senare tid har begreppet allt oftare applicerats internt och benämns
employee advocacy, vilket mer specifikt innebär att ett företag förespråkas av sina
medarbetare (Lö hndorf & Diamantopoulos, 2014; Tanwar & Prasad, 2016, 2017;
Tsarenko, Leo & Herman, 2018). Det har visat sig att om medarbetare förespråkar
företaget de arbetar för kommer det också upplevas som bra och trovärdigt av andra,
3

samtidigt som de budskap som förmedlas av medarbetare har större genomslagskraft
än de budskap företagen själva kommunicerar (Kohli, Suri & Kapoor, 2015; Schivinski
& Dabrowski, 2016). Employee advocacy kan därför förbättra ett företags
konkurrenskraft i och med ökad trovärdighet, vilket kan anses viktigt för de företag
som profilerar sig som hållbara i och med att de, dess syfte och dess engagemang i
större utsträckning blir ifrågasatt (Löhndorf & Diamantopoulos, 2014; Webb & Mohr,
1998; Barone, Miyazaki & Taylor, 2000; Kärnstrand, 2017; Delmas & Burbano, 2011).
Tidigare studier som behandlar brand advocacy har främst fokuserat på
konsumentbeteenden och vilka faktorer som påverkar konsumenter att förespråka
varumärken (jfr. Du, Bhattacharya & Sen, 2007; Fullerton, 2011). De studier som vidare
undersökt medarbetares benägenhet att verka som brand advocates har endast
undersökt ett fåtal bakomliggande mekanismer i begränsade kontexter. Till exempel
undersöker Tanwar och Prasad (2016) relationen mellan employer branding och
employee advocacy, medan Tsarenko, Leo och Herman (2018) istället undersöker
sambandet mellan organizational support, organizational engagement och employee
advocacy. Det är därför fortsatt intressant att undersöka vad som driver employee
advocacy. Inte minst i företag som profilerar sig som hållbara, då de, kanske mer än
andra företag, har ett behov av att befästa sin trovärdighet.
Miles och Mangold (2004) resonerar kring att medarbetares benägenhet att förespråka
sin arbetsgivare grundar sig på upplevelsen av ett sammanhängande och trovärdigt
varumärke och en känsla av att dess förväntningar införlivats. Employee advocacy bör
på så vis kunna ses som en bekräftelse på en väl förankrad intern kommunikation och
en genuin organisation där medarbetare är så pass tillfredsställda och hängivna att de
frivilligt vill prata gott om företaget (jfr. Lee Yohn, 2018). På så vis beskrivs ett samband
mellan ett internt förankrat varumärke (internal-external brand alignment) och
employee advocacy föreligga, något som inte tidigare testats.
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Då employee advocacy bland annat beskrivs möjliggöras av medarbetares förtroende
för varumärket internt (jfr. Miles & Mangold, 2004), samtidigt som det i förlängning kan
leda till stärkt trovärdighet externt (jfr. Kohli, Suri & Kapoor, 2015; Schivinski &
Dabrowski, 2016), bör sambandet mellan internal-external brand alignment och
employee advocacy indikera hur företag med olika typer av hållbar profilering kan gå
tillväga för att skapa högre grad av trovärdighet, från insidan och ut.

1.3 Syfte
Syftet med studien är att förklara sambandet mellan internal-external brand alignment
och employee advocacy i företag med ett hållbarhetsorienterat varumärke för att skapa
förståelse för hur dessa typer av företag kan gå tillväga för befästa sin trovärdighet.

1.4 Forskningsfrågor
-

Hur kan sambandet mellan internal-external brand alignment och employee advocacy
förklaras?

-

Hur kan företag med hållbar profilering, givet sambandet internal-external brand
alignment och employee advocacy, gå tillväga för att befästa sin trovärdighet?
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2 Teori
I kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning som ligger
till grund för studien. Kapitlet är indelat i fem avsnitt och inleds med en redogörelse av
begreppet hållbar marknadsföring och dess konsekvenser. Vidare presenteras koncepten
employer branding och intern marknadsföring, förtroende, brand commitment och
employee advocacy.

2.1 Hållbar marknadsföring
Trots att det så sent som 2017 blev obligatorisk för stora företag i Sverige att
hållbarhetsrapportera (Sveriges riksdag, 2016) är hållbarhet inte något nytt. Redan år
1987 uppkom begreppet i den FN-rapport som kommissionen för miljö och utveckling
sammanställt, den så kallade Bruntland-rapporten, där hållbar utveckling förklaras
som “Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjlighet att tillgodose sina behov” (FN, 1987; FN, u.å).
Idag har allt fler företag på ett eller annat sätt antagit ett hållbarhetsperspektiv och
kommunikationen riktas till allt fler intressenter (De Chiara, 2016; Delmas & Burbano,
2011; Bhattacharya, 2016). Då företag och produkter som är hållbara efterfrågas i hög
utsträckning kan företag inte längre undvika att ta ansvar för de konsekvenser deras
handlingar får (Bhattacharya, 2016). Företags hållbarhetsarbete bör enligt
Bhattacharya (2016) inte bara omfatta aktiviteter rörande socialt- och miljöansvar,
utan bör inkluderas i företagets kärna och genomsyra hela verksamheten. Samtidigt har
olika typer av hållbar profilering beskrivits som ett framgångsrikt sätt att stärka ett
företags varumärke, vilket även gynnar lönsamheten (Barone, Miyazaki & Taylor, 2000;
Varadarajan & Menon, 1988; Look, 2016). Många intressenter ifrågasätter dock om
företags hållbarhetsprofilering är genuin eller om det endast är ett nutida sätt att
generera vinst (Bhattacharya, 2016; Webb & Mohr, 1998; Barone, Miyazaki & Taylor,
2000; Kärnstrand, 2017).
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Denna skepsis är inte obefogad, enligt Delmas och Burbano (2011) missleder många
företag konsumenter genom att överdriva eller ljuga om företags och dess produkters
miljöpåverkan, vilket ofta benämns som greenwashing. Även om detta begrepp främst
omfattar miljöpåverkan är fenomenet inte unikt för miljöaspekten och kan appliceras
på hållbarhetsbegreppet som helhet. I och med att det är medarbetare i företagen som
tar beslut att kommunicera företagets hållbarhet som bättre än den i själva verket är
spelar intern kommunikation, incitamentsystem och det etiska klimatet på företaget en
vital roll för att motverka greenwashing (Delmas & Burbano, 2011; Bhattacharya,
2016). Det största hotet med greenwashing är enligt Delmas och Burbano (2011) att
det eroderar konsumentmarknaden för hållbara varor och tjänster då misstron bland
konsumenter, intresseorganisationer och statliga myndigheter ökar, vilket leder till att
investerare förlorar intresse.
Det går alltså att konstatera att företag med en hållbarhetsprofilering har utmaningar i
och med att dess budskap ifrågasätts. Vad krävs då av företaget för att vara genuint och
trovärdigt? Enligt Bhattacharya (2016) är det viktigt att få med medarbetarna på tåget.

7

2.2 Employer branding och intern marknadsföring
Företag idag lägger generellt stora resurser på externt kommunicerade budskap och
profilering för att stärka sina arbetsgivarvarumärken såväl som företagets varumärke
till andra intressenter. Flera studier har dock framhävt den risk som uppkommer om
den interna uppfattningen om varumärket förbises, och fokus har därför allt mer riktats
mot organisationers interna intressenter, medarbetarna (jfr. Powell & Dodd, 2007;
Burmann, Zeplin & Riley, 2009; Punjaisri & Wilson, 2011; Mitchell, 2002; Vallaster & de
Chernatony, 2006; Miles & Mangold, 2004). Vid internt varumärkesbyggande har
konceptet employer branding de senaste decennierna varit mycket framstående (jfr.
Backhaus & Tikoo, 2004; Lenaghan & Eisner, 2006; Tanwar & Prasad, 2016, 2017).
Backhaus och Tikoo (2004, s. 502) definierar employer branding som “the process of
building an identifiable and unique employer identity”, och har konstruerat en modell
som förklarar konceptets olika utfall (Se figur 1).

Lenaghan och Eisner (2006)

beskriver även att employer branding består av både internt och externt
varumärkesarbete - att delvis attrahera nya medarbetare, men också att engagera och
motivera de medarbetare som redan finns i organisationen. På samma sätt bör
modellen utvecklad av Backhaus och Tikoo (2004) kunna delas in i externa och interna
konsekvenser av employer branding (Se figur 1).

Figur 1. Egen bearbetning av Backhaus och Tikoo’s (2004) Employer Branding Framework.
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Simmons (2009) menar även att employer branding i mångt och mycket kan likställas
med intern marknadsföring i och med att de båda koncepten innefattar en rad
organisatoriska och arbetsrelaterade attribut som särskiljer ett företag från mängden
och på så vis gör det attraktivt att arbeta för. Intern marknadsföring förklaras av
Burmann, Zeplin och Riley (2009) som kommunikationen av ett företags
varumärkesbudskap för att skapa incitament hos medarbetarna att uppfylla vad
varumärket utlovar, men har även beskrivits som en rad aktiviteter som säkerställer
kongruensen mellan interna och externa varumärkesbudskap (Mitchell, 2002). På så
vis kan intern marknadsföring ses som ett verktyg för att förankra varumärket internt
men också i förlängningen för att skapa engagemang och lojalitet hos medarbetarna,
vilket även till viss del stämmer överens med de interna aspekterna av Backhaus och
Tikoo’s (2004) employer branding-modell.
En stor del av den tidigare forskningen kring intern marknadsföring har fokuserat på
dessa processers positiva inverkan på medarbetares brand performance, dvs. dess
benägenhet att internalisera varumärket i sina dagliga arbetsuppgifter. Detta främst i
kontexten för servicemedarbetare och medarbetare som på annat sätt har frekvent
kontakt med kunder (jfr. Khan, 2009; Foster, Punjarisi & Cheng, 2010). Intern
marknadsföring har där visat sig vara mycket effektivt för att skapa samstämmighet
mellan varumärkesbudskap och stärka varumärket i och med positiva och trovärdiga
kundupplevelser (Punjaisri, Evanschitzky & Wilson, 2009; Foster, Punjarisi & Cheng
2010). Vallaster och de Chernatony (2006) beskriver att intern marknadsföring
möjliggör för medarbetare att, med varumärkeslöftet i åtanke, införliva varumärket i
samtliga beslut de själva har möjlighet att påverka. På så vis kan den interna
marknadsföringen anses minst lika viktig för att uppmuntra alla medarbetare att agera
konsekvent med varumärkeslöftet trots att de inte interagerar direkt med kunder.
Interna marknadsföringsaktiviteter har därmed möjliggjort för organisationer att
omvandla varumärkets externt kommunicerade värderingar till verklighet, och
beskrivs som ett effektivt sätt att skapa starka och sammanhängande varumärken från
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insidan och ut (Mitchell, 2002; Punjaisri & Wilson, 2007; Burmann, Zeplin & Riley,
2009). Eftersom företag med en hållbarhetsorienterad profilering i större utsträckning
än andra granskas i avseendet på verklig intern förankring av varumärket bör den
interna marknadsföringen ha en vital funktion i dessa företag. Bergström, Blumenthal
och Crothers (2002) summerar tre grundläggande komponenter för att lyckas med den
interna marknadsföringen; (1) att på ett effektivt sätt kommunicera varumärket och
dess värden till medarbetarna för att sedan (2) övertyga dem om varumärket och dess
syften och till sist (3) implementera dessa i företagets dagliga aktiviteter. För att skapa
framgångsrik

intern

marknadsföring

krävs

även

att

ledningen

orienterar

organisationen kring varumärket, vilket i sin tur kräver att varumärkets värderingar
och löften är tydliga (Tosti & Stoltz, 2001; Bergström, Blumenthal & Crothers, 2002).
2.2.1 Konsekvenser av intern marknadsföring
Att lyckas eller att misslyckas med att befästa varumärket och dess värden internt kan
få en rad konsekvenser för företag. Mitchell (2002) beskriver att den interna
marknadsföringen

säkerställer

kongruensen

mellan

interna

och

externa

varumärkesbudskap, vilket i denna studie förklaras som internal-external brand
alignment. Internal-external brand alignment kan på så vis ses som en positiv
konsekvens av en framgångsrik intern marknadsföring, vilken gör att medarbetarna
uppfattar varumärket som sammanhängande och trovärdigt. Misslyckas företaget med
att vara konsekvent riskerar det att leda till förvirring som kan skada både det interna
och externa varumärket (Mitchell, 2002; Miles & Mangold, 2004). De risker som kan
uppkomma om medarbetare inte förstår syftet med den externa profileringen eller inte
tror på budskapet är att de istället arbetar i motsatt riktning, är oengagerade eller till
och med fientligt inställda till företaget och dess aktiviteter (Mitchell, 2002). Det kan
även vara svårt för den enskilda medarbetaren att avgöra om denne förväntas arbeta
för att uppfylla varumärkets löften eller följa direktiv från ledningen om dessa budskap
konkurrerar med varandra (ibid).
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Figur 2. Egen bearbetning. Internal-external brand alignment.

En tydlig och sammanhängande kommunikation skapar istället trovärdighet och
därmed engagemang bland medarbetarna (Lee Yohn, 2018; Robinson, 1996). I
ledningens arbete mot att upprätta en konsekvent bild av varumärket är det därför av
stor vikt att ta i beaktning att medarbetarna får information om företaget från en rad
källor (Miles & Mangold, 2004). Lever företag upp till sina löften ger det medarbetarna
incitament att införliva och stärka varumärket genom sina handlingar, men även att
prata gott om företaget till andra (Miles & Mangold, 2004). Därmed spelar
medarbetarna en viktig roll i att minska det eventuella gap som finns mellan den
önskade varumärkesidentiteten och intressenters uppfattning av varumärket, både på
och utanför arbetsplatsen (Vallaster & de Chernatony, 2006)

2.3 Förtroende
Förtroende som begrepp har definierats på flera sätt. Det som är konsekvent för de allra
flesta definitioner är att det avser tillit från en part till en annan (jfr. Fullerton, 2011;
Delgado-Ballester, 2004; Mayer, Davis & Schoorman, 1995; Morgan & Hunt, 1994).
Förtroende för varumärken har flertalet gånger beskrivits i konsumentteori. DelgadoBallester (2004) delar upp begreppet i två delar - tillförlitlighet och avsikt. På ett
liknande sätt beskriver Doney och Cannon (1997) att begreppet kan förklaras som
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trovärdighet och välvilja. Tillförlitlighet och trovärdighet beskriver båda uppfattningen
om till vilken grad företaget kommer införliva det varumärket utlovar (DelgadoBallester, 2004; Doney & Cannon, 1997). Begreppen avsikt och välvilja kan även de
likställas och innebär huruvida företaget upplevs ha goda avsikter, även utöver det som
gynnar dem i hänseende på vinst (Delgado-Ballester, 2004; Doney & Cannon, 1997;
Meyer, Davis & Schoorman 1995). Mayer, Davis och Schoorman (1995) beskriver att
förtroendemekanismen är något som fungerar på liknande sätt i de flesta relationer i
och kring organisationer. Trots att dessa definitioner härstammar från konsumentteori
bör samma definitioner och förhållanden även vara tillämpliga på förtroendet internt i
företag.
Nyckeln till att bygga förtroende i en organisation är enligt Miles och Mangold (2004)
det psykologiska kontrakt som finns mellan företag och dess medarbetare. Det
psykologiska kontraktet grundas på en rad förväntningar som i sin tur baseras på de
budskap medarbetaren mottar om organisationen. Ju mer verklighetsförankrade och
konsekventa dessa budskap är, ju troligare är det att det psykologiska kontraktet
mellan företaget och medarbetaren upprätthålls (Miles & Mangold, 2004; Robinson,
1996;

Mitchell,

2002).

Upprätthålls

det

psykologiska

kontraktet

upplever

medarbetarna tillit till att företaget håller vad de lovar och ses därför också som
trovärdigt (Robinson, 1996; Miles & Mangold, 2004). Är upplevelsen istället att
företaget har brutit de löften som utfästs är det också troligt att medarbetaren
ifrågasätter huruvida löften till andra intressenter uppfylls (Robinson & Rousseau,
1994; Miles & Mangold, 2004; Mitchell, 2002). På så vis kan medarbetarna själva även
känna sig motvilligt inställda till att utfästa löften till företags olika intressenter med
risken att de inte kommer att införlivas (Miles & Mangold, 2004). Ett brustet förtroende
leder i många fall till att varumärket äventyras då incitamenten för medarbetare att
vara lojala, prata gott om företaget och arbeta produktivt minskar avsevärt (Miles &
Mangold, 2004; Robinson & Rousseau, 1994; Rousseau, 1995). På ett likande sätt
förklarar Greene, Walls och Schrest (1994) att förtroende för ett företags budskap är
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en förutsättning för att medarbetare ska ta till sig och arbeta i linje med den önskade
varumärkesidentiteten.

2.4 Brand commitment
När medarbetare känner förtroende för ett företags varumärke ökar möjligheten till
commitment, att hängivenhet och engagemang uppstår (Erkmen & Hancer, 2015; Miles
& Mangold, 2004). Cho och Park (2011) visar till och med i sin studie att förtroende är
avgörande för medarbetares commitment till företag.
Medarbetares commitment till sin arbetsgivare har beskrivits baseras antingen på en
önskan (affective commitment), ett behov (continuous commitment) eller en
skyldighet (normative commitment) att behålla sin anställning, där affective
commitment visat sig ha starkast inverkan på arbetsinsats och inställning hos
medarbetarna (Meyer & Allen, 1991; Mercurio, 2015). Affective commitment förklaras
som ett känslomässigt band och ett personligt engagemang i företaget vilket gör att
medarbetare i högre grad vill bidra till att uppnå dess mål (Meyer & Allen, 1991;
Mowday, Steers & Porter, 1979).
Brand commitment definieras av Thomson et al (1999) som medarbetares
känslomässiga

koppling

till

ett

varumärke

och

dess

värderingar,

vilket

överensstämmer med Meyer och Allens (1991) definition av affective commitment,
men där till sin arbetsgivare som helhet. Detta psykologiska band påverkar och driver
medarbetare till att arbeta extra hårt för att införliva varumärkeslöftet (Thomson et al,
1999; Burmann & Zeplin, 2005; Punjaisri & Wilson, 2007). Burmann, Zeplin och Riley
(2009) föreslår på ett liknande vis att brand commitment består av två faktorer;
identifiering och internalisering. Identifiering med varumärket innebär till vilken grad
medarbetaren upplever en relation och en förbindelse till varumärket, medan
internalisering innebär i vilken utsträckning medarbetaren har anammat varumärket i
sina beslut och handlingar (Burmann & Zeplin, 2005; Burmann Zeplin & Riley, 2009).
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Flera studier föreslår att förtroende är det som främst skapar affective commitment hos
medarbetare (Bansal, Irving & Taylor, 2004; Moorman, Zaltman & Deshpande, 1992;
Morgan & Hunt, 1994), och det finns till och med de som hävdar att commitment i
marknadsföringsrelationer inte kan uppstå utan förtroende (Hrebiniak, 1974). Det
finns även stöd för sambandet inom konsumentteori där Fullerton (2011) motiverar
att personer över tid anknyter till företag och varumärken de upplever som pålitliga.
Studier har även visat att commitment har ett positivt samband med hur företags
medarbetare presterar. Företag vars medarbetare uppvisar en hög grad av
commitment överträffar företag med medarbetare som uppvisar låg grad av
commitment (Ind, 2003). Är företaget en plats där medarbetare är engagerade och
hängivna blir också arbetet bra utfört (Lee Yohn, 2018). Affective commitment har även
visat sig har starka positiva effekter på medarbetares positiva beteenden och vilja att
göra gott för sin arbetsgivare (Meyer et al, 2002). Olika typer av commitment har i flera
studier, både i konsumentteori och i studier på medarbetare, visat sig ha en positiv
påverkan på medarbetares benägenhet att förespråka sin arbetsgivare (jfr. Tanwar &
Prasad, 2016, 2017; Fullerton, 2011; Tsarenko, Leo & Herman, 2018).

2.5 Employee advocacy
Att en person rekommenderar varor eller tjänster, eller på ett positivt sätt beskriver
dem för andra benämns ofta som positiv word of mouth (Anderson, 1998). Begreppet
word of mouth är väl undersökt inom marknadsföringsområdet och syftar till
kommunikation och utvärdering av en vara eller tjänst från en part till en annan (ibid).
Brand advocacy kan beskrivas som en typ av word of mouth som mer specifikt avser en
konsuments vilja att starkt förespråka ett företags varor eller tjänster (HarrisonWalker, 2001). I konsumentteori har brand advocacy på så vis beskrivits som en form
av lojalitet som uppstår när konsumenten kontinuerligt är nöjd med servicenivån och
kvalitén från en viss leverantör (Dick & Basu, 1994; White & Schneider, 2000).
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Från att endast se konsumenter som möjliga brand advocates har samma typ av
beteenden på senare tid även undersökts bland medarbetare i företag (jfr. Lö hndorf &
Diamantopoulos, 2014; Tsarenko, Leo & Herman, 2018). När medarbetare frivilligt
förespråkar sin arbetsgivare benämns det istället employee advocacy (Tsarenko, Leo &
Herman, 2018). Employee advocacy beskrivs som beteenden hos medarbetare som
stärker intressenters positiva uppfattning om ett företag eller varumärke genom att de
exempelvis frivilligt pratar positivt om, förespråkar eller rekommenderar sin
arbetsgivare till andra (jfr. Tsarenko, Leo & Herman, 2018, Lö hndorf &
Diamantopoulos, 2014; Fullerton, 2011).

Att få medarbetare att rekommendera

fö retagets varor eller tjänster endast fö r att stärka dess rennomé är svårt, det krä vs
oftast att de sjä lva anser att fö retaget ä r ett gynnsamt alternativ (Meyer & Herscovitch,
2001).
Studier i organisatoriskt beteende har visat att medarbetares vilja att säga bra saker
om sin arbetsgivare är en direkt konsekvens av commitment till företaget (Allen &
Meyer, 1997). Liknande resonemang har även stöd i konsumentteori där Gruen,
Summers och Acito (2000), Brown et. al (2005) liksom Fullerton (2011) visar att
affective commitment är det som i störst utsträckning skapar brand advocacy och
positiv word of mouth i marknadsföringsrelationer. Miles och Mangold (2004)
resonerar att medarbetarnas benägenhet att förespråka sin arbetsgivare genom positiv
kommunikation till andra fungerar på samma sätt som när kunder gör detsamma. De
båda grundar sig på upplevelsen av starka och trovärdiga varumärken och en känsla av
att ens förväntningar införlivats. För att nå employee advocacy måste företag alltså
skapa relationer som uppmuntrar medarbetarna att känna sig positivt inställda till sin
arbetsgivare (jfr. Fullerton, 2011; Miles & Mangold, 2004). Employee advocacy bör på
så vis även ses som en bekräftelse på en välmående organisation där medarbetare är
tillfredsställda och hängivna till den grad att de frivilligt förespråkar företaget (jfr. Lee
Yohn, 2018).
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Medarbetares ord om sin arbetsgivare uppfattas även som trovärdiga, vilket gör att
företag som förespråkas av sina medarbetare har större möjlighet att upplevas som bra
och trovärdiga av andra (Kohli, Suri & Kapoor, 2015). Budskap som kommuniceras av
medarbetare har även visat sig ha större genomslagskraft än de budskap företagen
själva förmedlar (Schivinski & Dabrowski, 2016). På så vis anses den här typen av
positiv exponering mycket fördelaktig för företag då den skapar ett gott rykte och
befäster varumärket som ett attraktivt val vilket genererar förtroende till potentiella
konsumenter (Lee, 2013; Lö hndorf & Diamantopoulos, 2014; Miles & Mangold, 2004).
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3 Hypoteser
Kapitlet

sammanfattar

genomgången

litteratur

och

tidigare

forskning,

och

konceptualiserar sedan de teoretiska begrepp som ligger till grund för studien. Detta
skapar en förklaringsmodell som demonstrerar de fyra hypotesförhållanden studien avser
att testa.
Studien utgår från koncepten employee advocacy och internal-external brand
alignment. Efter genomgång av litteratur och tidigare forskning på området har två
möjliga faktorer som förklarar sambandet mellan dem identifierats; förtroende och
brand commitment.
Internal-external brand alignment och employee advocacy
Mitchell (2002) beskriver intern marknadsföring som en rad aktiviteter som
säkerställer

kongruensen

mellan

interna

och

externa

varumärkesbudskap.

Konsekvensen av framgångsrik intern marknadsföring förklaras därför i denna studie
som internal-external brand alignment, att interna och externa varumärkesbudskap är
konsekventa och överensstämmande med varandra. Miles och Mangold (2004)
förklarar att det är viktigt att beakta att företags anställda mottar budskap om företaget
från en rad källor. Misslyckas företaget med att vara konsekvent i sin profilering och
kommunikation riskerar det att leda till förvirring som kan skada varumärket (Mitchell,
2002; Miles & Mangold, 2004). Miles och Mangold (2004) menar även att företag som
lever upp till sina utfästelser i större utsträckning ger medarbetare incitament att
införliva och stärka dess varumärke genom sina handlingar, men även till att prata gott
om företaget till andra (Miles & Mangold, 2004). Dessa resonemang indikerar att om
interna och externa varumärkesbudskap är i linje med varandra skapar det i
förlängningen incitament för medarbetare att förespråka sin arbetsgivare. Detta
mynnar ut i hypotesen:
H1: internal-external brand alignment har ett positivt samband med employee advocacy
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Internal-external brand alignment och förtroende
En tydlig och sammanhängande kommunikation beskrivs skapa trovärdighet för
företaget och dess varumärke (Lee Yohn, 2018; Robinson, 1996). Miles och Mangold
(2004) beskriver även att verklighetsförankrade och konsekventa budskap bidrar till
att stärka det psykologiska kontraktet mellan företaget och dess medarbetare. Detta
psykologiska kontrakt beskrivs som nyckeln till att bygga förtroende som arbetsgivare
och varumärke, medarbetarna får tillit till att företaget håller vad de lovar och ses
därför som trovärdigt (Robinson, 1996; Miles & Mangold, 2004). Internal-external
brand alignment kan därför även ses som en förutsättning för att bygga förtroende för
ett företag och dess varumärke internt. Därmed antas följande hypotes:
H2: internal-external brand alignment har ett positivt samband med förtroende
Förtroende och brand commitment
Miles och Mangold (2004) förklarar att medarbetares förtroende för ett företag är
avgörande för dess inställning till företaget. Robinson och Rousseau (1994) beskriver
hur ett brustet förtroende även kan få medarbetaren att ifrågasätta huruvida löften till
andra intressenter uppfylls och på så vis själva känna sig motvilligt inställda till att
utfästa positiva löften om företaget. Även incitamenten för medarbetare att vara lojala,
prata gott om företaget och arbeta produktivt minskar avsevärt vid ett brustet
förtroende (Miles & Mangold, 2004; Robinson & Rousseau, 1994; Rousseau, 1995). Cho
och Park (2011) visar i sin studie att förtroende är avgörande för medarbetares
commitment till företag. Förtroendet för arbetsgivaren förklaras på så vis som central
när det gäller medarbetarnas inställning till sin arbetsgivare. Gemensamt för flera
studier är även slutsatsen att förtroende är det som främst skapar affective
commitment i marknadsföringsrelationer (jfr. Bansal, Irving & Taylor, 2004; Moorman,
Zaltman & Deshpande, 1992; Morgan & Hunt, 1994, Fullerton, 2011). Affective
commitment kan enligt Meyer och Allens (1991) definition likställas med definitionen
av brand commitment av Thomson et al (1999) och avser medarbetares känslomässiga
koppling till ett varumärke och dess värderingar. En studie av Erkmen och Hancer
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(2015) beskriver att förtroende möjliggör ökat commitment specifikt till ett företags
varumärke. Hrebiniak (1974) liksom Morgan och Hunt (1994) menar till och med att
commitment i marknadsföringsrelationer inte kan uppstå utan förtroende. Även
konumentteoretiska samband indikerar en positiv relation mellan just förtroende för
ett varumärke och affective commitment (Fullerton, 2011). Ovan teoretiska
resonemang indikerar att förtroende är positivt relaterat till brand commitment bland
medarbetare. Därav antas följande hypotes:
H3: Förtroende har ett positivt samband med brand commitment
Brand commitment och employee advocacy
Olika typer av commitment har i flera studier visat sig ha direkt effekt på advocacybeteenden (jfr. Fullerton, 2011; Tanwar & Prasad, 2017). Studier i organisatoriskt
beteende har även visat att viljan att säga bra saker om sin arbetsgivare är en direkt
konsekvens av commitment till företaget (Allen & Meyer, 1997). Affective commitment
har visats sig ha starka positiva effekter på medarbetares positiva beteenden och vilja
att göra gott för sin arbetsgivare (Meyer et al, 2002). Samma typer av resonemang har
även stöd i konsumentteori där Gruen, Summers och Acito (2000), Brown et. al (2005)
liksom Fullerton (2011) visar att affective commitment är det som i störst utsträckning
skapar varumärkesförespråkande och positiv word of mouth i marknadsföringsrelationer. Dessa resonemang talar för att brand commitment har en positiv effekt på
employee advocacy, vilket gör att följande hypotes antas:
H4: Brand commitment har ett positivt samband med employee advocacy
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Dessa hypoteser bildar tillsammans en fö rklaringsmodell (se figur 3) dä r sambandet
mellan den oberoende variabeln internal-external brand alignment och den beroende
variablen employee advocacy fö reslå s medieras av de två medierande varibalerna
fö rtroende och brand commitment.

Figur 3. Förklaringsmodell.
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4 Metod
I kapitlet

diskuteras studiens ansats och forskningsstrategi samt val av

datainsamlingsmetod. Vidare beskrivs även urval, enkätdesign, pilotstudie, analysmetod
och till sist förs en diskussion om studiens kvalitet samt etiska ställningstaganden.

4.1 Vetenskaplig metod
Studien utgår från befintliga teoretiska resonemang och samband som tillsammans
förklarar några av de bakomliggande mekanismer som driver employee advocacy.
Tillsammans med insamling av empirisk data lägger teori och tidigare forskning inom
området studiens grund. Studien kan således beskrivas utgå från en deduktiv ansats,
vilken just kännetecknas av att empiriska data förklaras genom resonemang och
samband som går att hänföra till teori och tidigare forskning (Bryman & Bell, 2013;
Alvesson & Skö ldberg, 2017). En induktiv ansats innebär, till skillnad från den
deduktiva, en öppenhet för ny information utan befintlig teoretisk förankring, vilket
kan skapa nya uppfattningar och istället verka kompletterande till befintlig teori
(Bryman & Bell, 2013). Den deduktiva forskningsprocessen kan beskrivas som en linjär
process där hypoteser utformas utifrån tidigare forskning, operationaliseras för att
kunna testas, data samlas in och analyseras för att sedan kunna acceptera eller förkasta
de formulerade hypoteserna (Se figur 4) (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016; Bryman
& Bell, 2013)

Figur 4. Illustration av den deduktiva forskningsprocessen.
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Då studien inte har för avsikt att beakta ny information, utan endast testa redan
befintliga teoretiska resonemang är den deduktiva ansatsen lämplig. Även tidigare
studier inom detta och liknande forskningsområden tillämpar en liknande ansats (jfr.
Mowday & Steers, 1979; Thomson, 1999; Punjaisri, Evanschitzky & Wilson, 2009;
Fullerton, 2011; Erkmen & Hancer, 2015). Gränsdragningen mellan de två ansatserna
är dock ofta svår att göra, och de innehåller ofta inslag av varandra (ibid). Studien kan
på så vis till viss del influeras av induktion då ny, intressant, information kan
uppkomma i och med empiriinsamlingen trots att detta inte är studiens huvudsakliga
avsikt att beakta sådan.
4.1.2 Forskningsstrategi
Den deduktiva ansatsen förknippas ofta med en kvantitativ forskningsstrategi.
Kvantitativ forskning karaktäriseras av målet att kvantifiera data och uppfattas
vanligen som mer objektiv då den till skillnad från kvalitativ forskning ofta innebär ett
större urval (David & Sutton, 2016). Fördelen med kvantitativ forskning är just dess
förmåga att behandla ett stort antal enheter, vilket leder till ökade möjligheter till
statistisk generaliserbarhet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016; David & Sutton, 2016;
Jacobsen, 2002). Nackdelen är dock att standardiserade frågor kan tvinga fram
ställningstaganden och att den information som samlats in endast blir ytlig (Jacobsen,
2002). Den kvalitativa forskningen fokuserar istället på att beskriva och tolka
information och betonar ofta djup förståelse framför kvantifiering i insamling och
analys av data (Bryman & Bell, 2013; David & Sutton, 2016). Allwood (2004)
argumenterar för att all forskning på ett eller annat sätt innehåller kvalitativa inslag, då
även kvantitativ forskning på ett eller annat sätt ofta föregås av definitioner och
tolkningar av fenomen. Frågor och hypoteser baseras ofta på kvalitativa värden och
resonemang, som sedan besvaras eller testas genom kvantitativa metoder (Allwood,
2004; Svensson, 2004; David & Sutton, 2016). För att kunna förklara sambandet mellan
internal-external brand alignment och employee advocacy krävs både kvalitativa
värden som förklarar fenomen och medarbetares upplevelser, och kvantifiering i
insamlingen av empiri (Bryman & Bell, 2013). Detta gör att en kvantitativ strategi
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lämpar sig väl då vårt huvudsakliga syfte är att pröva redan befintliga teoriers
funktionalitet, inte generera en ny sådan (Bryman & Bell, 2013).
4.1.3 Forskningsdesign
En väl genomtänkt forskningsdesign är viktig för att kunna utföra en studie på ett bra
och lämpligt sätt (Malhotra, 2010). Forskningsdesignen kan på så vis ses som en ram
för hur data ska samlas in och analyseras (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell
(2013) förklarar att studier kan anta fem olika typer av forkningsdesign;
experimentiell, longitudinell, fallstudie, komparativ studie eller tvärsnitt. Olika
vetenskapliga angreppssätt och syften passar olika bra till olika typer av
forskningsdesigner. Tvärsnittsstudier förknippas ofta med insamling av kvantitativa
data och kan beskrivas som flertalet fall som undersöks vid en viss tidpunkt för att finna
sambandsmönster mellan variabler (Bryman & Bell, 2013; Saunders, Lewis, &
Thornhill, 2016). Då denna studie syftar till att förklara samband mellan olika variabler
har en tvärsnittsstudie valts och anses lämplig.
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4.2 Datainsamlingsmetod
Studien baseras på både sekundärdata och primärdata. Den deduktiva ansatsens natur
innbär att sekundärdatan utgör studiens teoretiska grund, och primärdatan utgörs av
en empirisk insamling vars uppgift är att testa befintliga teoretiska resonemang
(Bryman & Bell, 2013).
4.2.1 Litteraturgenomgång
I studiens inledande skede gjordes en genomgång av relevanta tidningsartiklar,
rapporter och annan typ av lättillgänglig litteratur för att skapa en bild av det valda
ämnets aktualitet. Därefter följde en mer grundlig genomgång av litteratur och tidigare
forskning inom och kring ämnesområdena brand advocacy, employee advocacy och
hållbar marknadsföring. Syftet med genomgången är att analysera och beskriva den
befintliga vetenskap som finns inom det valda ämnesområdet för att skapa en
djupgående förståelse för det som avses undersökas (David & Sutton, 2016).
Litteraturgenomgången genomfördes i vårt fall främst för att skapa förståelse för de
koncept vi intresserat oss för, och vidare i processen för att skapa en bild av vad som
potentiellt driver employee advocacy i organisationer med ett hållbarhetsorienterat
varumärke. Litteraturgenomgången har till allra största del bestått av vetenskapligt
publicerade artiklar som inhämtats via för ämnesområdet relevanta databaser. Vid
bearbetning av sekundärdata är det av stor vikt att förhålla sig kritiskt till den
inhämtade informationen för att minimera risken för feltolkning av den ursprungliga
informationen (David & Sutton, 2016; Bryman & Bell, 2013). Vi har därför, i den mån
det varit tillgängligt, eftersträvat att söka informationens ursprungskälla, samtidigt
som ett kritiskt förhållningssätt har präglat hela processen.
Vid litteraturgenomgång kan sökningen av litteratur göras på olika sätt. Rienecker och
Jørgensen (2014) beskriver tre olika typer av sökmetoder vid genomgång av litteratur;
slumpmässig sökning, systematisk sökning och kedjesökning. I det inledande skedet
söktes litteratur systematiskt med hjälp av nyckelord. Därefter valdes artiklar som
bedömdes som relevanta för studien. Relevansen har bedömts främst genom
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litteraturens aktualitet i relation till studien, därefter har även en analys av antal
citeringar gjorts. Under processens gång övergick den systematiska sökningen i en typ
av kedjesökning där relevant litteratur sökts via referenser i tidigare genomgången
litteratur för att skapa en så fullständig bild som möjligt av ämnesområdet (Rienecker
& Jørgensen, 2014).
4.2.2 Empiriinsamling
Vid en kvantitativ tvärsnittsstudie finns olika typer av tillvägagångssätt för att samla in
primärdata. Två av de traditionella metoderna som förknippas med kvantitativa
tvärsnittsstudier är datainsamling med hjälp av enkäter eller strukturerade intervjuer,
där var och en har sina respektive för- och nackdelar (David & Sutton, 2016; Saunders,
Lewis, & Thornhill, 2016; Groves et. al, 2013). Vid strukturerade intervjuer finns
möjligheten för intervjuaren att förklara frågor som är svåra att förstå, något som vid
en enkätstudie är svårare. Vid en enkätstudie kan risken för missförstånd minskas
genom att enkäten noggrant testas innan den distribueras, exempelvis genom
expertrådgivning eller en pilotstudie (David & Sutton, 2016; Bryman & Bell, 2013).
Andra fördelar med en enkätstudie är möjligheten till insamling av data från ett stort
antal enheter under relativt kort tid då de inte kräver någon fysisk närvaro från en
intervjuare. Att inte ha en intervjuare på plats stärker även studiens validitet då denne
inte på något sätt kan påverka respondentens svar (Bryman & Bell, 2013).
Datainsamling via en enkät är en systematisk metod för att samla in kvantitativa data
från ett stickprov i en större population, och är lämplig vid analys av hur två eller flera
variabler är relaterade (Groves et. al, 2013). En enkät är ofta designad som ett
frågeformulär med en rad frågor eller påståenden och lämpar sig bra för att undersöka
en generell åsikt om eller attityd till ett visst fenomen (David & Sutton, 2016; Malhotra,
2010; Groves et. al, 2013). En standardiserad enkät säkerställer även jämförbarheten
av data och förbättrar därmed studiens akribi (Malhotra, 2010; Groves et. al, 2013). Vi
har därför valt att använda enkäter som datainsamlingsmetod, då metoden passar både
studiens design och syfte, sparar oss tid samt ökar svarens validitet.
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Figur 5. Illustration av empiriinsamlingsprocessen.
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Operationaliseringen är den del i forskningsprocessen där teorier och begrepp ges en
operationell definition och på så vis konkretiseras till mätbara variabler (Jacobsen,
2002; Saunders, Lewis & Thornhill, 2016; David & Sutton, 2016). Den operationella
definitionen av ett begrepp förklarar hur variabeln kommer att mätas, exempelvis
genom enkätfrågor (Bryman & Bell, 2013).
David och Sutton (2016) förklarar att operationaliseringen av variabler i en studie bör
beakta hur de koncept som avses mätas har definierats och operationaliserats tidigare.
De valda operationella definitionerna i denna studie grundar sig i således på hur de
valda koncepten, eller liknande koncept, tidigare har operationaliseras i forskning inom
området (se Tabell 1). Finns ingen tidigare operationell definition får en sådan istället
konstrueras genom de indikatorer som beskriver konceptet (Bryman & Bell, 2013).
Tidigare operationella definitioner har identifierats hos tre av de fyra variabler som
avser mätas; förtroende, brand commitment och employee advocacy. För det den fjärde
variabeln, internal-external brand alignment, har ingen tidigare operationell
definitions funnits under litteraturgenomgången, och därmed har variabeln
operationaliseras efter dess konceptuella definition. Utifrån litteratur inom intern
marknadsföring (jfr. Mitchell, 2002; Miles & Mangold, 2004; Lee Yohn, 2018) har
kongruensen mellan interna och externa budskap framkommit som speciellt viktigt.
Den operationella definitionen av konceptet har konkretiserats därefter (se Tabell 1).
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Enligt Jacobsen (2002) innehåller abstrakta begrepp ofta flera element och därmed bör
fler än en fråga eller ett påstående konstrueras för att mäta dessa. I denna studie mäts
de valda koncepten med fyra påståenden vardera. Antalet grundar sig i antalet
påståenden som presenterats per koncept i tidigare studier (se tabell 1) samt att en
balans mellan antal mätpunkter per koncept bör finnas för att möjliggöra pålitliga
analyser.

Tabell 1. Operationaliseringstabell

Koncept

Definition

Tidigare mått

Mått i denna studie
• Bilden av företaget
som kommuniceras
externt stämmer
överens med den bild
jag har av företaget

Internalexternal
brand
alignment

Positiv konsekvens av
framgångsrik intern
marknadsföring vilken
innebär en kongruens mellan
ett företags interna och
externa varumärkesbudskap.

Ej funna i litteraturgenomgången

• Det som
kommuniceras externt
stämmer överens med
det som
kommuniceras internt
• Det företaget säger,
upplever jag att de
också gör
• Det varumärket står
för genomsyrar även
den interna
kommunikationen
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Tillit från en part till en
annan.
(Fullerton, 2011; DelgadoBallester, 2004; Doney och
Cannon, 1997; Morgan &
Hunt, 1994)

Förtroende Baseras på trovärdighet och
välvilja.
(Doney och Cannon, 1997)
Baseras på tillförlitlighet och
avsikt.
(Delgado-Ballester, 2004)

X håller vad de lovar
(Fullerton, 2011)
X är trovärdiga
(Fullerton, 2011)
Jag litar på företag X
(Erkmen & Hancer, 2015)
Företag X har ett ärligt
varumärke
(Erkmen & Hancer, 2015)

• Mitt företag håller
vad de lovar
• Mitt företag är
trovärdiga
• Jag litar på mitt
företag
• Mitt företag har ett
ärligt varumärke

Jag bryr mig verkligen om
X
(Erkmen & Hancer, 2015)
Jag är hängiven att göra
mitt bästa för att hjälpa
min organisation att
lyckas
(Thomson, 1999)
Medarbetares känslomässiga
koppling till ett varumärke
och dess värderingar.
(Thomson et al, 1999)

Brand
commitment Medarbetarens emotionella
koppling till, identifiering
med och engagemang i
organisationen.
(Affective commitment:
Meyer & Allen, 1991)

Jag är mycket engagerad i
att leverera vad
varumärket utlovar till
våra hotellgäster
(Punjaisri, Evanschitzky
och Wilson, 2009)

• Jag bryr mig
verkligen om mitt
företag
• Jag är hängiven att
göra mitt bästa för att
hjälpa mitt företag att
lyckas

Jag bryr mig verkligen om
var som händer med
denna organisation
(Mowday & Steers, 1979)

• Jag är engagerad i att
leverera vad mitt
företags varumärket
utlovar

Det skulle krävas väldigt
lite för att jag skulle lämna
den här organisationen
(R)
(Mowday & Steers, 1979)

• Det skulle krävas
mycket för att jag
skulle lämna det här
företaget

Jag känner väldigt lite
lojalitet till den här
organisationen (R)
(Mowday & Steers, 1979)
R = reverse
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Jag tar upp
(företagsnamn) på ett
positivt sätt i samtal som
jag har med vänner
(Erkmen & Hancer, 2015)

Employee
advocacy

Beteenden hos medarbetares
om stärker intressenters
positiva uppfattning om ett
företag eller varumärke. Detta
genom att exempelvis
frivilligt prata positivt om,
rekommendera eller
förespråka företaget till
andra. (Tsarenko, Leo &
Herman, 2018, jfr. Lö hndorf &
Diamantopoulos, 2014;
Fullerton, 2011)

I sociala situationer talar
jag ofta positivt om
(företagsnamn)
(Erkmen & Hancer, 2015)
Jag pratar om
(företagsnamn) till
personer jag känner
(Erkmen & Hancer, 2015)
Jag säger positiva saker
om X till andra människor
Fullerton (2011)
Jag uppmuntrar vänner
och släktingar att göra
affärer med X
(Fullerton, 2011)

• Jag säger positiva
saker om mitt företag
till andra
• Jag uppmuntrar
vänner och familj att
vara kund hos mitt
företag
• Jag framställer mitt
företag på ett positivt
sätt i konversationer
med andra
• Jag rekommenderar
mitt företag till andra

Rekommenderar X till
någon som söker din
rådgivning
(Fullerton, 2011)

David och Sutton (2016) förklarar även vikten av att använda en passande skala för det
som avses mätas, och presenterar fyra typer av skalnivåer; nominal-, ordinal-, intervall
och kvotskala. I denna studie användes nominalskalor för två av de inledande frågorna
om kön och vilket företag respondenten arbetar för. För frågan om ålder användes en
ordinalskala med ålderskategorier, och för frågan om hur många år respondenten
arbetat i det angivna företag användes en kvotskala. De sista två generiska frågorna
som härrörde vilken avdelning respondenten tillhör samt vilken roll denne har hos
företaget ställdes som öppna frågor. Syftet med frågorna är att kontrollera urvalets
representativitet i organisationen.
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För mätning av de operationaliserade variablerna användes en Likertskala.
Likertskalan tillåter respondenterna att svara på hur starkt hon eller han instämmer
eller inte instämmer med ett påstående (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016; David &
Sutton, 2016). Tidigare genomgångna studier som mätt samma eller liknande koncept
har alla använt en Likertskala. Dessa har dock varierat mellan att använda en
sjupunktskala (jfr. Mowday & Steers, 1979; Fullerton, 2011) och fempunktsskala (jfr.
Erkmen & Hancer, 2015; Punjansiri & Wilson, 2011). Vi har i denna studie valt att
använda oss av en fempunktsskala från 1 "instämmer inte alls" till 5 "instämmer helt"
genomgående i alla påståenden för att delvis underlätta analysen, men även för att
skapa en enhetlig enkät som är enkel för respondenten att förstå. Fempunktsskalan
valdes på grund av att liknande koncept tidigare mätts med denna typ av skala, och även
då det beskrivits som ett av de vanligaste sätten att mäta attityder, åsikter eller känslor
(Wilson, 2006; David & Sutton, 2016).
4.2.4 Enkätdesign
Det finns inga tydligt beskrivna riktlinjer för hur en enkät bör struktureras (Malhotra,
2010). Dock påverkas validitet, reliabilitet och svarsfrekvensen av hur ett mätverktyg,
i detta fall enkäten, utformas (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). En enkät som är
självadministrerad kräver därför extra noggrann utformning för att inte misstolkas.
Frågor som kan tolkas på olika sätt, samt studiens syfte, bör förklaras. En risk som kan
uppkomma i och med utformningen av ett mätverktyg är common method bias (Kock,
2015). Common method bias innebär att det kan uppstå en viss andel samvarians i
studiens variabler som beror av mätverktygets utformning snarare än verkliga
sambandsförhållanden mellan dem (Podsakoff, MacKenzie & Podsakoff, 2012; Kock,
2015). Detta kan orsakas av en rad faktorer, exempelvis genom respondentens vilja att
svara på ett visst sätt i relation till vad de tror är ett önskvärt svar, likheter i hur de olika
variablernas måttenheter är konstruerade samt instruktionernas utformning
(Podsakoff, MacKenzie & Podsakoff, 2012; Kock, 2015). Ett följebrev som beskriver
studiens syfte, ger tydliga instruktioner och förklarar annan relevant information
beskrivs vara ett viktigt första steg i utformningen av en enkät (Bryman & Bell, 2013;
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Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). För att undvika common method bias togs dess
risker i beaktning vid utformning av följebrev och instruktioner. Följebrevet inleddes
med en kort och tydlig presentation av studien och dess syfte, för att sedan förklara
det valda företagets roll i studien och instruktioner avseende respondentens uppgift.
Följebrevet avslutades med ett stycke om enkätens anonymitet samt om hur den
insamlade informationen avsågs användas. Då studiens respektive påståenden i vissa
avseenden kan anses som känsliga då de avser medarbetares inställning till sin
arbetsgivare finns en viss risk att common method bias influerat respondenternas svar.
Detta tas i beaktning i följande analys.
Vidare beskriver Malhotra (2010) beskriver ordningen för vilken information bör
samlas in i enkäten, där det föreslås att den mest relevanta informationen som härrör
studiens syfte bör presenteras först för att säkerställa att denna samlas in innan
respondenten tappar intresse för enkäten. Statistiska centralbyrån (SCB) (2016)
beskriver å andra sidan att en enkät bör inledas med frågor som är relativt lätta att
besvara så att uppgiften upplevs enkel att genomföra. Vanligen inleds därför en enkät
med generiska frågor som utgör sorteringsvariabler i analysskedet och därmed även
kan anses viktiga (ibid). Då studiens enkät ansågs relativt kort med sina totalt 23 frågor
och påståenden, inklusive 6 stycken demografiska frågor, bedömdes det osannolikt att
det skulle påverka svarsfrekvensen om de demografiska frågorna placerades
inledningsvis. Då dessa frågor även kan vara viktiga i analysskedet och ansågs inleda
enkäten på ett bra sätt valde vi att trots att de inte härrör studiens huvudsakliga syfte
att placera dessa först i enkäten.
Enkäten inleds på så vis med frågan om vilket företag respondenten arbetar hos, detta
endast för att kunna skilja respondenter från de olika deltagande företagen åt i vidare
analys av materialet. Denna fråga följs av frågor vad gäller kön, ålder, antal år
respondenten arbetat för det angivna företaget, vilken avdelning respondenten tillhör
och vilken roll respondenten har hos företaget. De två sistnämnda frågorna lades till
endast för att kunna analysera vilken bredd urvalet antagit i organisationen, detta för
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att kontrollera att det finns spridning bland respondenterna. Dessa frågor gjordes
frivilliga, dvs. att det inte fanns någon kravspärr, då avdelning och position i företaget
kan anses som känsliga frågor som i vissa fall kan äventyra respondentens anonymitet.
I övrigt inkluderades inga frågor som identifierar respondentens person, detta på
grund av studiens etiska ställningstaganden om anonymitet.
Bryman och Bell (2013) förklarar att det är viktigt att en enkätens frågor presenteras
på ett enhetligt sätt som inte förvirrar respondenten. En kort introduktion till enkätens
olika ämnen kan även ibland vara nödvändig (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Vi
valde därför att dela in huvuddelen av enkäten i fem delar, där varje del avsåg att mäta
vart och ett av de operationaliserade koncepten. Inför varje del förtydligades vissa
begrepp samt vilket ämne frågorna härrörde. Detta för att respondenten inte skulle
misstolka de presenterade påståendena. Enkätens sista del innehöll endast en öppen
fråga där respondenten fick chansen att förtydliga sina ställningstaganden vilket
möjliggjorde förklaringar till hur respondenten tänkt och resonerat i sina svar (SCB,
2016; Wärneryd, 1990). Enkäten i sin helhet finns i appendix 1.
4.2.5 Pilot-studie
Vid en enkätstudie kan risken för missförstånd minskas om enkäten noggrant testas
innan den distribueras. Detta kan göras med hjälp av expertrådgivning eller en
pilotstudie (David & Sutton, 2016; Bryman & Bell, 2013). En pilotstudies främsta syfte
är att testa mätverktyget (enkäten) innan det används i huvudstudien (Bryman & Bell,
2013). Saunders, Lewis och Thornhill (2016) framhåller att en pilotstudie är speciellt
viktig när mätverktyget utgörs av en enkät i och med att frågorna inte ytterligare kan
förklaras på grund av distansen mellan respondenten och forskaren. Således möjliggör
en pilotstudie att korrigera enkäten om de visar sig att frågor är svåra att förstå eller
om det finns andra problem med enkätverktyget (Bryman & Bell, 2013; Saunders,
Lewis & Thornhill, 2016). I och med att en pilotstudie genomfördes fanns även
möjligheten att mäta hur lång tid det tog för respondenterna att fylla i enkäten, något
som sedan kan meddelas respondenterna i den huvudsakliga studien (Saunders, Lewis
& Thornhill, 2016). Pilotstudien genomfördes av 17 stycken respondenter på ett för
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syftet representativ urval av respondenter som förutom att fylla i enkäten även fick
tycka till om dess utformning. Detta bidrog till ett par förtydliganden och korrigering
av stavfel. Därefter gjordes ytterligare en granskning av enkätens utformning av en
kontakt i ett av de deltagande företagen. Detta resulterade i ett par mindre justeringar,
främst vissa förtydliganden, av enkäten.

4.3 Urval
Med urval menas processen att välja ett visst antal enheter som är representativt för
den större populationen från vilken data kommer att samlas in (Bryman & Bell, 2013;
Jacobsen, 2002). På så vis är en förutsättning för urvalsprocessen att definiera den
population som är intressant för studien, för att sedan bedöma om och hur ett urval
kommer göras (David & Sutton, 2016; Saunders, Lewis & Thornhill, 2016).
4.3.1 Urvalsram och urvalsmetod
Populationen som avses undersökas i denna studie är medarbetare i företag med ett
hållbarhetsorienterat varumärke. I fallet för studien bedömdes populationens totala
storlek, alla anställda i företag med ett hållbarhetsorienterat varumärke, vara
svårkalkylerad, samtidigt som vad som anses vara ett hållbarhetsorienterat varumärke
kan anses mycket subjektivt. För att stärka validiteten avgränsades urvalsramen därför
till varumärken som anses hållbara av konsumenter enligt 2018 års Sustainable Brand
Index (SBI). SBI är är Nordens mest omfattande studie av varumärken ur
hållbarhetssynpunkt (SBI, 2018). Rapporten rangordnar över 300 varumärken inom 23
olika branscher där varumärket på första plats är det som uppfattas som mest hållbart
av konsumenter (ibid).
Till att börja med gjordes ett icke-sannolikhetsurval av de rangordnade företagen, där
ett selektivt urval tillämpades. I ett selektivt urval väljs de olika enheterna utifrån den
kunskap och uppfattning som finns hos de som genomför studien (David & Sutton,
2016). Vi valde att kontakta de företag som rankats högt på listan, plats tio eller högre,
då dessa ansågs representera de mest hållbara varumärkena. I de företag som var
33

aktuella kontaktades strategiska personer inom marknadsföring/kommunikation,
hållbarhet eller HR via mail med förfrågan angående om deras företag var intresserade
av att delta i studien och om de i sin tur kunde verka som intern sponsor för att nå ut
med enkäten till företagens medarbetare. Majoriteten av de tillfrågade företagen
avböjde att medverka på grund av tidsbrist eller trytande svarsvilja bland de anställda,
och av tio tillfrågade ställde tillslut två företag upp. De båda företagen har placerat sig
mycket högt under flera år i SBI och gör det även 2018. Företagen kommer vidare i
studien benämnas som företag A respektive företag B.
4.3.2 Distribution av enkäter
Det finns flera sätt att distribuera en enkät; via brev, telefon, personligen, e-post eller
på andra vis elektroniskt (Malhotra, 2010). För att nå ett så stort urval av respondenter
som möjligt har en elektronisk enkät valts. En elektroniskt distribuerad enkät är ett av
de mest tidseffektiva alternativen (Bryman & Bell, 2015). Webbenkäten konstruerades
via ett enkätverktyg och distribuerades sedan via en länk till de berörda
kontaktpersonerna som i sin tur distribuerade enkäterna till de slutliga
respondenterna på det sätt som passade respektive företag. Med avseende på
tidseffektivitet och ändamål ansågs detta tillvägagångssätt mest lämpligt för studien.
Detta resulterade i att ett av företagen (A) valde att använda sig av en mail-lista, medan
det andra (B) valde att publicera enkät-länken på sitt intranät. På så vis kan urvalet av
respondenter beskrivas utgå från ett bekvämlighetsurval (David & Sutton, 2013;
Bryman & Bell, 2013).
4.3.3 Urvalets storlek
Urvalets storlek avgörs enligt David och Sutton (2016) av en mängd faktorer, där både
statistiska och praktiska ställningstaganden bör göras. Enligt Bryman och Bell (2013)
är urvalsstorleken en avvägning mellan resurser och statistisk kvalitet, där en
indikation på lämplig urvalsstorlek kan avgöras genom att ta reda på urvalsstorleken
hos tidigare liknande studier. Erkmen och Hancer (2015) samlade in svar från 523
giltiga respondenter, Tanwar och Prasad (2017) samlade 341, medan en tidigare
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masteruppsats (Ilic & Tranell, 2018) som undersökt relationen mellan employer
branding och digital employee advocacy samlade in 306 st.
Det finns även andra metoder för att avgöra huruvida urvalets storlek är
tillfredsställande för vidare statistisk analys. Morgan och Wilson van Voorhis (2007)
förklarar att en tumregel när det gäller urvalsstorlek är att antalet enheter bör vara
över 50 stycken för att kunna utföra korrelations eller regressionsanalyser, där den
exakta urvalsstorleken avgörs genom N > 50 + 8m (N är antalet respondenter, m antalet
oberoende variabler). Denna studie bör på så vis inte godkänna färre än 74
respondenter (N > 50 + (8*3), N=74).
Med tidigare studiers urvalsstorlek samt urvalsberäkningen i beaktning fås en
medelvärde på 311 respondenter ((523+341+306+74)/4 = 311). Med hänsyn till
studiens tidsram och omfattning bedömdes därmed 300 st fullständiga svar
respondenter som acceptabelt för studien.
Efter insamling av enkätsvaren uppgick antalet fullständiga enkätsvar till 330 st.
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4.4 Analysmetod
Analys av studiens empiriska data genomfördes med hjälp av det statistiska
analysverktyget Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) vid samtliga moment.
Första steget i analysen av studiens insamlade empiriska data var kodning av dess
variabler (Bryman & Bell, 2013; David & Sutton, 2016). Därefter har analysen utförts
genom uni-, bi-, och multivariat analys i respektive ordning.
4.4.1 Kodning
Kodning av data innebär att varje möjligt svar i enkäten tilldelas en kod för att
möjliggöra statistisk analys (Malhotra, 2010; David & Sutton, 2016). Majoriteten av den
insamlade datan kodades automatiskt genom enkätverktyget. De svar som kodades om
manuellt var “Kön” som tilldelades värdet 1,2 eller 3 (kvinna, man eller annat) medan
ålderinstervallen kodes till heltal. De öppna frågorna exkluderades från datafilen för
separat analys. För att underlätta analysarbetet tilldelades även varje givet påstående
i enkäten en kod baserat på vilket bakomliggande koncept det avsett att mäta (Se tabell
2). När den omkodade datan matats in i analysverktyget skapades även ett index av alla
frågor för varje bakomliggande koncept för att möjliggöra analys av dessa i sin helhet.
Tabell 2. Kodning av koncept.

Koncept

Variabel

Index

Internalexternal brand
alignment

Oberoende

IEBA

Måttenhet

Kod

•Bilden av företaget som kommuniceras
externt stämmer överens med den bild jag
har av företaget

IEBA1

•Det som kommuniceras
externt stämmer överens med det som
kommuniceras internt

IEBA2

•Det företaget säger,
upplever jag att de också gör

IEBA3

•Det varumärket står för
genomsyrar även den interna
kommunikationen

IEBA4
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Förtroende

Brand
Commitment

Employee
advocacy

Medierande

Medierande

Beroende

•Mitt företag håller vad de lovar

FÖ1

•Mitt företag är
trovärdiga

FÖ2

•Jag litar på mitt
företag

FÖ3

•Mitt företag har ett
ärligt varumärke

FÖ4

•Jag bryr mig verkligen om mitt företag

BC1

•Jag är hängiven att göra
mitt bästa för att hjälpa mitt företag
att lyckas

BC2

•Jag är engagerad i att
leverera vad mitt företags varumärket
utlovar

BC3

•Det skulle krävas mycket
för att jag skulle lämna det här företaget

BC4

•Jag säger positiva saker
om mitt företag till andra

EA1

•Jag uppmuntrar vänner
och familj att vara kund hos mitt företag

EA2

•Jag framställer mitt
företag på ett positivt sätt i
konversationer
med andra

EA3

•Jag rekommenderar mitt
företag till andra

EA4

FÖ

BC

EA
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4.4.2 Univariat analys
Syftet med en univariat analys är att på ett tydligt sätt summera och jämföra numerisk
information, som exempelvis könsfördelning, åldersfördelning, medelvärden och
annan beskrivande data (Bryman & Bell, 2013; Saunders, Lewis & Thornhill, 2016).
Denna typ av analys kan möjliggöra kontroll av variablers fördelning (Saunders, Lewis
& Thornhill, 2016). Den univariata analysen presenterar främst fördelning av kön,
ålder och företag bland respondenterna, liksom beskrivande statistik för studiens
respektive variabler.
4.4.3 Bivariat analys
En bivariat analys utförs för att undersöka hur studiens variabler korrelerar med
varandra, dvs. en samabndsanalys (Bryman & Bell, 2013; Malhotra, 2010). Studien
utgår här från ett Pearson korrelation-test där korrelationskoefficienten (r) antar ett
värde mellan -1 (perfekt negativt samband) och 1 (perfekt positivt samband)
(Malhotra, 2010; Hair et al, 2018). Korrelationskoefficienternas värden bör noga
analyseras för att inte riskera multikollinearitet inbördes mellan de oberoende
variablerna (Hair et al, 2018). Multikollinearitet innebär att variabler som inte bör
korrelera med varandra faktisk korrelerar, och på så vis riskerar att mäta ungefär
samma sak, vilket kan indikera att common method bias föreligger (Hair et al, 2018;
Podsakoff, MacKenzie & Podsakoff, 2012). I en multivariat regression kan detta leda till
problem om variablerna korrelerar i den utsträckning att det inte går att skilja dem åt
(Jacobsen, 2002; Field, 2013). Den bivariata analysen presenteras i analyskapitlet i
form av två korrelationsmatriser och en analys av regressionernas VIF-värden och
toleransvärden, följt av en bedömning av variablernas risk för multikollinearitet och
risk för common method bias.
4.5.3 Multivariat analys
Multivariat analys används för analys av ett eller flera relaterade samband där flera
variabler ingår (Hair et al, 2018). Den multivariata analysen utgör analyskapitlets
huvudsakliga del och det är också denna analys som ligger till grund för test av studiens
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formulerade hypoteser. Då analysmodellen av flera relaterade samband, och även
innefattar två föreslagna medierande variabler, utgjordes analysen av denna av en rad
enkla och multipla regressioner enligt Preacher och Hayes (2008) utveckling av Baron
och Kenny’s (1986) steganalys för analysmodeller med fler än en medierande variabel.
De värden som tagits i beaktning vid analys av sambanden mellan studiens variabler,
och slutligen vid prövning av studiens hypoteser, är; den standardiserade Betakoeffecienten, β, determinationskoefficienten R2 (justerat) och signifikansnivån.
Standardiserad Beta-koefficient, β
Olika typer av beta-värden används vid regressionsanalyser för att fastställa hur en
förändring i den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln (Bryman &
Bell, 2013; Hair et al, 2018). Den standardiserade beta-koefficienten, β, illustrerar den
relativa effekten på den beroende variabeln genom en förändring om en
standardavvikelse i den oberoende variabeln (Hair et al, 2018). Den standardiserade
beta-koefficienten är på så vis lämplig att använda vid jämförelse av effektstorlekar
(ibid). Beta-koeffecineten kan, likt korrelationskoefficienten r, anta ett värde mellan -1
och 1 där ett där ett positivt värde indikerar en positiv effekt i den beroende variabeln,
medan ett negativt värde indikerar en negativ effekt (Bryman & Bell, 2013). Då denna
studie antar positiva samband mellan studiens variabler skulle alltså en visad negativ
effekt innebära att den berörda hypotesen förkastas.
Determinationskoefficeineten R2 (justerat)
Determinationskoefficienten R-square (R2), och i synnerhet adjusted R-square (justerat
R2), visar på förklaringsgraden i den beroende variabeln, dvs. hur stor del av variansen
hos den beroende variabeln som kan förklaras av den/de oberoende variablernas
varians (Bryman & Bell, 2013; Hair et al, 2018). Skillnaden mellan R2 och justerat R2 är
att R2 vid multipla regressioner förutsätter att varje adderad variabel förklarar
variationen i den beroende variabeln, medan det justerade R 2-värdet speglar
procentandelen av variation i den oberoende som förklaras av de oberoende variabler
som faktiskt påverkar den beroende variabeln (Hair et al, 2018). Justerat R 2 kan alltså
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sjunka i värde om en variabel som inte påverkar den beroende variabeln adderas
regressionen, medan R2 alltid ökar med antalet variabler (ibid). Därav lämpar sig R2
justerat bäst vid multipel regression i och med att den tar hänsyn till antalet oberoende
variabler i regressionsmodellen.
Signifikansnivå
I varje stickprov finns alltid en risk för bristfällighet i jämförelse med populationen, dvs.
hur stor risken är att resultatet är felaktigt, och då också hur tillförlitligt resultatet är
(Bryman & Bell, 2013). Resultatens tillförlitlighet kontrolleras således med ett mått på
signifikans (p-värdet) där värdet ska vara så nära 0,000 som möjligt (ibid). Om
signifikansnivån är 0,000 innebär det att regressionen visar på ett verkligt samband
(Hair et al, 2018). Vanligen är en accepterad signifikansnivå inte ett högre värde än
0.05, vilket innebär att resultatet kan ses som tillförlitligt till minst till 95 % (Bryman &
Bell, 2013; Hair et al, 2018). Även i denna studie har denna acceptansnivå antagits.
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4.5 Kvalitet
En studies kvalitet avgörs av främst två aspekter; validitet och reliabilitet (Bryman &
Bell, 2013; Jacobsen 2002). Validitet avser studiens giltighet och relevans, dvs. till
vilken grad mätinstrumentet faktiskt mäter det som avses mätas, medan reliabilitet står
för tillförlitlighet och trovärdighet vilket speglar mätinstrumentets stabilitet (Bryman
& Bell, 2013). Studiens nivå av validitet och reliabilitet avgör på så vis i vilken
utsträckning dess resultat kan antas ha vetenskapligt värde.
4.5.1 Innehållsvaliditet
Innehållsvaliditet avser hur väl varje måttenhet faktiskt mäter det som avses. Vanligtvis
testas innehållsvaliditeten genom en pilot-studie för att undersöka att mätverktyget
speglar det som forskaren avser (Bryman & Bell, 2013). I denna studie genomfördes
både en pilotstudie och en extra granskning av enkäten av en av studiens kontakter i
ett av de svarande företagen. Detta bidrog till ett par förtydliganden och korrigering av
stavfel. Att använda tidigare prövande måttenheter stärker innehållsvaliditeten då
dessa utvärderats och testats i tidigare studier (Bryman & Bell, 2013), därav har
studiens måttenheter även operationaliserats därefter.
4.5.2 Begreppsvaliditet
Begreppsvaliditet innebär, till skillnad från innehållsvaliditet, hur väl de operationella
definitionerna mäter dess bakomliggande teoretiska koncept (Bryman & Bell, 2013).
Begreppsvaliditeten kan bedömas genom att testa om påståenden avsedda att mäta
samma koncept har mottagit liknande svar. Dock bör nämnas att en hög korrelation
mellan de olika måttenheterna endast visar på att de mäter ungefär samma sak, och
nödvändigtvis inte att de mäter det koncept som avses. Begreppsvaliditeten kan även
testas mellan variabler, där korrelationen mellan två olika variabler inte bör anta ett
för högt värde, då detta innebär att dessa två riskerar att mäta ungefär samma sak
(Bryman & Bell, 2013; Hair et al, 2018) (Se även avsnittet 4.4 Analysmetod). I denna
studie har begreppsvaliditeten även tagits i beaktning genom att mätverktyget
noggrant operationaliserats utifrån tidigare operationella definitioner av de koncept
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som avsågs mätas (see 4.2.3 operationalisering), vilket enligt Bryman och Bell (2013)
stärker validiteten. Dock bör tas i beaktning att den oberoende variabeln IEBA inte
baserats på en tidigare operationell definition vilket kan utgöra en risk för
begreppsvaliditeten i just denna variabel.
4.5.3 Kriterievaliditet
Kriterievaliditet innebär huruvida det kan förväntas att de operationaliserade
variablerna kan antas ha ett samband med andra variabler, och på så vis även anta att
trovärdiga slutsatser kan baseras på dessa (Bryman & Bell, 2013; Saunders, Lewis &
Thornhill, 2016). För att säkerställa studiens kriterievaliditet har studiens konceptuella
modell och dess hypotesförhållanden baserats på teorier och tidigare forskning
identifierade genom litteraturgenomgången. Vidare har respektive måttenhet
operationaliserats utifrån tidigare operationella definitioner av dessa teoretisk
koncept, vilket ytterligare stärker kriterievaliditeten (Bryman & Bell, 2013).
4.5.4 Reliabilitet
Reliabilitet avser att studien ska vara tillförlitlig och trovärdig, det vill säga att den går
att lita på (Jacobsen, 2002). Detta innefattar även förutsättningarna att resultatet blir
detsamma om studie upprepas, det vill säga om tidpunkten och miljön påverkar
resultatet (Bryman & Bell, 2013).
Eftersom majoriteten av de mått av koncept som tillämpats i denna studie även använts
i tidigare studier är sannolikheten att den interna konsistens i dessa är hög (Bryman &
Bell, 2013). För att säkerställa en hög intern konsistens tillämpades även ett test av
Cronbach’s alfa som visar om de påståendena mäter samma bakomliggande koncept
(Bryman & Bell 2013). Cronbach’s alfa tilldelar variabeln ett värde mellan 0 och 1 där
de värden som ofta beskrivs som accepterade är de som överstiger 0.7 (Hair et. al, 2013;
Field, 2013). För analys av Cronbach's alpha se avsnitt 5.1.2 i resultatkapitlet.
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4.6 Etik
Vid genomförandet av en studie som inkluderar respondenter ä r det av stor vikt att
sä kerstä lla att dessa behandlas på ett etiskt korrekt sä tt. De principer som ofta tas upp
i forskningssammanhang, och ä ven ä r de som gä ller svensk forskning, ä r
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet
(Vetenskapsrå det, 2002; Bryman & Bell, 2013; David & Sutton, 2016).
Informationskravet innebär att studiens respondenter är väl informerade om såväl
studiens syfte som tillvägagångssätt (Vetenskapsrå det, 2002). Redan i vår första
kontakt med företag presenterades studiens planerade tillvägagångssätt, syfte och
förväntningar. Vikt har även lagts vid att inte på något sätt lämna information kring
studien som kan uppfattas som vilseledande eller felaktig.

I enlighet med

samtyckeskravet har studiens respondenter fått information om att deltagande är
frivilligt och att de när som helst har rätt att avsluta enkäten. Enligt
konfidentialitetskravet ska uppgifter om studiens respondenter ä ven behandlas med
stö rsta mö jliga konfidentialitet (Bryman & Bell, 2013). Kravet syftar till att känslig eller
specifik information om respondenten som ä r kä nd och registrerad av de som
genomfö r studien inte vidare presenteras i studiens rapportering (Bryman & Bell,
2013; David & Sutton, 2016). De respondenter som åtagit sig att svara på enkäten har
alla informerats om att den information som inhämtas under enkätprocessen kommer
behandlas konfidentiellt. Då respondenterna i detta fall förblev anonyma under hela
processen har konfidentialitet främst riktats gentemot de svarande företagen som
enhet. I vår presenterade analys av materialet har företagsnamn uteslutits. På så vis
minimeras risken att respondentens identitet kan identifieras (David & Sutton, 2016).
I enighet med nyttjandekravet har den insamlade informationen enbart anvä nds i
forskningssyfte och har inte på nå got sä tt delats så den kommit till anvä ndning fö r oss
sjä lva eller annan utanfö r studiens ram.
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5 Analys
I kapitlet presenteras en analys av insamlad empirisk data. Kapitlet är indelat i tre avsnitt;
univariat-, bivariat- och multivariat analys. Det första avsnittet presenterar
sammanställd beskrivande data och variablernas reliabilitet. Det andra avsnittet
presenterar en korrelationsmatris för analys av sambandet mellan studiens variabler. Till
sist presenteras en stegvis multivariat analys där även analys av medierande variabler
inkluderas. Till sist testas studiens hypoteser.

5.1 Univariat analys
Studiens empiriinsamling resulterade i svar från totalt 330 respondenter fördelat på de
två deltagande företagen. Fördelningen av respondenter mellan företagen var 30,30%
(100 st) från företag A och 69,70% (230 st) från företag B (se tabell 3). Av de totalt 330
respondenterna var könsfördelningen förhållandevis jämn (se figur 6), där 47,58%
(157 st) var män, 51,82% (171 st) var kvinnor och 0,60% (2 st) valde alternativet
“annat”.

Tabell 3. Fördelning av respondenter.

Företag A
Procent (%) Frekvens
Antal respondenter
(N)

30,3

Företag B
Procent (%) Frekvens

100

69,7

230

Totalt
Procent (%) Frekvens
100

330

Angående åldersfördelningen tillhörde den största delen av respondenterna (33,64%)
åldersgruppen 30-39 år, därefter representerades 28,79% av personer mellan 40-49
år. Vidare tillhörde 19,09% åldersgruppen 50-59, 15,45% tillhörde åldersgruppen 2029 år, medan åldersgruppen 60 år eller äldre endast representerades hos 3,03% av
respondenterna. Inga svar har mottagits av personer som tillhör åldersgruppen 19 år
eller yngre (se figur 7). Dessa resultat indikerar tillsammans på en normal spridning
av respondenter i stickprovet.
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Figur 7. Åldersfördelning.

Figur 6. Könsfördelning

Köns- och åldersfördelningen inom de båda deltagande företagen följer samma
mönster som för stickprovet som helhet (se appendix 2 och 3). Könsfördelningen i de
svarande företagen ses därför som jämn där företag B är näst intill exakt jämnfördelat
med 50 % män och 49,57 % kvinnor (0,43% Annat). Åldersfördelningen bland
respondenterna för respektive deltagande företag skiljer sig något åt, men följer
samma mönster som för hela stickprovet. Dock är spridningen något mindre för
företag A där 79 % av respondenter är mellan 30-49 år medan fördelningen är mer
jämn hos företag B.
Vidare analyserades medelvärde och standardavvikelse av studiens variabler (se tabell
4). Det visade sig att alla fyra variabler totalt sett har ett medelvärde strax över 4 med
en standardavvikelse mellan 0,78 och 0,63, vilket innebär att svaren är spridda relativt
nära

medelvärdet.

Sammanfattningsvis

innebär

detta

att

respondenterna

genomgående har svarat att de i hög utsträckning instämmer med påståendena och att
spridningen bland svaren är liten.
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Tabell 4. Beskrivande statistik (N=330/100/230).

Medelvärde
Variabler
Oberoende

Standardavvikelse

Total

A

B

Total

A

B

IEBA

4,0818

4,1700

4,0609

,78025

,64146

,87580

FÖ

4,380

4,4725

4,3609

,71519

,56731

,81885

BC

4,420

4,6250

4,4435

,63997

,43736

,71864

EA

4,490

4,6100

4,4804

,67531

,53809

,73337

Medierande

Beroende

Samma typ av analys gjordes även för de två respektive företagen vart och ett för sig
(se tabell 4) De enskilda medelvärdena visade sig inte avvika nämnvärt från det totala,
där företag A hade ett något högre medelvärde (som mest +0,2) medan det för företag
B endast kunde utläsas en marginell skillnad (som mest +-0,02). Även gällande
standardavvikelsen

är

skillnaderna

små.

Företag

A

har

en

något

lägre

standardavvikelse medans företag B har en något högre, där båda skiljer sig ca 0,2 mot
totalen.
För att ytterligare konstatera om det finns skillnader mellan de deltagande företagen
genomfördes en analys av svarsfördelningen för respektive påstående (se appendix 4).
Här framkom att respondenter från företag A i få fall angett ett lågt värde på
instämningsgrad (lägre än 3) och för påstående BC2 (”Jag är hängiven att göra mitt
bästa för att hjälpa mitt företag att lyckas”) har ingen angett ett värde lägre än 4. På
samma fråga har en övervägande majoritet (80%) angett värdet 5. Det visar sig även
att respondenterna från båda företagen övervägande instämmer i hög grad med
påståendena (4 eller högre). Följaktligen är andelen som inte instämmer (2 eller lägre)
låg. Dessa höga svar indikerar att studiens respondenter i generellt upplever hög intern
förankring av varumärket, högt förtroende för företaget, stort engagemang och
hängivenhet och också uppger att de pratar gott om och rekommenderar företaget till
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andra. Dock bör nämnas att de genomgående höga svaren till viss del skulle kunna vara
influerade av respondentens vilja att lämna önskvärda svar då studiens frågor för vissa
kan anses som känsliga.
Att de finns skillnader mellan företagen kan bero på att antalet respondenter skiljer sig
(100 respektive 230) vilket innebär att variationen av upplevelser troligtvis är mindre
i det mindre stickprovet. Likväl kan respondentens position i organisationen haft en
påverkan. Efter analys av de öppna frågorna i enkäten rörande position och
avdelningstillhörighet kan det konstateras att respondenterna från företag A i större
utsträckning utgörs av medarbetare med en högre befattning i företaget (ex. inom
marknadsföring, kommunikation, logistik och HR) medan respondenterna från företag
B är mer differentierade och representerar medarbetare från olika delar av
organisationen. För att ytterligare säkerställa att inga betydande skillnader i de
föreslagna sambanden förekommer mellan de två stickproven gjordes även en analys
av studiens föreslagna sambandsförhållanden på företagen separat (Se appendix 5 och
6). Sambandens mönster i de två företagen separat skiljde sig inte nämnvärt från
varandra, bortsett från att sambandens styrka och förklaringsgrad framkommer något
lägre i Företag A. De skillnader som kunnat identifierats kan bero på en rad faktorer,
delvis de som nämns ovan.
I och med att presenterade skillnaderna mellan företagen är förhållandevis små
kommer fortsatt analys behandla de två stickproven som en helhet om N = 330, där
samtliga respondenter anses representera medarbetare i företag med ett
hållbarhetsorienterat varumärke.
5.1.2 Reliabilitet: Cronbach’s alpha
För att möjliggöra en trovärdig analys av korrelationen mellan studiens variabler krävs
att samtliga påståenden som avser mäta samma koncept är konsistenta. För att
säkerställa den interna konsistensen i studiens variabler genomfördes ett
reliabilitetstest med hjälp av cronbach’s alpha. De interna konsistensen avser hur väl
enkätens påståenden mäter samma bakomliggande koncept och kan anses
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representera samma variabel. I denna studie genomfördes ett test för respektive
variabel (se tabell 5). De värden som ofta beskrivs som accepterade är alla värden där
alphavärdet (α) > 0,7 (Hair et. al, 2013; Field, 2013). Som visat i tabell 5 har alla
variabler ett alphavärde som överstiger detta gränsvärde. IEBA och BC har båda ett
alpha (α) som överstiger 0,8 (α = 0,880 respektive α=0,830), medan alpha (α) för FÖ
och EA båda överstiger 0,9 (α = 0,924 respektive α=0,905). Detta innebär att studiens
variabler kan anses ha hög intern konsistens, och indikerar även att det finns ett
mönster i hur respondenterna har uppfattat och besvarat enkäten. Detta tillsammans
stärker studiens reliabilitet.
Tabell 5. Cronbach's alpha.

Variabel

Cronbach's
alpha, α

Antal
måttenheter, N

IEBA

,880

4

FÖ

,924

4

BC

,830

4

EA

,905

4

För att ytterligare säkerställa alla använda måttenheters relevans gjordes en analys av
hur cronbach’s alpha för respektive variabel påverkas av en eventuell exkludering av
någon av måttenheterna (se tabell 6). Om variabelns totala alpha-värde (α) ökar vid
exkludering av en måttenhet bör det övervägas om måttet ska exkluderas i vidare
analys. Om variabelns totala alphavärde (α) innan exkludering understeg gränsvärdet
0,7 för att efter exkludering öka till ett värde > 0,7 bör måttenheten i de flesta fall
exkluderas. Vid analys av studiens variabler noteras att alla måttenheter förutom en
påverkade alphavärdet (α) negativt. Vid exkludering av måttenhet BC4 (”Det skulle
krävas mycket för att jag skulle lämna det här företaget”) påverkades variabeln BC
positivt, från α= 0,830 till α= 0,858 (se tabell 6).
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Tabell 6. Förändring av cronbach's alpha vid exkludering

Måttenhet

Förändring av
cronbach’s alpha, α,
om måttenhet
exkluderas

Måttenhet

Förändring av
cronbach’s alpha, α,
om måttenhet
exkluderas

IEBA1

- ,038

BC1

- ,078

IEBA2

-,035

BC2

-,069

IEBA3

-,028

BC3

-,045

IEBA4

-,036

BC4

+,028

FÖ1

- ,004

EA1

- ,029

FÖ2

-,044

EA2

-,007

FÖ3

-,033

EA3

-,038

FÖ4

-,013

EA4

-,035

Då alfavärdet (α) för variabel BC redan innan exkludering av måttenhet BC4 översteg
gränsvärdet 0,7 samt att den positiva påverkan av alphavärdet (α) anses relativt liten
(0,028) gjordes bedömningen att måttenhet BC4, trots positiv förändring av
alphavärdet (α) efter exkludering, behålls i vidare analys. Anledningen till att BC4
påverkar alphavärdet negativt kan beror på att respondenterna väger in fler aspekter
än de som mäts i denna studie. Detta har även framkommit i kommentarer i den
avslutande öppna frågan där en respondent betonade att möjlighet till personlig
utveckling för hen var en påverkande faktor.
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5.2 Bivariat analys
Den bivariata analysen utförs för att kartlägga hur studiens variabler korrelerar för att
undvika multikollinearitet (Bryman & Bell, 2013; Hair et al, 2018). I tabell 7 presenteras
en korrelationsmatris med Pearson correlation, r, där det går att utläsa att några av de
oberoende

variablerna

är

signifikant

korrelerade

med

varandra.

Även

kontrollvariablerna ålder och antal år i företaget inkluderades i matrisen. Om en
korrelationskoefficient överstiger 0,7 antas det föreligga multikollinearitet mellan
variablerna, men en tydlig gräns finns inte och gränsen sätts ibland så högt som 0,8
(Hair et al, 2018; Field, 2013).

Tabell 7. Korrelationsmatris (Pearson correlation, N=330)

IEBA

FÖ

BC

EA

År i
företaget

IEBA

1

FÖ

,765**

1

BC

,550**

,611**

1

EA

,582**

,634**

,752**

1

År i
företaget

-0,105

-,119

0,044

-0,055

1

Ålder

-0,067

-0,067

0,034

-0,034

,590**

Ålder

1

** p< 0,01

Den högsta korrelationen mellan de oberoende variablerna föreligger mellan IEBA och
FÖ (se tabell 7) med en koefficient på 0,765. Då korrelationen ligger i gränslandet att
överstiga antagna vanligt förekommande gränsvärden finns en viss risk för
multikollinearitet, som kan tyda på att common method bias influerat sambandet. Det
kan konstateras att måttenheterna IEBA3 (”Det företaget säger, upplever jag att de
också gör”) kan uppfattas likt de måttenheter som avser mäta förtroende, vilket kan
bero på att måttenheterna för IEBA inte baserats på en tidigare operationell definition
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och att koncepten i teorin beskrivs vara sammankopplade. Därav kontrollerades alla
korrelationer mellan måttenheterna i IEBA och FÖ för att säkerställa att dessa inte
mäter samma sak, och att det därmed inte förekommer en samvarians som beror av
måttenheternas utformning. Samtliga korrelationer understeg gränsvärdet 0,7 (se
tabell 8) vilket indikerar låg risk för att common method bias influerat korrelationen.
Det beskrivs även att det är vanligt förekommande med höga korrelationer mellan en
oberoende och en mediterande variabel då den oberoende variabelns ofta antas
förklara delar av variansen i den mediterande variabeln, och multikollinearitet
förväntas därför ofta mellan dessa variabler (Hair et al, 2018). Trots att korrelationen
mellan respektive måttenheter understiger det rekommenderade gränsvärdet, ligger
korrelationen mellan IEBA och FÖ i gränslandet för multikollinearitet och bör därför
behandlas med försiktighet i fortsatt analys.

Tabell 8. Korrelationsmatris IEBA och FÖ (Pearson correlation, N=330)

IEBA1

IEBA2

IEBA3

IEBA4

FÖ1

,572**

,485**

,643**

,559**

FÖ2

,612**

,572**

,642**

,619**

FÖ3

,579**

,579**

,660**

,616**

FÖ4

,572**

0,568**

,617**

,589**

** p< 0,01

Resterande två värden kan bedömas anta relativt höga korrelationer (Tabell. 7. 0,550;
0,611) men överstiger inte det antagna gränsvärdet 0,7, vilket indikerar låg risk för
multikollinearitet. Det kan även utläsas av tabellen att de två kontrollvariablerna inte
signifikant korrelerar med den beroende eller de oberoende variablerna.
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För att ytterligare säkerställa att common method bias inte influerar sambanden kan
även regressionernas VIF-värden analyseras (Field, 2013; Hair et al, 2018; Kock, 2015).
VIF ska anta ett så lågt värde som möjligt där ett VIF-värde om 4 beskrivs som högt
(Hair et al, 2018). Antas ett VIF- värde om 3,3 eller lägre påstås risken för common
method bias vara liten (Kock, 2015). Toleransvärdet ska istället vara så högt som
möjligt. Understiger värdet 0,2 finns en risk att multikollinearitet föreligger, vilket kan
indikera att common method bias influerat sambanden. Samtliga av studiens
oberoende variabler antog VIF-värden under 3,3 (2,447; 2,758; 1,639) samt
toleransvärden över 0,2 (0,404; 0,363; 0,610) (se tabell 9). Därmed bedöms risken för
multikollinearitet vara låg.
Tabell 9. Kolliniearitetsdiagnos.

Toleransvärde

VIF-värde

IEBA

,404

2,477

FÖ

,363

2,758

BC

,610

1,639
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5.3 Multivariat analays
Den multivariata analysen består av en serie av två enkla och två multipla OLSregressioner (Ordinary Least Square Regressions) enligt Preacher and Hayes (2008)
utveckling av Baron and Kenny’s (1986) steganalys för analysmodeller med fler än en
medierande variabel. Dessa utförs i syfte att förklara de statistiska sambanden mellan
studiens variabler för slutligen kunna pröva studiens hypoteser .
5.3.1 Analys av samband och medierande variabler
En medierande variabel förklarar varför ett visst utfall i den beroende variabeln skapas
av den oberoende variabeln, dvs. preciserar sambandet mellan två variabler (Hair et al,
2018). Den oberoende variabeln skapar på så vis ett utfall i den medierande variabeln,
som i sin tur skapar ett utfall i en annan medierande variabel eller i den beroende
variabeln (ibid). Genom att undersöka medierande variabler är det därför möjligt att få
en bättre förståelse för det verkliga sambandet mellan den oberoende och beroende
variabeln (ibid).
I studiens förklaringsmodell föreslås två variabler (FÖ och BC) mediera sambandet
mellan internal-external brand alignment (IEBA) och employee advocacy (EA). Enligt
Preacher och Hayes (2008) kan förtroende (FÖ) och brand commitment (BC)
identifieras som medierande variabler om;
1. Den oberoende variablen (IEBA) har en signifikant effekt på den beroende variablen
(EA).
2. Den oberoende variabeln (IEBA) har en signifikant effekt på den första medierande
variabeln (FÖ).
3. Den första medierande variabeln (FÖ) har en signifikant effekt på den andra
medierande variabeln (BC). Här kontrolleras även för den oberoende variabeln (IEBA).
4. Den andra medierande variabeln (BC) har en signifikant effekt på den beroende
variabeln (EA). Här kontrolleras även för den oberoende variabeln (IEBA) och den
första medierande variabeln (FÖ).
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I tabell 10 återfinns en sammanfattning av samtliga fyra regressioner som genomförts.
Det första villkoret representerar den direkta effekten mellan den oberoende och
beroende variabeln (modell 1), medan de följande tre villkoren representerar den
indirekta effekten, dvs. effekten på den beroende variabeln via de medierande
variablerna (Modell 2, 3, 4) (Hayes, 2013; Hair et al, 2018).
Tabell 10. Regressionsanalys. Standardiserade Beta-koefficienter, β, standardfel inom parentes.

Beroende variabel
IEBA

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

EA

FÖ

BC

EA

0,582***

0,765***

0,199**

0,122*

(0,039)

(0,033)

(0,055)

(0,046)

0,459***

0,195***

(0,060)

(0,053)

FÖ

BC

0,566***
(0,046)

Intercept

N
R2 (justerat)

2,343

1,513

1,957

0,615

(0,161)

(0,135)

(0,173)

(0,170)

330

330

330

330

0,337

0,584

0,386

0,617

*** p< 0,001 ** p< 0,01 * p< 0,05

Av tabell 10 kan utläsas att samtliga fyra villkor för mediering är uppfyllda. Modell 1
presenterar ett positivt signifikant samband mellan IEBA och EA men en
standardiserad Beta-koefficient, β, (Beta-värde) på 0,582, vilket innebär att ett positivt
samband kan antas föreligga mellan intern förankring av ett företags varumärke och
medarbetares benägenhet att förespråka sin arbetsgivare. Denna effekt kan ses som
analysmodellens totala effekt på EA (Hair et al, 2018). Följande tre modeller visar på
den indirekta effekten mellan den oberoende och beroende variabeln via förtroende
och brand commitment. Modell 2 visar ett positivt signifikant samband mellan IEBA och
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FÖ där β = 0,765, modell 3 visar ett positivt signifikant samband mellan FÖ och BC, efter
kontroll för IEBA, där β = 0,459, och slutligen visar även modell 4 ett positivt samband
mellan BC och EA, efter kontroll för IEBA och FÖ, där β = 0,566. Samtliga samband är
signifikanta med en nivå om p< 0,001 (se även figur 8).
Komplett mediering kan fastställas om den oberoende variabeln inte längre påverkar
den beroende variabeln efter att mediatorerna kontrollerats och alla ovanstående
villkor är uppfyllda. Minskar endast den direkta effekten på den beroende variabeln,
ses effekten via de medierande variablerna som delvis medierande. För att utvärdera
den indirekta effektens storlek i relation till den totala effekten, och därmed
omfattningen av analysmodellens mediering, används VAF (variance accounted for)
(Hair et al, 2014). Ett VAF-värde under 0,2 indikerar att ingen mediering föreligger,
medan ett värde över 0,8 indikerar komplett mediering (ibid).
Som tidigare presenterat var den direkta effekten (β=0,582) mellan IEBA och EA, med
föreslagna medierande variabler exkluderade, signifikant. Även den indirekta effekten
(β=0,765; 0,459; 0,566) visade sig vara signifikant. Vid kontroll av de medierande
variablerna minskade den direkta effekten mellan IEBA och EA till β=0,122 och ett VAFvärde om 0,7912 erhölls (Se tabell 11). Detta innebär att 79,12% av modellens totala
effekt medieras av de föreslagna variablerna, vilket lämnar en signifikant direkt effekt
(β=0,122) mellan IEBA och EA på 20,88% av den totala effekten (β = 0,582) (Hair et al,
2014). Därav kan en delvis medierande effekt via förtroende och brand commitment
fastställas.
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Tabell 11. Variance accounted for (VAF)
Effekt
Direkt
(utan medierande
variabler)
Direkt
(med medierande
variabler)
Indirekt 1
Indirekt 2

Indirekt 3

Samband

Standardiserad
Beta koefficient

Sig.

IEBA → EA

,582

,000

IEBA → EA

,122

,024

IEBA → FÖ

,765

,001

FÖ → EA

,195

,001

IEBA → BC

,199

,003

BC → EA

,566

,000

IEBA → FÖ

,765

,000

FÖ → BC

,459

,000

BC → EA

,566

,000

Total indirekt
effekt

,765 * ,195 =
,1492
,199*,566
=,1126

Total
effekt

VAF

,1220 +
,1492 +
,4605/,5820
,1126 +
= ,7912
, 1987 =
,5820

,765*,459*,566
= ,1987

5.3.2 Förklaringsgrad: R2 (justerat)
Determinationskoefficienten adjusted R-square (justerat R2) visar på förklaringsgraden i den beroende variabeln, dvs. hur stor del av variansen hos den beroende
variabeln som kan förklaras av den/de oberoende variablernas varians (Bryman & Bell,
2013; Hair et al, 2018). I analysen av studiens förklaringsmodell kan fastställas att
variansen i IEBA ger en förklaringsgrad på 58,4% i FÖ, vilket innebär att mer än hälften
av variansen i förtroende hos de tillfrågade medarbetarna förklaras av ett internt
förankrat varumärke (Se tabell 10 och figur 8). Vidare förklaras brand commitment till
38,6% av IEBA och FÖ, och slutligen kan 61,7% av variansen i employee advocacy
förklaras av IEBA, FÖ och BC tillsammans, något som kan jämföras med
förklaringsgraden 33,7% när när de medierande variablerna exkluderats. Detta
innebär att studiens förklaringsmodell inklusive de medierande variablerna bättre
förklarar sambandet mellan IEBA och EA än vad det direkta isolerade sambandet
mellan IEBA och EA gör.
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Figur 8. Sammanfattande modell. Stanadardiserade Beta-koefficienter, β, och justerade R2 -värden.

5.3.3 Hypotesprövning
Efter analys av studiens föreslagna förklaringsmodell kan fastställas att alla studiens
hypoteser accepteras (se tabell 12). Ett positivt signifikant samband mellan internalexternal brand alignment och employee advocacy kunde fastställas både med och utan
kontroll för medierande variabler. Det direkta sambandet kvarstår signifikant efter
kontroll för de medierande variablerna med en beta-koefficient, β = 0,122, och därmed
accepteras H1. Dock försvagades sambandet betydligt (från β = 0,582) efter kontroll för
de medierande variablerna och en signifikant indirekt effekt med ett VAF-värde på
0,7912 genom förtroende och brand commitment, kunde fastställas, och därmed

bekräftades dessa som medierande variabler. Detta indirekta samband innebär även
att H2, H3 och H4 accepteras, då samtliga samband funnits positiva (0,765; 0,459;
0,566) och signifikanta på en nivå om p< 0,000.
Tabell 12. Hypotesprövning.

Hypotes

Samband

Standardiserad
Beta koefficient, β

Sig.

Prövning

H1

IEBA → EA

0,122

0,024

Accepterad

H2

IEBA → FÖ

0,765

0,00

Accepterad

H3

FÖ → BC

0,459

0,00

Accepterad

H4

BC → EA

0,566

0,00

Accepterad
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6 Diskussion och slutsatser
I kapitlet redogörs för de slutsatser som kan dras utifrån analysen i relation till studiens
syfte. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens kunskapsbidrag samt förslag till
fortsatt forskning.
Studiens syfte är att förklara sambandet mellan internal-external brand alignment och
employee advocacy i företag med ett hållbarhetsorienterat varumärke för att kunna dra
slutsatser kring hur dessa typer av företag kan gå tillväga för att befästa sin
trovärdighet. Resultatet fastställer att sambandet till stor del kan förklaras utifrån
studiens tillämpade teoretiska resonemang och denna studie kan därmed bekräfta
samtliga föreslagna hypoteser. Nedan besvaras studiens forskningsfrågor.

Hur kan sambandet mellan internal-external brand alignment och employee
advocacy förklaras?
Studien fastställer att det föreligger ett positivt samband mellan internal-external
brand alignment och employee advocacy bland medarbetare i företag med hållbar
profilering, både direkt (β = 0,122) och indirekt (β = 0,461). Detta innebär att
medarbetare som upplever att varumärket är internt förankrat har en större
benägenhet att prata gott om, rekommendera och förespråka företaget till andra. Detta
bekräftar Miles och Mangold’s (2004) resonemang om att företag som lever upp till sina
utfästelser i större utsträckning ger sina medarbetare incitament att prata gott om
företaget och på andra sätt stärka varumärket genom sina handlingar. Den indirekta
effekten visar dock att sambandet till stor del beror på de föreslagna mediterande
faktorerna förtroende och brand commitment. Tillsammans förklarar dessa 61,7% av
variansen i employee advocacy, jämfört med de 33,7% som internal-external brand
alignment ensam förklarar. Detta innebär att positiva samband kan fastställas mellan
såväl intern förankring av varumärket och medarbetares förtroende för företaget,
medarbetares förtroende för företaget och dess hängivenhet och engagemang i
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företaget, och slutligen kan ett positivt samband även fastställas mellan medarbetares
hängivenhet och engagemang i företaget och dess benägenhet att prata gott om,
rekommendera och förespråka företaget till andra.
Sambandet mellan intern förankring av varumärket och medarbetares förtroende för
företaget påvisas vara både positivt och starkt (β = 0,765), där ett internt förankrat
varumärke förklarar majoriteten av variansen (58,4%) i medarbetares förtroende för
företaget, och ett internt förankrat varumärke kan därför antas vara vitalt för att skapa
förtroende i den här typen av företag. Detta bekräftar Robinson’s (1996) såväl som
Miles och Mangold’s (2004) resonemang om att en tydlig och sammanhängande
kommunikation, konsekventa budskap och tillit till att de löften som utfäst uppfylls
krävs för att bygga förtroende bland medarbetare i en organisation.
Det fastställda positiva sambandet (β = 0,459) mellan medarbetares förtroende för
företaget och dess hängivenhet och engagemang i företaget (brand commitment)
stödjer även detta studiens presenterade teoretiska resonemang. Cho och Park (2011)
menar att förtroende är avgörande för medarbetares commitment till företag, medan
resonemang förda av Hrebiniak (1974) liksom Morgan och Hunt (1994) indikerar att
förtroende är en förutsättning för att skapa olika typer av känslomässig hängivenhet
och engagemang i marknadsföringsrelationer. Det psykologiska band mellan ett företag
och dess medarbetare som brand commitment innebär driver även medarbetare att
arbeta extra hårt för att införliva de löften varumärket utfäster, vilket också
uppmuntrar dem att ta beslut i linje med dessa löften (Vallaster & de Cheratony, 2006;
Thomson et al, 1999; Burmann & Zeplin, 2005; Punjaisri & Wilson, 2007; Burmann
Zeplin & Riley, 2009). För företag med hållbar profilering kan intern förankring av
varumärket därmed även i förlängningen möjliggöra att medarbetare i större
utsträckning arbetar för att förverkliga hållbarhetsbudskapen, vilket bör kunna ses som
viktigt för att integrera ett verkligt hållbart förhållningssätt (jfr. UNDP, 2017;
Bhattacharya, 2016).
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Slutligen stödjer studien de teoretiska resonemang som förklarar att viljan att prata
gott om sin arbetsgivare är en direkt konsekvens av commitment till företaget (BC →EA:
β = 0,566) (Allen & Meyer, 1997). Tidigare samband mellan olika typer av känslomässig
hängivenhet,

engagemang

och

personers

benägenhet

att

förespråka

och

rekommendera ett företag har främst fastställts i konsumentteori (Jfr. Fullerton, 2011;
Brow et al, 2005; Gruen, Summers & Alito, 2000), och denna studie ger såldes
ytterligare stöd för att samma typer av samband även är applicerbara på relationen
mellan ett företag och dess medarbetare. Employee advocacy kan på så vis ses som en
bekräftelse på en organisation där medarbetare är så pass tillfredsställda att de frivilligt
vill förespråka sin arbetsgivare samt dess varor och tjänster. Lyckas företag nå
employee advocacy bland sina medarbetare är chansen större att företaget upplevs
trovärdigt i och med att medarbetares ord om företaget de arbetar för uppfattas som
mer trovärdiga än de budskap företaget själva konstruerar (Kohli, Suri & Kapoor, 2015;
Schivinski & Dabrowski, 2016). Den här typen av positiv exponering anses därför
mycket fördelaktig för företag då den skapar ett gott rykte och befäster varumärket som
ett attraktivt val, vilket i sin tur genererar förtroende även till potentiella konsumenter
(Lee, 2013; Lö hndorf & Diamantopoulos, 2014; Miles & Mangold, 2004).

Hur kan företag med hållbar profilering, givet sambandet internal-external brand
alignment och employee advocacy, gå tillväga för att befästa sin trovärdighet?
Studiens fastställda samband visar i linje med resonemang anförda av såväl Lee Yohn
(2018), Fullerton (2011), Miles och Mangold (2004) och Mitchell (2002) att relationer
som uppmuntrar medarbetare att känna sig positivt inställda till företaget är
nödvändiga för att nå advocacy-beteenden hos sina anställda.
Intern förankring av varumärket har i första hand visat sig vara avgörande för att skapa
förtroende bland medarbetare, där förtroendet i sin tur möjliggör positiva beteenden
som stärker företagets varumärke (se. ovan resonemang ang. utfall av brand
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commitment och employee advocacy). Detta gör att förtroende internt bör kunna ses
som avgörande för att i dessa företag även kunna skapa ett trovärdigt varumärke
externt, och indikerar att företag med en hållbar profilering även bör prioritera
varumärkesstärkande åtgärder med sina medarbetare som målgrupp (jfr. Mitchell,
2002; Punjaisri & Wilson, 2007; Burmann, Zeplin & Riley, 2009; Lee Yohn, 2018).
Intern marknadsföring är det som beskrivs skapa ett väl internt förankrat varumärke
(Jfr Mitchell, 2002; Miles & Mangold, 2004; Punjaisri & Wilson, 2007; Burmann, Zeplin
& Riley, 2009), och att medarbetare mottar information om företaget och dess
varumärke från en rad källor är något som Miles och Mangold (2004) framhäver som
viktigt att ta i beaktning. Vikten i varumärkesarbetet bör på så vis ligga i att säkerställa
en samstämmighet i kommunikation och handling, där medarbetarna nås av samma
budskap oavsett om det sker externt eller internt (Jfr. även Mitchell, 2002). Tosti och
Stoltz (2001) förklarar även att ledningen i företagen bör orientera organisationen
kring varumärket för att skapa framgångsrik intern marknadsföring, samtidigt som
Bergström, Blumenthal och Crothers (2002) menar att det krävs att varumärkets löften
och värderingar är tydliga och enkla att ta till sig för att lyckas. På så vis bör företag
arbeta med att konkretisera de budskap dess varumärke avser att förmedla för att
sedan säkerställa att organisationen aktivt arbetar för och tar beslut i linje med dessa
budskap.

6.1 Studiens kunskapsbidrag
Studien har i första hand bidragit till att fastställa både ett direkt och indirekt samband
mellan intern förankring av ett företags varumärke och medarbetares benägenhet att
prata gott om, rekommendera och förespråka företaget till andra, något som inte
tidigare fastställts. Studien bekräftar på så vis resonemang anförda av Miles och
Manglold (2004), Mitchell (2002) och Lee Yohn (2018) som indikerat att ett sådan
samband föreligger. Studien har även kunnat fastställa samband som tidigare främst
konstaterats i konsumentteoretiska sammanhang (FÖ → BC → EA; BC → EA) (jfr.
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Fullerton, 2011; Brow et al, 2005; Gruen, Summers & Alito, 2000) vilket stödjer dessa
sambands applicerbararhet på relationen mellan ett företag och dess medarbetare.
Studiens resultat har således bidragit till att skapa förståelse för hur företag med
hållbarhetsorienterad profilering kan gå tillväga för att skapa trovärdighet internt såväl
som externt, där intern förankring av varumärket och överensstämmelsen i dess
budskap främst framkommit som viktiga. Studien har även påvisat att förtroende
internt i företagen är avgörande för att skapa varumärkesstärkande beteenden hos
medarbetarna, vilket i enlighet med presenterad teori i förlängningen även kan stärka
företagets trovärdighet genom brand commitment och employee advocacy.

6.2 Förslag till fortsatt forskning
Studiens slutsatser är begränsade till företag som enligt SBI (2018) upplevs som
hållbara av konsumenter. Denna studie har inte tagit branschspecifika och
demografiska särdrag i beaktning och således kan det anses både nödvändigt och
intressant att undersöka om de fastställda sambanden påverkas av faktorer som
branschtillhörighet, organisationsstruktur, storlek och medarbetares position i
företaget. Studiens samband bör även testas i ytterligare kontexter för att dessa ska
kunna anses generaliserbara för relationen mellan ett företag och dess medarbetare i
allmänhet. Studiens fastställda samband visar även att förklaringsgraden i employee
advocacy ökar i och med inkludering av de två medierande variablerna, dock finns
utrymme för ytterligare förklaring vilket gör att vidare studier som förklarar faktorer
som driver employee advocacy är fortsatt intressanta.
Det är även värt att notera att samtliga av studiens påståenden genererat höga
medelvärden (IEBA = 4,08; FÖ= 4,38; BC=4,42 EA=4,49). Samtidigt representerar de
deltagande företagen två av de varumärken som anses mest hållbara av konsumenter
enligt SBI (2018), vilket även bör antyda att de ses som trovärdiga. Studiens samband
indikerar även att intern förankring av varumärket i förlängningen skapar positiva
beteenden hos medarbetare vilka i sin tur möjliggör för företaget att uppfattas som
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trovärdigt i större utsträckning. Att företag med en hållbar profilering som skapar dessa
positiva beteenden även är de som upplevs bland de mest hållbara indikerar ett sådant
samband, samtidigt som andra faktorer sannolikt påverkar externa intressenters
upplevelse av varumärket. Det vore därför intressant att vidare undersöka huruvida ett
positivt samband mellan intern förankring av ett företags varumärke och att det också
upplevs som trovärdigt av externa intressenter faktiskt föreligger.
Även om denna studie utförts i kontexten av företag som upplevs hållbara av
konsumenter och vidare studerat huruvida dess budskap upplevs internt förankrade
av medarbetare kan inga slutsatser gällande dessa företags verkliga hållbarhet dras.
Det är därför fortsatt intressant att undersöka medarbetares likväl som konsumenters
uppfattning

om

ett

företags

hållbarhet

i

relation

till

deras

verkliga

hållbarhetsprestation, detta för att skapa en djupare förståelse för hur hållbar
kommunikation fungerar.
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Kock, N. (2015). Common method bias in PLS-SEM: A full collinearity assessment
approach. International Journal of e-Collaboration, 11(4), 1-10.
Kärnstrand, M. (2017). Greenwashing - en grön gråzon. Göteborgsposten. 14 oktober.
http://www.gp.se/livsstil/greenwashing-en-grön-gråzon-1.4720804
[Hämtad2018-12-20]
Lee, B. (2013). How to Create True Customer Advocates. Harvard business review.
https://hbr.org/2013/05/how-to-create-true-customer-ad [Hämtad 2019-01
30]
Lee Yohn, D. (2018). Engaging Employees Starts with Remembering What Your
Company Stands For. 13 Mars. Harvard business review.
Lenaghan, J. A., & Eisner, A. B. (2006). Employers of choice and competitive advantage:
the proof of the pudding is in the eating. Journal of Organizational Culture,
Communications and Conflict, 10(1), 99.
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Appendix 2. Könsfördelning Företag A och B (n=100/230)

A

B

Annat

1,00%

0,43%

Kvinna
Man

57,00%

49,57%

42,00%

50,00%

Appendix 3. Åldersfördelning Företag A och B (n=100/230)

Ålder

A

B

>19

0,00%

0,00%

20-29

9,00%

18,26%

30-39

45,00%

28,70%

40-49

34,00%

26,52%

50-59

12,00%

22,17%

0,00%

4,35%

<60
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Appendix 4. Fördelning av respondentsvar per svarsalternativ (%)
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Appendix 5. Regressionsanalys - Företag A. Standardiserade Beta-koefficienter, β, standardfel inom parentes.

Beroende variabel
IEBA

Modell 1
EA

Modell 2
FÖ

Modell 3
BC

Modell 4
EA

0,454***
(0,076)

0,572***
(0,073)

0,223*
(0,069)

0,150
(0,077)

0,421***
(0,078)

0,068
(0,092)

FÖ

0,572***
(0,110)

BC

Intercept
N
R2 (justerat)
*** p< 0,001

** p< 0,01

3,023
(0,319)

2,364
(0,309)

2,540
(0,301)

0,543
(0,430)

100
0,198

100
0,32

100
0,32

100
0,472

* p< 0,05

Appendix 6. Regressionsanalys - Företag B. Standardiserade Beta-koefficienter, β, standardfel inom parentes.

Beroende variabel
IEBA

Modell 1
EA

Modell 2
FÖ

Modell 3
BC

Modell 4
EA

0,592***
(0,045)

0,757***
(0,040)

0,140
(0,069)

0,188**
(0,055)

0,444***
(0,074)

0,231**
(0,062)

FÖ

0,479***
(0,052)

BC

Intercept
N
R2 (justerat)
*** p< 0,001

** p< 0,01

2,468
(0,186)

1,478
(0,167)

2,277
(0,217)

0,767
(0,209)

230
0,347

230
0,575

230
0,305

230
0,586

* p< 0,05
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