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Sammanfattning 
 
De strukturomvandlingar på marknaden som uppstått till följd av globaliseringen, 
finansiella marknadens framväxt och den informationsteknologiska-revolutionen har 
inneburit att företag idag präglas av ett högre tempo och hårdare konkurrens. 
 
Detta har i sin tur inneburit att företagen blivit allt mer konkurrensmedvetna och 
anpassat sina verksamheter efter de nya förutsättningarna. En del i detta är att göra 
organisationen mer flexibel för att ständigt kunna anpassa sig efter förändringar i 
efterfrågan. Företagens flexibilitet kräver att även arbetskraften blir mer flexibel. Detta 
handlar i praktiken om att företagen i större utsträckning erbjuder tillfälliga 
anställningar och deltidsarbete istället för heltidstjänster.  Arbetsgivarorganisationen 
svensk Handel (2011) uttalar sig:  
 
”Vi måste kunna ha personal i butikerna på de tider när kunderna vill handla. Därför 
är deltidsanställningar nödvändiga inom handeln, säger Dag Klackenberg, vd för 
Svensk Handel.” 

Vi frågade oss huruvida det ökade deltidsarbetet medför några negativa konsekvenser 
för företagen? Eller innebär det rätt och slätt möjlighet till flexibilitet?  

Efter en litteraturstudie kunde vi konstatera att forskningen på deltidsanställda visar 
inkonsekventa resultat och är bristfällig inom vissa områden. Vi ville med denna studie 
undersöka ifall det förekommer skillnader mellan hur heltid- kontra deltidsanställda 
fungerar i relation till en mer specifik företagsstrategi. Detta för att fylla igen en del av 
gapet i forskningen. Vi valde strategin branding som är särskilt lämpad för 
serviceföretag. Detta till följd av att flest deltidsarbetare återfinns i servicebranschen. 
Dessutom är branding ett väl diskuterat och aktuellt ämne.  

Med en enkätundersökning har vi därefter studerat i vilken utsträckning det föreligger 
skillnader mellan hur väl deltid- kontra heltidsanställda inom serviceyrken i 
Västerbotten representerar sitt företags brandingstrategi.  

Våra resultat visar att deltidsanställda inte kan anses representera sitt företags 
brandingstrategi lika väl som heltidsanställda. Detta till följd av att de inte anser sig ha 
kunskap om de unika värden som ligger till grund för företagets varumärke, i samma 
utsträckning som heltidsanställda.  

Studien visar även att skillnaden mellan arbetsgrupperna inte beror på att deltidsarbetare 
är mindre motiverade att göra bra ifrån sig på arbetet än heltidsanställda. Därför kan 
man anta att skillnaderna istället uppstår till följd av strukturen på företaget. Företagen 
har genom ökad flexibel arbetskraft anpassat sig efter en marknad som präglas av högre 
konkurrens. De verkar däremot ha missat att anpassa sina personalstrategier till den nya 
arbetskraften.  
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1.	  INLEDNING	  
 
I detta inledande kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till vårt ämnesval samt 
för studiens problembakgrund. Därefter kommer vi att presentera vår 
problemformulering och studiens syften. Vidare redogör vi för de avgränsningar och 
begränsningar som gjorts av studien. Avslutningsvis finner läsaren en lista med 
förklaringar av viktiga begrepp. 

 

1.1 Ämnesval	  
  
Under de åtta år som vi författare jobbat extra inom servicesektorn har ett intresse för 
personalfrågor har växt fram.  Det föll sig därför naturligt att management var ett av de 
ämnen som under vår studietid engagerade oss mest. Tanken på att avhandla ett ämne 
relaterat till personalfrågor i vår kandidatuppsats väcktes dock inte förrän vi läste 
Michael Allvins bok “Gränslöst arbete”. Där beskriver Allvin et al. på ett mycket 
intresseväckande sätt hur organisationen har förändrats till följd av globaliseringen och 
om hur framväxten av en ny marknad med högre tempo krävt att arbetskraften blivit 
mer flexibel.	  
	  
 Titeln ”Gränslöst arbete” väckte frågor om vilka konsekvenser det flexibla arbetet får 
för samhället, företaget och individen. Under vår arbetstid inom diverse serviceyrken 
har vi båda till viss del upplevt konsekvenserna av den nya marknaden - främst i form 
av utökade öppettider med ett ökat antal deltidsarbetare som följd. Eftersom vi själva 
arbetat deltid och haft många kollegor som gjort detsamma, anser vi oss ha en del 
insikter i vad denna arbetsform kan innebära för individen. Vi intresserade oss även för 
vad ett ökat antal flexibla anställda kan få för konsekvenser för företaget. Finns det 
några nackdelar med deltidsarbetande arbetskraft eller innebär det endast möjligheter? 
Har företagen anpassat sina personalstrategier med hänsyn till den flexibla 
arbetskraften?     	  
	  
Då dessa funderingar dök upp bestämde vi oss för att skriva denna företagsekonomiska 
studie i ämnet management med fokus på skillnader mellan deltid- och heltidsanställda i 
relation till specifika företagsstrategier. 	  
 

1.2 Problembakgrund	  
 
De senaste åren har präglats av många omvälvande förändringar i vårt samhälle. Utan 
att vilja ta ställning till vad som förorsakat vad så kan vi konstatera att framväxten av 
den finansiella marknaden, den informationsteknologiska- revolutionen och 
globaliseringen är faktorer som tillsammans haft stor påverkan på samhällsnivå, likväl 
som på organisations- och individnivå. (Allvin et al., 2006, s.16) 
 
 Globaliseringen har inneburit internationell handel, internationella investeringar, ökad 
internationell närvaro och gränsöverskridande marknadsetableringar. 
Gränsöverskridande samarbeten mellan företag har ökat så pass att det idag kan vara 
svårt att veta vart det ena företaget slutar och det andra tar vid. Företag ingår i allianser, 
handlar av varandra, delar upp sin verksamhet och låter andra företag ansvara för vissa 
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delar av verksamheten. Globaliseringen har möjliggjorts genom bland annat eliminering 
av handelshinder och tullar samt snabbare och billigare transporter. Detta tillsammans 
med revolutionartade förbättringar av informationsteknologin. (Eriksson-Zetterquist et 
al., 2012, s. 396).  
 
Informationsteknologin har även möjliggjort framväxten av den internationella 
finansmarknaden. Finansmarknadens expansion kan till viss del förklaras med att 
företagen behövde kapital för att expandera på den globala marknaden (Allvin et al., 
2006, s.14-15).  
 
De strukturomvandlingar på marknaden som uppstått till följd av globaliseringen, 
framväxten av den finansiella marknaden och den informationsteknologiska-
revolutionen har inneburit att marknadskrafternas inflytande ökat (Allvin et al., 2006, 
s.13). Konkurrensen har hårdnat och marknaderna präglas idag av ett allmänt högre 
tempo.  
 
Det höga tempot på marknaden har i sin tur inneburit att företag blivit allt mer 
konkurrensmedvetna och anpassat sina verksamheter efter de nya förutsättningarna. En 
del i detta är att göra organisationen mer flexibel för att ständigt kunna anpassa sig efter 
förändringar i efterfrågan (Allvin et al., 2006, s.17; Mohan, 2008; Røvik, 2007, s.104-
110).  
 
Att företagen blivit mer flexibla för att möta marknadens volatila efterfrågan har krävt 
att även arbetskraften blivit mer flexibel. (Allvin et.al, 2006, s.44-46; Mohan, 2008; 
Røvik, 2007, s.104-110) En vanlig strategi bland företagen för ökad flexibilitet är 
nämligen att anpassa arbetskraften efter företagets- och inte individens behov. Detta 
handlar i praktiken om att företagen i allt större utsträckning erbjuder tillfälliga 
anställningar, deltidsarbete, övertidsarbete och jourarbete istället för fasta 
heltidstjänster. (Allvin et.al, 2006, s.44-46) Trots att fast anställning fortfarande är den 
dominerande arbetsformen så påvisas en snabb och tydlig ökning av antalet deltids- och 
tillfälligt anställda (Allvin et al., 2006, s.16; Mohan 2008). 
 
I och med ökningen av flexibla arbetare känns det relevant att studera deltidsanställdas 
attityder till sitt arbete i jämförelse med andra arbetsgrupper. Efter en litteratursökning i 
ämnet ”skillnader mellan heltid- och deltidsarbetare” märkte vi att detta till viss del 
redan gjorts. De flesta tidigare studier har dock utförts i syftet att påvisa skillnader 
mellan de två arbetsgrupperna i allmänna begrepp. Med allmänna begrepp menar vi 
exempelvis att forskare studerat skillnader i engagemang eller arbetsmoral. Vi anser att 
det saknas forskning på deltidsanställda i jämförelse med heltidsanställda i relation till 
mer specifika företagsstrategier. Därför avser vi att med studie bidra med en del av den 
forskning som saknas.  
 
Eftersom det är inom serviceyrken som de flesta deltidsarbetare går att finna, 
(Håkansson & Isidorsson,1999, ref. i arbetslivsrapport, 2003) så har vi avgränsat oss till 
att studera skillnader mellan heltid- och deltidsarbetare i servicebranschen. Nedan 
diskuterar vi och redogör för i vilken företagsstrategi vi avser att undersöka de 
anställda. 
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Bakgrund till val av företagsstrategi 
 
Ledningen i serviceföretag står inför en del utmaningar som produktorienterade företag 
kommer undan. Dessa problem är en följd av det faktum att servicen är immateriell, 
vilket innebär att den är svår att kommunicera. Den är även omöjlig att replikera 
eftersom den utförs av människor och den kan heller inte bli lagrad, sparad eller 
returnerad. Utmaningarna för ledningen som följer av dessa faktum blir bland andra: 
Hur kommunicerar vi värde och kvalitet på en immateriell tjänst så att både anställda i 
företaget och kunder förstår den? Hur kan vi med säkerhet veta att vi kommunicerar en 
enhetlig och konsistent image när så många parter är inblandade i den externa 
kommunikationen? (Wilson et al., 2012, s.15-18) 
 
En strategi för att överkomma dessa svårigheter, som varit på tapeten länge och än idag 
är ett hett ämne, är branding (Matanda & Ndubisi, 2013, s.1030; Berry, 2000; Røvik, 
2007,s.167). Branding har definierats olika genom tiderna men handlar i största 
allmänhet om att identifiera företagets unika värden, förmedla dem och på så vis 
differentiera företaget från konkurrenter. Berry (2000, s. 128) konstaterar att ett starkt 
varumärke spelar en särskild roll i serviceföretag. Han skriver i sin artikel Cultivating 
Service Brand Equity följande: 
 
”Strong brands enable customers to better visualize and understand intangible 
products. They reduce customers´ perceived monetary, social or safety risk in buying 
services, which are difficult to evaluate prior to purchase. Strong brand are the 
surrogates when the company offers no fabric to touch, no trousers to try on, no 
watermelons or apples to scrutinize, no automobiles to test-drive”  
 
I forskningen som hittills publicerats i ämnet branding understryks ofta vikten av de 
anställdas deltagande och det konstateras att de spelar en kritisk roll när det kommer till 
att förmedla ett företags varumärke till olika intressenter (Riley & De Chernatony, 
2000; Wilson, et.al, 2012, s.249).  
 
Till följd av brandingämnets aktualitet, den särskilda roll branding spelar i serviceyrken 
och vikten av de anställdas deltagande har vi valt denna strategi som föremål för vår 
studie. Vi avser alltså att undersöka skillnader mellan deltid- och heltidsanställda i 
relation till en brandingstrategi.  
 
 

1.3 Problemformulering	  
 
I vilken utsträckning finns det en skillnad mellan hur väl heltid- kontra deltidsanställda 
inom serviceyrken representerar ett företags brandingstrategi 
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1.4 Syften	  
 
Vårt huvudsakliga syfte med denna studie är att påvisa eventuella skillnader mellan hur 
väl heltid- kontra deltidsanställda inom serviceyrken representerar ett företags 
brandingstrategi. Detta för att sedan kunna vägleda företag till ett mer effektivt 
brandingarbete. För att uppfylla vårt huvudsyfte avser vi att först fullgöra följande 
delsyften:  
 
1.  Definiera och diskutera branding samt identifiera de anställdas roll i strategin  
2.  Diskutera tidigare forskning på skillnader mellan heltid- och deltidsanställda  
3. Utifrån tidigare teori härleda hypoteser rörande skillnader mellan deltid- och 
heltidsanställda i relation till brandingstrategier  
4.  Redogöra för och diskutera eventuella skillnader mellan heltid- och deltidsanställda i 
relation till brandingstrategier  
 

1.5 Begränsningar	  
 
I denna studie har vi valt att begränsa vår population till anställda inom serviceföretag i 
Västerbotten. Vi har valt att göra denna geografiska begränsning eftersom vi menar att 
länets serviceföretag är representativa för serviceföretag i Sverige, vilket möjliggör 
eventuella generaliseringar. Vi anser att Västerbottens serviceföretag är representativa 
för landets serviceföretag eftersom det finns ett stort antal och att de dessutom är av stor 
variation.   
 

1.6 Avgränsningar	  
 
Avgränsningar som gjorts i denna studie rör först och främst teorin i brandingämnet. Vi 
kommer främst att fokusera på de anställdas roll i brandingstrategin, även ifall andra 
faktorer också spelar in. Detta till följd av att studiens syfte är att undersöka eventuella 
skillnader mellan heltid- och deltidsanställda i relation till en brandingstrategi.   
 
Vi kommer även avgränsa oss till att endast undersöka skillnader mellan de två 
arbetsgrupperna och inte de eventuella skillnader mellan företagen som stärker eller 
försvagar dessa. Vi kommer alltså inte lägga någon vikt vid vilket företag 
respondenterna i vår studie arbetar på.  
 

1.7 Begreppsförklaringar	  
 
Här kommer vi att ge vår definition på de nyckelbegrepp vi använder oss av igenom 
denna studie.  
 
Heltidsarbetare = En anställd som är schemalagd mellan 30-40 timmar i veckan, alltså 
jobbar 75-100 %   
 
Deltidsarbetare = En anställd som är schemalagd mindre än 30 timmar i veckan, alltså 
jobbar mindre än 75 %  
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Frivillig deltidsarbetare = En anställd som önskar att jobba mindre än 30 timmar i 
veckan, alltså mindre än 75 %, och gör det 
 
Ofrivillig deltidsarbetare = En anställd som önskar att jobba mer än 30 timmar i 
veckan, alltså mer än 75 %, på ett och samma företag men inte får möjligheten.   
 
Branding = En företagsstrategi som går ut på att skapa ett starkt varumärke genom att 
identifiera företagets unika värden, efterleva dem och på så vis differentiera företaget 
från konkurrenter.  
 
Företagets unika värden = Attribut som identifierar ett företag och differentierar det 
från konkurrenter. Värden kan exempelvis vara låga priser, gott kundbemötande eller 
arbete med miljöfrågor. Värden kan uttryckas i ett företags affärsidé, vision, värdegrund 
eller uttalade företags värden.   
 
Brand equity = Ett varumärkes värde 
 
Att representera sitt företags brandingstrategi = Att ha kunskap angående - samt 
motivation att efterleva de värden som ligger till grund för ett företags varumärke. Se 
del 4.8 Operationalisering 
 
Motivation att arbeta utefter värden kopplade till företagets varumärke = En 
anställds villighet att hjälpa företaget denne arbetar för, genom att efterleva de värden 
som ligger till grund för företagets varumärke. Se del 4.8 Operationalisering 
 
Intern marknadsföring = Alla typer av aktiviteter inom ett företag som avser att förse 
anställda med kunskap gällande de värden företaget vill förmedla. 
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2.	  STUDIENS	  UTGÅNGSPUNKTER	  
 
I detta avsnitt avser vi att redogöra för studiens utgångspunkter. Vi inleder kapitlet med 
att beskriva den förförståelse författarna har för ämnena som behandlas i studien. 
Därefter diskuterar vi vårt teoretiska metodval i form av ontologisk ståndpunkt, 
kunskapssyn och forskningsansats. Vidare redogör vi för studiens perspektiv, motiverar 
våra val av teorier samt beskriver hur litteratursökningen gick till. Avslutningsvis 
värderar vi våra källor under avsnittet källkritik.    
 

2.1	  Förförståelse	  
 
Teoretisk förförståelse 
 
Efter tre års studier vid handelshögskolan i Umeå anser vi oss ha en relativt god 
teoretisk förförståelse i de flesta företagsekonomiska ämnen. Vi har båda läst 
management på A-nivå vilket gett grundläggande kunskaper i ämnen rörande 
personalhantering. Vidare har vi båda läst marknadsföring på A-nivå och en av 
författarna har läst service management på C-nivå där ämnet branding avhandlades.   
 
Vi anser oss följaktligen ha en acceptabel teoretisk förförståelse i de ämnen denna 
rapport bygger på. För att fördjupa denna kunskap ytterligare har vi i det inledande 
arbetet med uppsatsen gjort gedigna litteratursökningar på både branding och tidigare 
funna skillnader mellan heltid- och deltidsanställda.    
 
 
 
Praktisk förförståelse 
 
Eftersom vi båda författare arbetat flera år inom serviceyrken har vi även en praktisk 
förförståelse för både skillnader mellan heltid- och deltidsanställda och branding.  
 
Under de år vi arbetat har vi främst jobbat deltid vid sidan av studierna och har därför 
erfarenhet av hur det är att vara frivilligt deltidsanställd. Utöver våra personliga 
erfarenheter har vi även fått ta del av många kollegors upplevelser och attityder till sitt 
jobb. Dessa erfarenheter har gett oss som författare en inblick i att arbetet kan upplevas 
olika beroende av anställningsform. Våra erfarenheter ger oss en djupare inblick i vårt 
område vilket medför en djupare förståelse för ämnet, samtidigt är vi väl medvetna om 
att dessa erfarenheter även kan utgöra en risk för studiens objektivitet.  
 
Vad gäller erfarenheter av branding har vi arbetat för företag som på olika sätt tillämpat 
branding. Det har gett oss förståelse för hur man som anställd kan uppleva arbetet med 
värden kopplade till ett företags varumärke.  
 
Vi är väl medvetna om risken att våra erfarenheter kan påverka vårt sätt att tolka teori 
och empiri. Eftersom vi avser att göra en objektiv studie har vi under arbetets gång 
därför vart noga med att aktivt ifrågasätta våra val, tolkningar och argument. Detta för 
att med alla medel undvika att våra egna erfarenheter eller värderingar påverkar 
studiens resultat.    
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2.2	  Ontologisk	  ståndpunkt	  
 
Vetenskaplig metod är ett arbetssätt för att samla in empiri om verkligheten och 
ontologi är läran om hur världen faktiskt ser ut (Bryman & Bell, 2011, s. 27, 41-42). 
 
Våra antaganden om hur verkligheten är karaktäriserad och hur kunskap formas 
påverkar hur vi förstår och formar vår studie (Saunders et al., 2009, s. 128). I vår studie 
ämnar vi framför allt undersöka huruvida det finns en skillnad mellan hur heltid- och 
deltidsanställda inom serviceyrken förhåller sig till organisationen och dess varumärke. 
Eftersom vi har för avsikt att observera organisationen som en objektiv enhet som ej 
påverkas av de sociala aktörernas uppfattningar och handlingar, återfinns denna studie 
inom vad som kallas objektivismen. Frågor gällande ontologi behandlar de sociala 
entiteternas art eller natur (Bryman & Bell, 2011, s. 41).  Det som är viktigt när det 
gäller olika sätt att se på verkligheten är frågan om hur sociala företeelser kan uppfattas 
som objektiva enheter som besitter en för de sociala aktörerna yttre verklighet eller om 
de ska betraktas som konstruktioner som bygger på aktörernas uppfattningar och 
handlingar (Bryman & Bell, 2011 s. 42-43).  I vårt fall stämmer det förstnämnda in 
vilket påvisar vårt objektivistiska sätt att se på verkligheten i denna företagsekonomiska 
studie. 
 
För att vidare beskriva vår ontologiska ståndpunkt måste vi koppla tillbaka till vår 
problemformulering. Skiljer sig heltids- och deltidsarbetare åt? Med en objektivistisk 
ståndpunkt uppfattas en specifik organisation som ett konkret objekt som har egna 
regler och riktlinjer. Inom organisationen utvecklas standardiserade procedurer för att 
saker ska bli utförda. Utöver detta finns även en hierarki och organisationen har 
uppsatta mål. Vid fokus på människorna inom organisationen framgår att de lär sig och 
tillämpar de värderingar som ingår i organisationens mål och uppdrag. (Bryman & Bell, 
2011, s. 42-43) 
 
I denna studie är syftet att påvisa eventuella skillnader mellan anställda beroende på 
anställningsform, som vidare kan utgöra en grund för mer effektivt brandingarbete. För 
att göra detta vill vi framställa ett värderingsfritt resultat. Detta innebär vidare att det 
ontologiska ställningstagande vi gör blir, inom vad som ovan förklarats som 
objektivismen. 
 
Hade vi istället förhållit oss subjektiva till ämnet skulle det vara mer lämpligt att tolka 
hur de anställda utifrån arbetsform själva påverkar sitt engagemang för organisationen 
genom hur de själva ser på sin värld, hur de tolkar den samt förhåller sig till sitt arbete 
(Saunders et al., 2009 s. 131-132). Om vi valt att förhålla oss till ämnet utifrån denna 
ståndpunkt hade vårt syfte med studien haft en annan utformning, detta eftersom vi då 
ämnat få en djupare förståelse för hur människorna påverkar organisationen och 
eventuella skillnader mellan olika anställningsformer. Eftersom vi inte avser att förstå 
de anställdas subjektiva värld och därmed deras upplevelser gällande deras arbete utan 
att istället skapa en generell bild av de skillnader som eventuellt finns, blir det tydligare 
att vi i denna studie kommer vara objektiva. 
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2.3	  Kunskapssyn	  
 
I ovanstående del framgick att vi som utför denna studie har en objektiv verklighetssyn. 
Vi menar då att det blir naturligt att också anta en positivistisk kunskapssyn då vi 
utifrån den objektiva verklighetssynen avser att med denna studie påvisa eventuella 
skillnader. En positivistisk kunskapssyn är en naturvetenskaplig kunskapsteori där det 
viktiga är att observera verkligheten för att få fram data som kan analyseras och 
förhoppningsvis även generaliseras (Saunders et al., 2009, s.113). Vidare är det centrala 
inom denna kunskapsteoretiska ståndpunkt att naturvetenskapliga metoder ska användas 
när forskaren studerar den sociala verkligheten. Samtidigt understryks vikten av 
värderingsfria studier vilket innebär att fokus hamnar på att förklara sociala företeelser, 
inte förstå dem (Bryman & Bell, 2011, s. 36-38). 
 
Vårt syfte är att undersöka om det finns skillnader mellan anställda beroende på deras 
anställningsform och vi avser att undersöka detta genom att observera fakta utan 
påverkan av egna värderingar. Detta menar vi innebär att den positivistiska 
kunskapssynen sammanfaller med hur vi avser att hantera kunskap. I vår studie kommer 
vår positivistiska vetenskapssyn påverka studiens uppbyggnad, det på så sätt att vårt 
fokus hamnar på att genom direkta observationer samla in analyserbart data.  Om vårt 
syfte hade varit att förstå och tolka skillnader beroende av anställningsform hade 
studiens utformning sett annorlunda ut. Då hade vi antagligen även haft en 
interpretavistisk kunskapssyn och istället fokuserat på att fånga de anställdas subjektiva 
uppfattning om deras arbete och anställningsform. Interpretavismen skiljer sig från 
positivismen genom att forskaren i den förstnämnda avser att fånga den subjektiva 
innebörden av en social handling. (Bryman & Bell, 2011, s. 36-38) 
 

2.4	  Forskningsansats	  
 
Med grund i objektivismen samt positivismen som vi ovan förklarat som studiens 
utgångspunkter kommer studiens ansats därmed att vara deduktiv. Den deduktiva 
ansatsen innebär att en problemformulering skapas utifrån den befintliga teorin inom ett 
område. Eftersom vi i studiens utgångsläge undersökte befintlig teori inom vårt område 
för att därefter deducera ett antal hypoteser som senare testades dessa med insamlad 
empiri, ser vi att den deduktiva ansatsen är naturlig i denna studie. (Bryman & Bell, 
2011, s.31) 
 
Den deduktiva forskningsansatsen diskuteras ofta som en av de mest utbredda 
uppfattningarna om hur teori och praktik ska förhållas till varandra inom 
samhällsvetenskapen och förknippas oftast med kvantitativa studier. Den deduktiva 
ansatsen innebär att forskaren utgår ifrån den befintliga teorin inom ett område för att 
därefter ta fram en frågeställning, vidare samlas empiri in för att sedan analyseras och 
resultera i att hypoteserna förkastas eller bekräftas. När dessa steg har utförts finns 
möjligheten att omformulera teorin. Därför kopplas den deduktiva ansatsen ofta 
samman med stora urval för att möjliggöra generaliseringar. (Bryman & Bell, 2011 
s.31-33, Saunders et al., 2009, s. 124-126) 
 
I vår studie är syftet att påvisa eventuella skillnader beroende av anställningsform, med 
fokus på brandingstrategier inom serviceföretag. Detta fokus på värden och varumärket 
i förhållande till anställningsform är ett område som är relativt outforskat inom den 
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befintliga teorin. Vi kommer därför med stöd i den befintliga teorin generera hypoteser 
kring huruvida anställningsformen påverkar hur väl den anställde representerar sitt 
företags brandingstrategi.  Därefter avser vi att genomföra en empirisk studie med hjälp 
av en enkät för att på så sätt kunna förkasta eller bekräfta dessa hypoteser. Genom en 
analys av materialet är vår avsikt att genom resultatet vägleda serviceföretag till ett mer 
effektivt arbete med branding. 
 

 
 
 
 

Motsatsen till den deduktiva ansatsen är den induktiva, där syftet är att genom empirin 
skapa teorier. Den senare kopplas ofta samman med kvalitativ forskning. Om vår studie 
utförts efter den induktiva ansatsen hade hela studiens utformning sett annorlunda ut. Vi 
hade då ämnat skapa teorier utifrån djupare förståelse gällande de sociala företeelserna 
som ligger till grund för eventuella skillnader mellan anställda utifrån deras 
anställningsform. (Bryman & Bell, 2011, s.31-33, Saunders et al., 2009, s. 124-126)  
 
Vid en större studie hade vi med en induktiv ansats kunnat utföra en kvalitativ förstudie 
som fokuserat på förståelsen för de anställda. Att utföra en sådan förstudie hade 
inneburit att vi eventuellt kunnat generera djupare kunskap för de olika 
anställningsformerna som därefter kunde generaliseras genom en kvantitativ studie, som 
den vi nu utför. Grunden till att en kvalitativ studie med en induktiv ansats är ett 
alternativ till en förstudie är att den typen av studier ofta genererar teorier nya teorier 
som sällan är generaliserbara. (Bryman & Bell, 2011, s. 34-35;Eliasson, 2006, s. 30-31).  
 

2.5	  Perspektiv	  
 
Denna studie kommer att anta ett företagsperspektiv eftersom huvudsyftet med studien 
är att vägleda företag till ett mer effektivt brandingarbete. Detta genom att påvisa 
eventuella skillnader mellan hur väl heltid- kontra deltidsanställda representerar 
brandingstrategin. 
 

2.6	  Val	  av	  teori	  
 
Vi anser att tre teoriområden är av relevans för denna studie. Teori rörande branding 
kommer att utgöra grunden för vår studie. Utöver branding kommer även intern 
marknadsföring samt tidigare teorier som rör skillnader mellan heltid- och 
deltidsanställda att behandlas. Nedan redogör vi kort för de tre teoriområdena och varför 
dessa är relevanta i vår studie.  
 
 
 
 

!

Teori& Undersökning&
Resultat&&&
Analys&med&
grund&i&teorin&

Slutsatser&

Figur 1. Den deduktiva arbetsgången. Skapad av författarna 2014. 
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Branding 
 
Brandingstrategier lämpar sig särskilt väl för serviceföretag. Eftersom vi sett att flest 
deltidsarbetare återfinns inom just serviceföretag ansåg vi det vara intressant att studera 
huruvida det föreligger skillnader mellan hur väl heltid-kontra deltidsarbetare 
representerar en brandingstrategi. Dessutom anses branding vara ett hett ämne och i allt 
större utsträckning ett viktigt verktyg för att skapa konkurrensfördelar, utöka 
marknadsandelar och skapa långvariga relationer med kunder (Matanda & Ndubisi, 
2013).  
 
Intern marknadsföring 
 
I denna studie har vi valt att behandla teori rörande intern marknadsföring eftersom vi 
anser att det vara en viktig del i en framgångsrik brandingstrategi. Vi ser den interna 
marknadsföringen som verktyget med vilket ledningen förser de anställda med 
kunskapen de behöver för att kunna representera sitt företags brandingstrategi. 
 
Heltidsarbetare kontra deltidsarbetare  
 
Eftersom vi i denna studie avser att påvisa eventuella skillnader mellan heltid- och 
deltidsanställda i relation till en brandingstrategi var det naturligt att studera tidigare 
forskning på skillnader anställningsgrupperna emellan. Vi ville undersöka huruvida 
tidigare forskning indikerar att heltid- eller deltidsanställda skulle representera ett 
företags brandingstrategi bättre/sämre. 
 
 

2.7	  Litteratursökning	  
 
Litteraturen till denna studie har främst hittats genom sökningar i de olika databaser och 
bibliotekskataloger som tillhandahålls av Umeå Universitet.  
 
Vi inledde vår litteratursökning med att leta artiklar och övrig litteratur som 
sammanfattat tidigare studier i de aktuella ämnena. Detta för att skapa en överblick och 
se vilka författare som återkommer i litteraturen. Senare koncentrerade vi vår sökning 
till det mest intressanta för just vår studie.  
 
Nedan redogör vi för vilka ord vi använde oss av i sökningen efter litteratur i Umeå 
Universitets databaser. Först presenteras sökord rörande branding, sedan sökord rörande 
intern marknadsföring och därefter sökord rörande skillnader mellan heltid- och 
deltidsanställda. Slutligen redogör vi för övriga sökord som vi använt oss av under 
litteratursökningen. 
 
Under varje kategori av sökord presenteras först de huvudord vi använt och sedan vilka 
tilläggsord vi som begränsat sökningen med.  De senare har ett ”+” framför sig.  
 
Branding  
Brand 
Branding 
Brand equity 
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Brand culture 
Brand oriantation 
Branding  
 
+ Employee (s) 
+ Worker (s) 
+Personell 
+ Type of employment  
+ Part time worker(s) 
+ Part time employee(s) 
+ Flexible worker(s) 
+ Values  
+ Organizational values  
+ Internal marketing 
+ Internal communication  
+ Model  
+ Service(s) 
 
Intern marknadsföring  
Internal marketing  
Internal communication 
Internal branding  
 
+ Branding  
+ Brand  
+ Employee (s) 
+ Workers (s) 
+ Type of employment  
+ Part time employee(s)  
+ Flexible worker(s)  
+ Service(s)  
 
Heltid- kontra deltidsanställda  
Employee(s) 
Worker (s)  
Type of employment  
Part time employee(s)  
Part time personell 
Flexible worker(s)  
Fulltime workers vs parttime worker(s)  
 
+ Motivation 
+ Involvement 
+ Engagement 
+ Commitment  
 
Övriga sökord:  
Values-based leadership 
Corporate values 
Organizational values  
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Coverstory 
Reveiw 
 
Vår sökning genererade 32 vetenskapliga artiklar och tolv övriga litteraturkällor som vi 
använt oss av i denna studie. Utöver dessa har vi även refererat en del andra källor som 
hjälper oss att stödja våra argument, så som exempelvis information från 
arbetslivsinstitutet. 
 

2.8	  Källkritik	  
 
Ämnesbakgrund  
 
I vår problembakgrund använder vi oss främst av boken Gränslöst arbete skriven av 
Allvin et al. (2006).  Detta föll sig naturligt eftersom denna bok väckte vårt intresse för 
det aktuella ämnesvalet. Vi är medvetna om att det egentligen inte är önskvärt att 
använda sig av kurslitteratur vid studier som denna. Vi anser dock att informationen 
som presenteras i ämnesbakgrunden kan anses vara tillförlitlig eftersom vi stärker det 
Allvin (2006) säger med ytterligare en aktuell kursbok (Røvik, 2007) samt en 
vetenskaplig artikel (Mohan, 2008).    
 
Vi vill vidare göra läsaren uppmärksam på att den källa i ämnesbakgrunden som är 
hämtad från internet och visar att deltidsanställda främst återfinns i serviceyrken, inte är 
vetenskapligt förankrad. Vi anser den ändå vara tillförlitlig eftersom Arbetslivsinstitutet 
inte bör ha någon vinst i att modifiera informationen i sina rapporter. Dessutom är 
denna källa inte av någon bärande vikt för studiens resultat utan är avsedd att motivera 
valet av begränsning till anställda inom serviceyrken.  
 
Teorikapitel 
 
I teorikapitlet använder vi oss av flera vetenskapliga artiklar som alla är “peer-rewied”, 
vilket innebär att de är granskade och godkända av sakkunnig. Därför menar vi att alla 
artiklar vi refererar i vårt teorikapitel har en hög grad av tillförlitlighet. Vi har även 
använt oss av artiklar skrivna av författare som är återkommande i litteraturen, 
exempelvis Aaker, De Chernatony, Berry samt Rafiq & Amed.   
 
Vi måste även här rikta kritik mot källor hämtade från Internet och inte är vetenskapligt 
förankrade. Dessa är dock få och vi anser inte att de har någon inverkan på studiens 
resultat.  
 
De källorna vi använder oss av i delarna om branding och intern marknadsföring är 
huvudsakligen från 2000-talet. Vissa av källorna som vi använder när det kommer till 
tidigare funna skillnader mellan deltid- och heltidsarbetare är dock något äldre. 
Aktualiteten gällande de studier gjorda innan 90-talet som vi refererar till kan 
ifrågasättas eftersom mycket har hänt i samhället sedan dess. Vi anser dock att de fyller 
en funktion när det kommer till att visa på de inkonsistenta resultaten i tidigare 
forskningen gjord på skillnader mellan heltid- och deltidsanställda. (Se 3.3 
Deltidsarbetande kontra heltidsarbetande). 
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Vidare menar vi att modellen “ a service branding model” (Berry, 2000), som utgör 
grunden för vår studie, fortfarande är aktuell trots att den har några år på nacken. Detta 
eftersom servicesektorn fortfarande utgör en stor del av BNP (SCB, 2012) och att 
marknaden fortfarande präglas av stor konkurrens. Modellen omnämns dessutom i 
kurslitteratur från 2012 (Wilson et al., 2012). Vidare har vi märkt att Berry ofta 
återkommer- samt refereras till i studier som behandlar branding, vilket legitimerar 
användningen av modellen ytterligare.    
 
Avslutningsvis menar vi att våra källor i teorikapitlet bör beaktas som aktuella eftersom 
härledningen av alla hypoteser är gjord med grund i minst en studie gjord efter år 2000.  
 

Etiska aspekter  
 
Eftersom vi avsett att göra en kvantitativ studie med ett objektivt synsätt har vi menat 
att ge en rättvis och icke på något sätt förställd bild av den teori vi använder oss av. 
Därför gjorde vi en grundlig sökning på våra ämnen för att få en överblick så att vi inte 
riskerade att missa något viktigt. Vi har även hela tiden ifrågasatt oss själva och våra val 
för att uppfylla objektivitetskravet. Vi vill dock uppmärksamma läsaren på att vi 
tvingats tolka innebörden av branding samt intern marknadsföring utifrån den 
existerande teorin i ämnena. Detta till följd av att begreppen är breda och definieras på 
olika sätt i den tidigare litteraturen. Dessutom har vi valt att utgå från den del av teorin 
rörande branding och intern marknadsföring som varit relevanta för vår studie. Detta 
innebär följaktligen att vi utelämnat andra, mindre relevanta, delar av teorin. 
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3.	  TEORIKAPITEL	  
 
I detta kapitel redogör vi för tidigare studier och teorier inom områdena för branding, 
intern marknadsföring och heltid- kontra deltidsanställda. Vi kommer genomgående att 
diskutera de tidigare studierna i relation till den aktuella studien. Avslutningsvis 
härleder vi, utifrån den diskuterade teorin, hypoteser som ämnar testa eventuella 
skillnader mellan hur väl heltid-kontra deltidsanställda inom serviceyrken 
representerar ett företags brandingstrategi.  
 

3.1	  Branding	  
 
Eftersom branding är den strategi i vilken vi är intresserade av att studera heltid- 
kontra deltidsanställda kommer vi inleda detta teoriavsnitt med att reda ut begreppet 
branding. Vi kommer vidare att mer utförligt redogöra för varför branding anses vara 
särskilt lämpat för serviceföretag och sedan presentera “ a service branding model” 
som denna studie tar avstamp i. Utifrån denna modell kommer vi även att redogöra för 
vilken roll de anställda har i brandingstrategin.  
 

3.1.1	  Vad	  innebär	  branding?	  
 
Även fast det går att spåra begreppet branding så långt tillbaka som till slutet på 1800-
talet då amerikanska företagsledare utvecklade varumärken som Gillette och National 
Bisquit Company (Low & Fullerton, 1994) så verkar det inte vara förrän på slutet av 
1990-talet som ämnet blev riktigt uppmärksammat och ett väl diskuterat ämne bland 
många forskare i ekonomivärlden (Aaker & Joachimsthaler, 2000; Aaker, 1991; Berry, 
2000; Kotler & Gertner, 2002; Keller, 1993). Utifrån de många artiklar vi under denna 
litteraturstudie läst i ämnet branding kan vi konstatera att det inte är helt enkelt att 
navigera bland olika förgreningar och definitioner av begreppet. I sin artikel ”Evolution 
of Branding Theory and Its Relevance to the Independent Retail Sector” (2006) gör 
Roper & Parker ett försök att sammanställa trender rörande branding från 1976 till 
2005, se tabell 1: ”Development of Clustered Themes” 
 
 
 

 Tabell 1. Development of Clustered Themes (Roper & Parker, 2006)  
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Branding har fortsatt vara ett ”hett” ämne fram till denna dag och anses i allt större 
utsträckning vara ett viktigt verktyg för att skapa konkurrensfördelar, utöka 
marknadsandelar samt skapa långvariga relationer med kunder (Matanda & Ndubisi, 
2013; Røvik, 2007, s.167). På senare år har den tidiga versionen av branding, ”Line 
branding”, i många fall ersatts med ”Corporate branding”. En av de viktigaste 
skillnaderna mellan dessa två är att företag nu lägger mer fokus på den branding som 
tillämpas inom en organisation och inte bara på extern kommunikation av varumärket 
(Harris & De Chernatony, 2001, s.441).  
 
En annan uppmärksammad trend i brandinglitteraruren är att fokus verkar skifta från 
”brand image” till ”brand identity”. Medan image-förespråkarna fokuserar på kundens 
upplevelse av varumärkets position i jämförelse med konkurrentens, lägger identity-
förespråkarna tyngden på hur chefer tillsammans med anställda kan skapa ett unikt 
varumärke (Harris & De Chernatony, 2001.)  
 
Vi menar att trenderna corporate branding och brand identity visar att dagens 
brandingforskning understryker att det inte räcker med reklam kampanjer med löften 
om specifik service eller miljövänliga produkter för att skapa ett starkt varumärke. 
Istället måste företagets unika kvalitéer genomsyra hela organisationen och samma 
budskap kommuniceras i alla kanaler. För att detta ska vara en möjlighet tänker vi oss 
att alla i organisationen också måste vara underförstådda med vad som gör företaget 
unikt. I och med detta blir de anställdas deltagande av största vikt för att 
brandingstrategin skall lyckas. Detta resonemang stärks av Harris & De Chernatony 
(2001). I och med detta känns vår studie legitim och ”rätt i tiden”.  
 
Slutligen vill vi påpeka att eftersom branding är definierat och använt på så många 
skilda sätt så kommer vi att utgå ifrån att alla serviceföretag som har någon form av 
uttalade värden kopplade till sitt varumärke använder sig av en brandingstrategi. Att 
skapa ett starkt varumärke genom att identifiera företagets unika värden, efterleva dem 
och på så vis differentiera företaget från konkurrenter är vår tolkning av vad branding 
handlar om. Denna tolkning grundas i Aakers definition av branding (1991). 
 

3.1.2	  Branding	  inom	  serviceyrken	  och	  “A	  Service	  branding	  model”	  
 
Som vi nämner i problembakgrunden spelar ett varumärke en extra viktig roll för 
serviceföretag eftersom servicen är immateriell och där av svår att kommunicera till 
kunder och andra intressenter. Starka varumärken gör det möjligt för kunder att 
visualisera och förstå servicen. Dessutom minimerar det den upplevda pengamässiga 
och sociala risken i att köpa servicen. (Berry, 2000). Ett varumärke hjälper även till med 
att koordinera ett företags externa kommunikation. Eftersom servicen är 
svårkommunicerad finns annars risk att den externa kommunikationen är inkonsistent, 
och att en anställd på en avdelning lovar något som andra delar av företaget senare inte 
kan leva upp till. (Wilson et al., 2012, s. 370-387).  
 
Berry (2000) har utvecklat en välanvänd modell för branding i servicesektorn. Till följd 
av brandingämnets aktualitet och den särskilt viktiga roll ett varumärke spelar i 
serviceföretaget så kommer denna modell att bli utgångspunkten för vår studie. 
Dessutom hjälper den oss att reda ut de anställdas roll i brandingstrategin, vilket är 
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nödvändigt för att vidare kunna undersöka ifall det föreligger några skillnader mellan 
hur väl heltid- kontra deltidsanställda representerar densamma.  
 
Modellen visar oss vilka faktorer som spelar in i jakten på brand equity - målet med 
branding (Berry, 2000; Wilson et al., 2012, s.380). Begreppet brand equity har, liksom 
branding, ingen klart fastställd definition. Konsensus verkar råda kring att det handlar 
om ett varumärkes värde (Berry, 2000; Wilson et al., 2012, s.380; Papasolomou & 
Vrontis, 2006). Diskussionerna i litteraturen handlar främst om ifall det handlar om 
värde ur ett finansiellt perspektiv eller ur ett kundperspektiv (Christodoulides & De 
Chernatony, 2010). Högt brand equity är associerat med goda vinster och lojala kunder 
(Wilson et al., 2012, s.380).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Berrys modell säger att tre faktorer kommer leda till “brand awerness” och “brand 
meaning”. Brand meaning betyder att kunden lärt sig associera värden och aktiviteter 
till företaget och brand awerness handlar om hur väl en kund känner till företaget. Ju 
starkare brand awerness och brand meaning desto högre brand equity har ett företag.  
 
Det finns tre faktorer enligt Berry (2000) som kommer att leda till brand awerness och 
brand meaning. Den första är den delen av varumärket som ett företag har möjlighet att 
kontrollera genom olika aktiviteter såsom reklam och annan typ av medveten extern 
kommunikation. Denna del leder främst till brand awerness. Vidare påverkas även ett 
varumärke av word-of-mouth och annan extern kommunikation som företaget ej kan 
kontrollera, såsom recensioner och diskussioner på forum. Det sista och, enligt Berry 
(2000), viktigaste som sägs påverka ett företags varumärke är kundens upplevelser vid 

Modell 1. ”A service branding model” av Berry 2000, modiefierad av författarna 2014 
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möten med företaget. Denna upplevelse influeras främst av personalbemötande. Denna 
sista del, som främst påverkar brand meaning, är också den som är relevant i vår studie 
eftersom vi avser att undersöka de anställdas roll i brandingstrategin (se modell 1 ”A 
service branding model”, modiefierad). Dessutom nämnde vi i föregående avsnitt att det 
i den senaste brandingforskningen understryks att ett varumärke bör genomsyra hela 
företaget och inte bara kommuniceras externt via reklam. Detta vilket kan tolkas som att 
brand awerness inte är tillräckligt för att skapa ett starkt varumärke. Därför kommer vi 
att i denna studie begränsa oss till att endast diskutera den tredje och sista delen i Berrys 
(2000) modell för brand equity som behandlar brand meaning och de anställdas roll i att 
uppnå detta.  
 
Efter att Berry (2000) i sin forskning pekat på att den viktigaste faktorn som påverkar 
varumärket är kundens möte med företaget, har senare forskning gett ökat stöd för detta. 
Riley & De Chernatony (2000) bygger vidare på Berrys (2000) modell och slår med sin 
forskning fast att ett varumärke till största delen uppstår i kommunikationen mellan 
kunder och anställda. Därför kräver ett effektivt varumärkesbyggande att företaget 
inkluderar de anställda i detta arbete. Slutligen föreslår de intern marknadsföring som 
ett verktyg för detta. Detta resonemang stödjer även Papasolomou, I. & Vrontis, D. 
(2006). 
 
Mosley konstaterar i sin studie gällande branding från 2007 att de anställdas roll i 
strategin handlar om mer än att genom ett gott kundbemötande ge ett företags 
varumärke ett gott rykte. Han pekar på att forskning visar på den allt viktigare roll de 
anställda spelar i att differentiera företaget från konkurrenter, detta genom att anpassa 
servicen efter de unika värden som företaget vill erbjuda sina kunder. På så sätt skapas 
en känsla hos kunderna som ingen kan kopiera.  
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3.2	  Intern	  marknadsföring	  
 
I föregående avsnitt presenterade vi branding och visade hur den senaste forskningen 
understryker vikten av de anställdas deltagande i brandingarbetet. Aktiviteter för att 
involvera de anställda i att skapa ett starkt varumärke kan ibland kallas för intern 
marknadsföring (Papasolomou & Vrontis, 2006). I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att 
ge en bakgrund till begreppet intern marknadsföring och beskriva olika tolkningar av dess 
innebörd. Därefter kommer vi att redogöra för vår egen tolkning av begreppet. 
Avslutningsvis kommer vi att diskutera vilka faktorer som i tidigare studier anses vara 
viktiga för att den interna marknadsföringen skall lyckas. 

Om vi observerar skillnader mellan hur heltid- kontra deltidsanställda berörs av den 
interna marknadsföringen menar vi att det kan indikera att det även föreligger 
skillnader mellan hur väl de två anställningsformerna representerar sitt företags 
brandingstrategi.  

 

3.2.1	  Vad	  innebär	  Intern	  marknadsföring?	  
 
Intern marknadsföring är ett begrepp som diskuterats i olika former under många år. En 
av de första definitionerna av begreppet publicerades av Berry (1981) under 80-talets 
början. Han förklarade då begreppet som en strategi där företagen skulle fokusera på att 
tillfredsställa sina anställda på samma sätt som sina kunder. Redan några år senare 
beskrevs begreppet som ett sätt att lära personalen att förstå värdet i vad organisationen 
vill uppnå så att detta kan guida dem i det dagliga arbetet (Winter, 1985, refererad av 
Qayum & Sahaf, 2013; Ahmed & Rafiq, 2000, 2002, s. 7).   

Som en utveckling av Winters definition diskuterar Grönroos (2008, s. 364) den interna 
marknadsföringen som ett verktyg som ska ge de anställda den kunskap som krävs för 
att skapa en hög servicenivå. Han menar vidare att det då är av stor vikt att den interna 
marknadsföringen innefattar regelbundet arbete och inte bara enstaka aktiviteter, för att 
lyckas. Vikten av ett regelbundet arbete för att den interna marknadsföringen ska 
generera en hög service nivå, menar vi kan innebära att deltidsanställda inte kan 
representera ett företags brandingstrategi lika väl som heltidsanställda. Detta eftersom 
de inte är på arbetet lika ofta som heltidsarbetare och involveras därför inte i 
regelbundna aktiviteter som ger kunskap om värden kopplade till företagets varumärke, 
i samma utsträckning.  

Ahmed & Rafiq (2000) har undersökt forskningen inom området intern marknadsföring 
och kunde då urskilja tre separata grenar av ämnet. I denna studie är två av dessa grenar 
intressanta. Båda dessa förklarar den interna marknadsföringen som ett sätt att involvera 
medarbetarna, göra dem delaktiga i organisationen och därmed motivera dem. Senare 
har denna syn på begreppet även förmedlas av Mosley (2007) som beskriver att den 
interna marknadsföringen fokuserar på att säkerställa att alla anställda inom 
organisationen förstår vad varumärket står för, samt deras roll i att förmedla detta 
vidare. 

Sammanfattningsvis kan vi med denna litteraturstudie se att en återkommande del inom 
forskningen är vikten av att den interna marknadsföringen ska förmedla företagets 
värden och image till alla inom organisationen. Både George (1990) och Ahmed & 
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Rafiq (2000) framhåller att den interna marknadsföringen bidrar till att alla anställda ska 
kunna förstå och uppleva företagets budskap.  

Eftersom intern marknadsföring beskrivs på flera sätt inom tidigare forskning kommer 
vi avslutningsvis att redogöra för vår syn på begreppet. Vi tolkar intern marknadsföring 
som “Alla interna aktiviteter som syftar till att ge de anställda kunskap om vad 
organisationen vill förmedla”. Det innebär att intern marknadsföring kan vara alltifrån 
medvetna strategier för att engagera de anställda i företagets unika värden (så som 
utbildningar, att de anställda får testa produkten/servicen) till indirekt förmedling av 
företagets unika värden (så som att chefen själv efterlever värdena). Genom att ge 
personalen kunskap om vad organisationen vill förmedla så underlättas deras deltagande 
i arbetet med att bygga ett starkt varumärke (Mosely, 2007). 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

3.2.2	  Vilka	  faktorer	  bidrar	  till	  framgångsrik	  intern	  marknadsföring	  
 
Som framgått  har tidigare forskning diskuterat många definitioner på begreppet, men 
sällan hur den interna marknadsföringen bör se ut för en lyckad implementering. I flera 
sammanhang diskuteras dock ledarens roll i förmedlingen av värden inom en 
organisation. Vallaster & De Chernatony (2006) menar att ledare på företag spelar en 
viktig roll i varumärkesbyggande. De förklarar att ledarna bör fungera som katalysatorer 
när det kommer till kunskap och aktiviteter kopplade till varumärket. Vidare skriver de 
att ledaren måste möjliggöra varumärkesbyggandet genom att fungera som mentor och 

Intern 
marknadsföring 

Anställda 

Customer experience with 
company 

Brand meaning Brand equity 

Modell 2. Intern marknadsförings betydelse för Brand equity i serviceföretag. 
Skapad av författarna, 2014. 
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coacha de anställda på olika sätt. Wilson et al. (2012, s.19) stärker detta och skriver att 
en ledare måste engagera sig i alla de aktiviteter som avser att ge de anställda den 
kunskap om företaget de behöver. Buchko (2007) indikerar att ledare som starkt 
demonstrerar ett företags värden gör det mer troligt att de anställda förstår och beter sig 
på samma sätt. 
 
För att en ledare ska kunna coacha sina anställda samt “starkt demonstrera” företagets 
värden anser vi att de bör närvara i det dagliga arbetet. Vidare menar vi att detta kan 
indikera att deltidsanställda inte får kunskap om företagets värden i samma utsträckning 
som heltidsanställda. Detta till följd av att de inte har möjlighet att arbeta nära en ledare 
i samma utsträckning som heltidsanställda eftersom de vanligen jobbar mer sällan och 
på obekväma tider.    

Som nämnt i förgående avsnitt så påpekar Grönroos (2008, s. 364) att det är av stor vikt 
att den interna marknadsföringen innefattar regelbundet arbete, inte bara enstaka 
aktiviteter för att lyckas. Detta anser vi innebär mindre chans för deltidsanställda att 
beröras av den interna marknadsföringen än heltidsanställda. 

 

3.3	  Heltid-‐	  kontra	  deltidsanställda	  	  
 
I och med att det är skillnader mellan heltid- och deltidsarbetare som vi avser att 
studera kommer vi i denna sista del av teorikapitlet att redogöra för tidigare forskning 
som gjorts i detta område. I början av avsnittet presenterar vi allmänna studier av 
deltidsarbete. Efter detta kommer vi att redogöra för tidigare funna skillnader 
arbetsgrupperna emellan.  

Vi studerar tidigare funna skillnader mellan deltid- och heltidsanställda för att 
upptäcka eventuella indikationer på att det även föreligger skillnader mellan hur väl de 
två arbetsgrupperna representerar en brandingstrategi.  

 

3.3.1	  Deltidsanställda	  
 
Att företagen blivit mer flexibla för att möta nutidens volatila krav och efterfrågan har 
krävt att även arbetskraften blivit mer flexibel. En vanlig strategi för företag att bli mer 
flexibla är att anpassa arbetskraften efter organisationens behov. Flexibilitet genom 
utbytbarhet betyder att individen inte kan göra speciellt många val i själv arbetet utan 
väljer i fall hon ska ta arbetstillfället som sådant. Denna typ av flexibilitet handlar om 
att företagen erbjuder tillfälliga anställningar, deltidsarbete, övertidsarbete och 
jourarbete (Allvin et al., 2006, s.44-46). Trots att fast anställning fortfarande är den 
dominerande arbetsformen så påvisas en snabb ökning av antalet deltids- och tillfälligt 
anställda (Allvin et al., 2006, s.16). 

Deltidsarbete dominerar främst inom serviceyrken och framförallt inom detaljhandeln 
samt hotell och restaurang. Det som dessa branscher har gemensamt är fluktuationerna i 
behovet av arbetskraft och att företagen i många fall hanterar problemet med 
deltidsanställningar. (Håkansson & Isidorsson 1999 ref av Arbetslivsinstitutet, 2003) 
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Arbetsgivarorganisationen svensk Handel (2011) uttalar sig:  

”Vi måste kunna ha personal i butikerna på de tider när kunderna vill handla. Därför 
är deltidsanställningar nödvändiga inom handeln, säger Dag Klackenberg, vd för 
Svensk Handel.” 

Idag visar även forskning att de som arbetar deltid gör det av olika anledningar, men de 
två mest diskuterade är dock brist på heltidsarbete samt viljan att arbeta färre timmar. 
En undersökning av deltidsarbetande under 2012 utförd av LO, framhäver att 62% av 
LO:s medlemmar som arbetade deltid under 2012, ofrivilligt hade denna 
anställningsform. (LO, 2012) 

 

3.3.2	  Skillnader	  mellan	  heltid-‐och	  deltidsanställda	  	  
 
Mycket av den forskning som rört anställningsformer fram till idag fokuserar på att 
identifiera skillnader i attityder mellan de olika arbetsgrupperna och resultaten har minst 
sagt varierat (Thorsteinson, 2003).  

Barker (1993) menar att deltidsarbetande kvinnor är mer nöjda i sin arbetssituation än 
heltidsarbetande trots att de rapporterar att de ofta känner sig exkluderade i 
organisationen. De upplever exkludering i organisationen i allmänhet men främst i 
arbetsrelationerna och vad gäller utvecklingsmöjligheter.  

Krauz et al. (2000) säger i deras studie av sjuksköterskor att det inte finns någon 
skillnad alls mellan heltid- och deltidsarbetare vad gäller utbrändhet, engagemang eller 
välmående på jobbet.  

Shockey & Mueller (1994) konstaterar att det finns skillnader mellan heltid-och 
deltidsarbetare och med sin studie slår de fast att dessa skillnader uppstår i arbetet, som 
resultat av strukturen på arbetsplatsen. Annorlunda uttryckt så anser de att det inte 
förekommer några skillnader i attityder till jobb i allmänhet. Skillnaderna som 
förekommer uppstår efter att de anställda börjat arbeta i organisationen. 

Miller & Ibrborg (1979) och Hall & Gordon (1973) refererade av Shani & Eberhart 
(1984) visar i sin forskning att deltidsanställda överlag inte trivs lika bra på sitt arbete 
som heltidsanställda. Hall & Gordon (1973) (refererat av Shani & Eberhart, 1984) 
menar till och med att skillnaden mellan deltid- och heltidsanställda är lika stor som 
mellan arbetslösa och heltidsanställda. 

I en nyare studie visar Sobaih et al. (2011) genom sin forskning på restaurangpersonal 
att deltidsarbetare är mindre nöjda med sin jobbsituation, mindre motiverade och 
mindre engagerade i företaget. De menar även att deltidsanställda inte blir inkluderade i 
organisationen i samma utsträckning som heltidsanställda.  De behandlas annorlunda 
och får mindre information om arbetet innan de börjar jobba.  

Till följd av dessa inkonsistenta resultat vid forskningen föreslog Sinclair et al. (1999) 
att skillnader mellan olika grupper av deltidsarbetare bör studeras likväl som skillnader 
mellan deltidsarbetare och heltidsarbetare. De finner i sina studier att endast vissa 
grupper av deltidsanställda är mindre involverade och engagerade i organisationen än 
heltidsanställda.  
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Martin & Sinclair (2007) anammar detta och delar i sin forskning in deltidsarbetare i sju 
olika grupper. Skillnaderna grupperna emellan utgörs av hur viktig inkomsten är för 
försörjning, ifall den anställde har fler jobb eller andra sysslor, samt hur den anställdes 
familjesituationen ser ut. De kommer senare fram till att skillnader finns mellan olika 
grupper av deltidsarbetare vad det gäller jobbattityder och intentioner att söka nytt jobb 
(Martin & Sinclair, 2007).  

Andra forskare såsom Thorsteinson (2003) har i sin forskning delat upp och hittat 
skillnader mellan deltidsanställda i grupperna: Arbetare som går i skolan, arbetare som 
tar hand om släktingar, arbetare som av någon anledning inte får arbeta heltid fast de 
vill (ofrivilliga deltidsarbetare), arbetare som av karriärmässiga- eller andra skäl själva 
valt att endast arbeta deltid (frivilliga deltidsarbetare). De flesta och enligt oss mest 
intressanta skillnaderna visade sig finnas mellan ofrivilliga och frivilliga deltidsarbetare. 
Frivilliga deltidsarbetare var mer engagerade i sitt arbete och hade färre tankar på 
uppsägning än ofrivilligt deltidsanställda.   

Till följd av denna ”röra” av inkonsistenta resultat vid forskning på skillnader mellan 
heltid-och deltidsanställda anser vi det finnas anledning att studera ämnet vidare. Ett 
flertal forskare har slagit fast att deltidsanställda inte är lika engagerade i organisationen 
vilket kan indikera att de inte representerar ett företags brandingstrategi lika väl som 
heltidsanställda. Brist på engagemang kan leda till att ovilja att ta till sig kunskap om 
företagets värden samt bristande motivation att efterleva det som uppfattas.   

Deltidsanställdas upplevelse av exkludering kan enligt oss även vara en indikation på att 
deltidsarbetare inte har möjlighet att representera sitt företags brandingstrategi på ett 
tillfredsställande sätt. Att inte anse sig vara inkluderad kan likställas med att inte anse 
sig ha tillräckligt med kunskap. Att känna sig exkluderad kan även leda till bristande 
motivation. 

Vidare visar forskning att det förekommer attitydskillnader mellan olika grupper av 
deltidsanställda och det är någonting vi kommer att ta fasta på i vår studie. Att forskare i 
de tidiga studierna inte gjort skillnad mellan olika typer av deltidsanställda är något som 
förvånar oss. I vår mening känns det logiskt att det borde existera skillnader vad gäller 
trivsel i arbetssituationen, framför allt mellan frivilliga och ofrivilliga deltidsarbetare. 

Slutligen anser vi det vara konstigt, ökningen av deltidsarbete till trots, att forskare inte 
studerat skillnader mellan olika de anställningsformerna i relation till mer specifika 
sammanhang och företagsstrategier. De begrepp som hittills använts i forskning är 
breda såsom trivsel, engagemang eller lojalitet. Därför hoppas vi med denna studie av 
skillnader mellan deltid- och heltidsarbetare i relation till brandingstrategier, fylla en del 
av det existerande gapet gällande forskning på skillnader mellan olika arbetsgrupper.    
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3.4	  Hypoteser	  
 
I detta avsnitt ämnar vi att utifrån våra tre teoridelar härleda och presentera fem 
hypoteser avsedda att testa vår frågeställning. Vi kommer att återge redan diskuterade 
delar från teorin för att förtydliga argumentationen.  

Till en början vill vi påminna läsaren om vår frågeställning som lyder “I vilken 
utsträckning finns en skillnad mellan hur väl deltid- kontra heltidsanställda 
representerar ett företags brandingstrategi”  

Vidare vill vi påminna om att vi likställt “Att representera sitt företags brandingstrategi” 
med att “ ha kunskap om- samt motivation att efterleva de värden som ligger till grund 
för ett företags varumärke”.  Se del 4.8 Operationalisering. Detta innebär att vi härlett 
hypoteser som avser testa skillnader mellan de olika arbetsgruppernas upplevda 
kunskap om- samt motivation att arbeta utefter värden som ligger till grund för 
företagets varumärke.  
 

Härledning av hypoteser 
 
→ Barker (1993) menar att deltidsarbetande kvinnor ofta känner sig exkluderade i 
organisationen.  

→ Sobaih et al. (2011) visar med sin forskning att deltidsanställda inom 
restaurangbranschen inte upplever sig bli inkluderade i organisationen i samma 
utsträckning som deltidsanställda.  

→ Shockey & Mueller (1994) slår med sin forskning fast att det finns skillnader mellan 
heltid-och deltidsanställda vad gäller engagemang och att denna skillnad uppstår i 
arbetet och som resultat av strukturen på arbetsplatsen.  

→ Shani & Eberhart (1984) ser i sin forskning indikationer på att deltidsanställda inte 
trivs lika bra i sin arbetssituation som heltidsanställda.  

→ Sobaih et al. (2011) finner i sin forskning på restaurangpersonal att deltidsarbetare är 
både mindre nöjda med sin arbetssituation, mindre motiverade och mindre engagerade i 
företaget. De menar även att deltidsanställda får mindre information om arbetet innan de 
börjar jobba, vilket kan vara anledningen till den observerade skillnaden 
arbetsgrupperna emellan.  

→ Grönroos (2008, s. 364) menar att det är av stor vikt att den interna 
marknadsföringen (som skall förmedla företagets värden till alla inom en organisation) 
innefattar regelbundet arbete, inte bara enstaka aktiviteter, för lyckad implementering. 
Vi menar att deltidsarbetare inte har samma möjlighet att vara en del av detta 
regelbundna arbete i samma utsträckning som heltidsarbetare.  

Med grund i ovan presenterade teori formulerar vi följande hypoteser: 

h1: Deltidsanställda inom serviceyrken anser sig ha mindre kunskap gällande de 
värden som ligger till grund för företagets varumärke än heltidsanställda inom 
serviceyrken 
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h0: Deltidsanställda inom serviceyrken anser sig inte ha mindre kunskap gällande de 
värden som ligger till grund för företagets varumärke än heltidsanställda inom 
serviceyrken 

h2: Deltidsanställda inom serviceyrken är mindre motiverade att efterleva de värden 
som ligger till grund för företagets varumärke än heltidsanställda inom serviceyrken 

h0: Deltidsanställda inom serviceyrken är inte mindre motiverade att efterleva de 
värden som ligger till grund för företagets varumärke än heltidsanställda inom 
serviceyrken 

→ Forskningen diskuterar många definitioner av begreppet intern marknadsföring men 
sällan hur den interna marknadsföringen bör se ut för lyckad implementering. 
Återkommande är dock diskussioner kring ledarens roll. Buchko (2007) indikerar att 
ledare som starkt demonstrerar ett företags värden gör det mer troligt att de anställda 
förstår och beter sig på samma sätt. Det är därför av stor vikt att top-chefer och 
mellanchefer handlar föredömligt för en lyckad implementering. Ledarens roll i 
förmedlingen av värden i en organisation diskuteras även av Vallaster & De Chernatony 
(2006). De menar också att ledare på företag spelar en viktig roll i 
varumärkesbyggande. De skriver att ledarna bör fungera som katalysatorer när det 
kommer till kunskap och aktiviteter kopplade till varumärket för lyckad 
implementering. Vidare skriver de att de måste möjliggöra varumärkesbyggandet 
genom att fungera som mentorer och coacha de anställda på olika sätt. Även Wilson et 
al. (2012, s.19) stärker resonemanget om att en ledare spelar en viktig roll när det 
kommer till att utrusta de anställda om den kunskap de behöver om företaget.  

Med grund i ovan presenterade teori formulerar vi följande hypotes: 

h3: De anställda inom serviceyrken som träffar sina chefer ofta anser sig ha mer 
kunskap om de värden som ligger till grund för organisationens varumärke  

h0: De anställda inom serviceyrken som träffar sina chefer ofta anser sig inte ha mer 
kunskap om de värden som ligger till grund för organisationens varumärke 

→ Till följd av inkonsistenta resultat vid forskning på skillnader mellan de olika 
arbetsgrupperna föreslog Sinclair et al. (1999) att skillnader mellan olika grupper av 
deltidsarbetare bör undersökas likväl som skillnader mellan deltidsarbetare och 
heltidsarbetare. De finner i sin forskning att vissa grupper av deltidsanställda är mindre 
involverade och engagerade i organisationen än andra är.  

→ Martin & Sinclair (2007) delar i forskning in deltidsarbetare i sju olika grupper där 
skillnaderna dem emellan utgörs av hur viktig inkomsten är för försörjning, fler jobb 
eller andra sysslor, samt hur den anställdes familjesituationen ser ut. De kommer senare 
också fram till att skillnader finns mellan olika grupper av deltidsarbetare vad det gäller 
jobbattityder och intentioner att söka nytt jobb.  

→ Thorsteinson (2003) har i sin forskning delat upp och hittat skillnader mellan 
deltidsanställda i grupperna: Arbetare som går i skolan, arbetare som tar hand om 
släktingar, arbetare som av någon anledning inte får arbeta heltid fast de vill (ofrivilliga 
deltidsarbetare), arbetare som av karriärmässiga- eller andra skäl själv valt att endast 
arbeta deltid (frivilliga deltidsarbetare). De flesta skillnaderna visade sig finnas mellan 
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ofrivilliga och frivilliga deltidsarbetare. Frivilliga deltidsarbetare var mer engagerade i 
sitt arbete och hade färre tankar på uppsägning än ofrivilligt deltidsanställda. 

Med grund i ovan presenterade teori formulerar vi följande hypoteser: 

h4: Frivilligt deltidsanställda inom serviceyrken är mer motiverade att efterleva de 
värden som organisationen vill att de arbetar efter än ofrivilligt deltidsanställda inom 
serviceyrken 

h0: Frivilligt deltidsanställda inom serviceyrken är inte mer motiverade att efterleva de 
värden som organisationen vill att de arbetar efter än ofrivilligt deltidsanställda inom 
serviceyrken 

h5: Frivilligt deltidsanställda inom serviceyrken anser sig ha mer kunskap gällande de 
värden som ligger till grund för företagets varumärke än ofrivilligt deltidsanställda 
inom serviceyrken 

h0: Frivilligt deltidsanställda inom serviceyrken anser sig inte ha mer kunskap gällande 
de värden som ligger till grund för företagets varumärke än ofrivilligt deltidsanställda 
inom serviceyrken 
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4.	  PRAKTISK	  METOD	  
 
I detta avsnitt avser vi att redogöra för den praktiska metod som tillämpats i studien. 
Inledningsvis redogör vi för valen av forskningsstrategi, undersökningsmetod samt 
forskningsdesign. Vidare beskriver vi arbetet med population och respondenturval samt 
diskuterar accessen. Efter detta beskriver vi arbetet med vår enkät samt argumenterar. 
Vi redogör även för distributionen av enkäten. Avslutningsvis beskriver vi 
operationaliseringen och visar hur vi härlett enkätfrågorna från studiens teoretiska 
grund. Frågor rörande etik diskuteras genomgående i avsnittet.  

4.1	  Forskningsstrategi	  
 
I avsnittet om studiens utgångspunkter framgick att vår verklighetssyn är objektivistisk 
samt att vår kunskapssyn är positivistisk. Utifrån detta framgick även att vår 
forskningsansats är deduktiv, vilket innebär att vi utifrån befintlig teori ämnar härleda 
hypoteser som sedan ska undersökas med hjälp av empiri. 

Till följd av ovan nämnda inriktningar föll det sig naturligt att studiens 
forskningsstrategi blev kvantitativ. Detta eftersom den kvantitativa forskningsstrategin 
fokuserar på kvantifiering av data samt innehåller det deduktiva synsättets 
teoriprövning. Det utförs även efter naturvetenskapliga tillvägagångssätt samt uppfattar 
den sociala verkligheten som objektiv (Bryman & Bell, 2011, s. 49). Den kvantitativa 
forskningen gav oss möjlighet att undersöka om det finns skillnader mellan anställda. 
Den gav oss även möjlighet att förklara eventuella skillnader med hjälp av beroende och 
oberoende variabler utifrån den tidigare teorin.  Vidare möjliggjorde den kvantitativa 
forskningsstrategin en objektiv undersökning, där vi kunde undersöka de anställda utan 
att tolka deras svar. Hade vi gjort en kvalitativ undersökning hade tolkningen istället 
varit det primära. (Bryman & Bell, 2011, s. 49) Den kvantitativa forskningsstrategin 
möjliggjorde även den anonymitet som är avgörande för vår studie eftersom en 
undersökning utan direkt kontakt med respondenterna gör att de kan svara ärligt ”utan 
påtryckningar” från forskaren.  

 

4.2	  Undersökningsmetod	  
 
Utifrån valet av en kvantitativ studie som forskningsstrategi diskuterade vi två möjliga 
undersökningsmetoder för att samla in vår empiri, dessa var strukturerade intervjuer 
samt enkäter. Strukturerade intervjuer innebär att forskarna ställer frågor till 
respondenterna utifrån ett sedan tidigare fastställt intervjuschema ofta med väldigt 
specifika frågor. Detta underlättar hanteringen av- och standardiseringen av materialet. 
Strukturerade intervjuer innebär dock en risk när det gäller hur forskarna påverkar 
respondenterna, genom exempelvis tonläge på olika frågor. (Bryman & Bell, 2011, s. 
215-216)  

En enkätundersökning påminner delvis om den strukturerade intervjun, eftersom 
respondenterna ska besvara ett antal förutbestämda frågor i en viss ordningsföljd. En av 
de viktigaste fördelarna vi såg med en enkät var att vi kunde eliminera risken för vad 
som kallas ”intervjuareffekten”. Intervjuareffekten innebär att forskarna på olika sätt 
kan påverka respondenten. Nackdelar med en enkät kan dock vara att forskaren inte har 
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möjlighet att hjälpa respondenterna, samt att respondenterna kan läsa hela enkäten innan 
de svarar. Ifall respondenterna bläddrar igenom enkäten innan svarar riskerar vi att de 
får en för tydlig uppfattning om vad studien handlar om och att vi därmed går minste 
om spontana svar (Bryman & Bell, 2011, s. 243-247) 

Efter att ha övervägt båda undersökningsmetoderna valde vi att utföra en 
enkätundersökning. Detta för att undvika eventuell påverkan på respondenterna, vilket 
vi menar är särskilt viktigt eftersom frågor gällande arbetet kan upplevas känsliga. 
Genom att använda oss av en enkät minimerade vi risken att som forskare påverka 
respondenterna i form av tonläge eller genom att skapa en osäkerhet med vår närvaro. 
Vi menar att respondenterna kan uppleva att de inte vågar svara fritt vid en intervju, 
eftersom de då personligen måste stå för det de säger gentemot oss.  

Utöver den anonymitet en enkätundersökning ger, så fick vi genom denna 
undersökningsmetod även möjligheten att nå ut till fler respondenter samt nå alla 
respondenterna under samma tidsperiod. Eftersom vår tid till denna studie var 
begränsad såg vi enkätundersökningen som en möjlighet att svar från flera respondenter 
med en större spridning än om vi utfört intervjuer. Många svar är också av stor vikt vid 
en kvantitativ studie eftersom detta möjliggör generaliserbara resultat. 

 

4.3	  Forskningsdesign	  
 
Med stöd i valet av en kvantitativ studie med enkäter som undersökningsmetod valde vi 
vidare att arbeta med en tvärsnittsdesign. 

Eftersom vi avser att undersöka anställda på fler än ett företag passade 
tvärsnittsdesignen väl eftersom denna forskningsdesign syftar till att forskare 
undersöker fler än ett fall och är intresserade av variation (Byrman & Bell, 2011, s.76-
78). Vidare gav denna design oss möjlighet att kvantifiera data och studera sambanden 
mellan de olika variabler vi valt att undersöka. Däremot kan det inte konstateras om det 
föreligger en kausal relation på samma sätt som går att göra med en experimentell 
studie. 

 I en tvärsnittsdesign samlas respondenternas svar in vid ett och samma tillfälle 
(Bryman & Bell, 2011, s.78) eftersom vi avser att undersöka våra respondenter under 
samma tidsperiod lämpade sig denna design bäst för vår studie. Vi vill alltså inte 
undersöka respondenterna vid flera tillfällen för att jämföra deras kunskap och attityder 
över tid, då hade en experimentell studie lämpat sig bättre. (Byrman & Bell, 2011, s.78). 

	  

	  

	  

	  
 

Kvantitativ 
studie Enkät 

Tvärsnitts-
design 

Figur 2. Praktiskt tillvägagångssätt. Skapad av författarna 2014. 
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4.4	  Population	  &	  Respondenturval	  
 
I denna studie har vi valt att undersöka heltid- samt deltidsanställda inom serviceföretag 
i Västerbotten eftersom vi påstår att antalet serviceföretag i länet är så stort att de kan 
ses som representativa för Sveriges serviceföretag.  

Förteckningar över de företag som utgör vår population var svåra att komma över, till 
följd av att företagen har olika bolagsformer och därför inte finns tillgängliga i allmänna 
register. Det innebar följaktligen att vi inte kunde ta fram en urvalsram för vår 
population. Utan urvalsram uteslöts möjligheten att utföra ett sannolikhetsurval med ett 
representativt urval. Ett sannolikhetsurval kan utföras på olika sätt, men gemensamt för 
dessa är att urvalet sker slumpmässigt ur populationen för att på så sätt få ett 
representativt urval som speglar hela populationen och därmed möjliggör 
generaliseringar (Bryman & Bell, 2011, s. 190-191).  

Till följd av ovan beskrivna omständigheter har vi i vår studie gjort det som kallas ”ett 
bekvämlighetsurval”. Det innebär att urvalet samlas in på ett annat sätt än vid ett 
sannolikhetsurval och därmed inte kan sägas spegla hela den undersökta populationen. 
Trots detta används bekvämlighetsurval ofta inom just ämnesområden som management 
och ekonomi (Bryman & Bell, 2011, s.204-205).  

Vår urvalsprocess inleddes med att vi gjorde en förteckning över åtta stora 
serviceföretag i Västerbotten som tillhör kedjor med tydligt uttalade värden.  
Anledningen till att vi riktade in oss på stora företag var för att få tillgång till många 
respondenter så både deltid- och heltidsanställda kunde återfinnas i en större 
utsträckning. Detta för att göra vår studie så effektiv som möjligt.  

Efter att ha fastställt vilka företag vi kunde anse vara representativa för vår population 
började vi kontakta företagen på vår lista. Detta resulterade i att vi fick access till fyra 
av de åtta företagen vars anställda vi ville undersöka. Vi diskuterar problematiken med 
access och andra möjligheter att nå vår population i avsnitt 4.7 Access.  

 

4.5	  Enkätkonstruktion	  
 
I detta avsnitt beskriver vi arbetet med den enkät som använts i studien. Vi redogör för 
vilken hänsyn som tagits till etiska aspekter, hur vi konstruerat frågorna samt arbetat 
med enkätens layout. Vi kommer att illustrera med hjälp av figurer. För att ta del av 
enkäten i sin helhet se bilaga 3. 

4.5.1	  Etik	  

Enkäten är utformad med hänsyn till de etiska aspekter som gäller kvantitativa 
undersökningar såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. (Bryman & Bell, 2011, s.129-132). 	  

För att fullgöra informationskravet informerade vi i försättsbladet till vår enkät 
respondenterna om vad vi avser att undersöka samt i vilket syfte studien görs. Vi 
lämnade även våra kontaktuppgifter för att respondenterna skulle kunna kontakta oss 
vid eventuella frågor. 
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I enlighet med konfindentialitetkravet så informerade vi även i försättsbladet om 
respondenternas anonymitet. Vi tydliggjorde att både de anställda som ombads att svara 
på enkäten samt företaget arbetar på kommer att vara anonyma i vår studie Vi lämnade 
dessutom ett informationsblad i personalrummet på varje företag för att ytterligare 
understryka anonymiteten. För att förhindra att chefer eller andra skulle kunna ta del av 
enkätsvaren konstruerade vi en ”inbrottssäker” svarslåda.  

Trots detta bör hänsyn tas till att vi inte kunde kontrollera omgivningen där 
respondenterna svarade på enkäterna. Risken finns att de besvarade enkäten i sitt 
rastrum medan kollegor eller chef var närvarande, vilket leder till att anonymiteten kan 
ifrågasättas. Vi författare är medvetna om detta men eftersom kravet på anonymitet inte 
heller hade tillåtit företagen att dela ut kontaktuppgifter till sina anställda så var detta 
det enda sättet för oss att nå dem. Vi hade visserligen kunnat vara på plats medan de 
anställda svarade för att försöka kontrollera anonymiteten men detta hade vart alldeles 
för tidskrävande med tanke på att endast ett besök på företaget inte hade vart tillräckligt 
för att nå tillräckligt många respondenter. Dessutom hade vår närvaro påverkat 
anonymiteten negativt.  

I försättsbladet samt informationsbrevet informerade vi vidare om att medverkan i vår 
studie är helt frivillig. Detta för att uppfylla våra plikter enligt samtyckeskravet.  

Sist men inte minst anser vi oss ha fullgjort nyttjandekravet eftersom informationen som 
framkommit under vår studie endast har använts i vår uppsats och inte heller kommer 
användas någon annanstans i framtiden.  

Vi har även diskuterat övriga etiska aspekter. Många av frågorna i vår enkät kan 
uppfattas som känsliga eftersom det kan tolkas som att vi undersöker hur väl den 
anställde utför sitt jobb. Dessa kan möjligen upplevas än mer känsliga till följd av att 
enkäten ska besvaras på själva arbetsplatsen. Det är av största vikt att de som ansvarar 
för en studie gör allt i sin makt för att undvika att deltagarna i studien inte kommer till 
skada (Bryman & Bell, 2011, s.28). Därför har vi resonerat mycket kring de känsliga 
frågorna och den något bristande anonymiteten. Vår förhoppning är dock att vi varit 
tydliga med att enkäten är frivillig och att de anställda på företagen kunde avsluta sitt 
deltagande ifall de kände sig tveksamma. 

 

4.5.2	  Frågekonstruktion	  
 
Vi valde att använda oss av en så kallad Likertsskala i vår enkät eftersom den lämpar 
sig för att mäta attityder samt ger möjlighet att för-koda frågorna vilket underlättar den 
kommande databearbetningen (Eijlertsson, 1996, s. 80; Bryman & Bell, 2011, s.240).  

På inrådan av vår handledare valde vi att använda oss av svarsalternativen 1-6 i vår 
likertsskala där 1 innebar “Instämmer inte alls” och 6 innebar “Instämmer helt” (se figur 
2). Detta för att “tvinga” respondenterna att ta ställning. Argumentet för detta är att 
respondenter har en tendens att av lättja välja det neutrala alternativet ifall det finns ett 
sådant (Eijlertsson, 1996, s.70). För att undvika att någon utan åsikt att tog ställning, 
vilket skulle leda till missvisande resultat, lade vi dock ändå till alternativet “vill ej ta 
ställning” (se figur 2). 
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     Instämmer inte alls                                                 Instämmer helt       Vill ej ta ställning 
 
       
           
                        1               2                 3              4              5              6 
  

 
 

Frågorna i vår enkät var utformade som påståenden såsom: “Jag anser mig vara lojal till 
detta företag”. Påståenden som våra är en typ av slutna frågor och det finns både 
fördelar och nackdelar med att använda sig av slutna frågor (Bryman & Bell, 2011, s. 
248-252). En nackdel är att forskaren kan gå miste om information och en annan är att 
respondenterna kan känna sig irriterade ifall de inte hittar ett svarsalternativ som passar 
dem. Fördelarna med slutna frågor är att det är lättare att bearbeta svaren, att jämföra 
och hitta samband i svaren samt att det kräver mindre av respondenterna. (Bryman & 
Bell, 2011, s. 248-.252) Med hänsyn tagen till både för-och nackdelar bestämde vi oss 
för att använda slutna frågor i form av påståenden. Detta främst på grund av att öppna 
svar leder till tidskrävande svarsbearbetning samt att vi med denna studie avser att 
jämföra svaren vilket slutna frågor lämpar sig för (Bryman & Bell, 2011, s. 248-252). 

Eijlertsson (1996) menar att språket i en enkät bör vara så enkelt som möjligt för att 
minimera risken för felaktiga tolkningar. Därför har vi vart noga med att försöka 
formulera lättförståeliga påståenden.  

 

4.5.3	  Layout	  
 
Vad gäller ordningen av frågorna i en enkät menar Eijlertsson (1996) att det är 
fördelaktigt att orda dem i ett logiskt mönster. Vi har, i den mån det vart möjligt, därför 
ordnat frågorna så att de följer ett logiskt mönster. Vi övervägde att dela in frågorna i tre 
olika delar istället för två (bakgrundsfrågor och påståenden), eftersom detta kan öka 
läsbarheten och ge ett mer seriöst intryck (Eijlertsson, 1996, s.84). I slutändan gjorde vi 
ändå inte det eftersom vi ansåg att det fanns en risk för att avslöja för mycket och att det 
skulle leda till att respondenterna inte skulle svara spontant.  

En grundregel vad gäller ordningen på svarsalternativen i enkäten är att de ska vara 
ordnade på samma sätt genom hela enkäten för att inte förvirra respondenterna 
(Eijlertsson, 1996, s.67). Med hänsyn till detta har vi därför har vi använt oss av samma 
svarsalternativ genom hela enkäten förutom vad gäller sakfrågorna.  

I många fall är vertikala svarsalternativ att föredra i en enkät eftersom de då skiljs från 
varandra på ett tydligare sätt. Att använda vertikala svarsalternativ tillsammans med en 
Likertsskala är dock inte att föredra eftersom enkäten då blir alldeles för luftig och lång 
(Bryman & Bell, 2011, s.238). Därför har vi använt oss av horisontella svarsalternativ.  

Något vi vill ge oss själva kritik för är att vi inte någonstans i enkäten informerade om 
vilken grad av överensstämmelse varje siffra representerade. Exempelvis kunde vi 
skrivit: 1= Instämmer inte alls 2 = Instämmer till viss del, och så vidare. Detta hade 

Figur 2. Likertskala konstruerad av författarna, 2014. 
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möjligen gjort det enklare för respondenterna att identifiera sig med något av 
svarsalternativen och det hade dessutom minskat risken för missförstånd.   
 
 

4.6	  Operationalisering	  	  
 
Alla frågor i den enkät vi utformat går att härleda till någon av de teorier som vår studie 
bygger på. De ämnade alla, med undantag för bakgrundsfrågorna, att mäta hur väl en 
anställd representerar en brandingstrategi.  

Inledningsvis i arbetet med operationaliseringen var vi tvungna att definiera vad vi 
menar med: “Att representera ett företags bradingstrategi”. Detta för att kunna göra 
uttrycket mätbart. Wilson et al. (2012,s.19) beskriver vilken roll anställda har i en 
framgångsrik service: 

 “Unless service employees are able and willing to deliver on the promises made, the 
serivce will not be successful” 

Vi anser att det finns likheter mellan att representera sitt företags brandingstrategi på ett 
tillfredsställande sätt och att leverera den service som företaget lovat kunden (genom 
extern kommunikation) som detta citat handlar om. Både när anställda ska leverera den 
utlovade servicen och/eller efterleva sitt företags brandningstrategi behöver de ha 
förutsättningarna och motivationen som krävs.  
 
Med grund i detta citat samt de insikter vi fått genom våra litteraturstudier, så likställer 
vi att representera sitt företags brandingstrategi med: Att ha kunskap angående - samt 
motivation att arbeta utefter de värden som ligger till grund för ett företags varumärke.  
 
För tydlighetens skull har vi fortsättningsvis delat upp avsnittet i tre delar. Den första 
delen beskriver arbetet med bakgrundsfrågor. Den andra delen beskriver arbetet med 
frågor som avser att mäta de anställdas upplevda kunskap gällande värden som ligger 
till grund för företagets varumärke. Den tredje delen beskriver arbetet med frågor som 
avser att mäta motivation att arbeta utefter värden som ligger till grund för företagets 
varumärke.  

 

4.6.1	  Bakgrundsfrågor	  
 
Den bakgrundsinformation vi frågade efter i vår enkät var huruvida den anställde är 
heltid- eller deltidsanställd, frivilligt eller ofrivilligt deltidsarbetande samt hur ofta 
denne arbetar nära en chef. Detta till följd av att vi i vår litteraturstudie sett indikationer 
på att det kan finnas en skillnad i attityder och beteende dessa grupper emellan. Vi avser 
inte att i denna studie undersöka skillnader med grund i andra bakgrundsvariabler så 
som kön eller åldersgrupper även om det hör till vanligheten att detta efterfrågas. Detta 
eftersom det inte skulle fylla någon funktion när det kommer till att besvara vår 
frågeställning.   

Vi valde som ovan nämnt att dela upp deltidsarbetarna i två grupper: Frivilligt 
deltidsanställda och ofrivilligt deltidsanställda. Andra forskare, så som Martrin & 
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Sinclair (2007) och Thorsteinson (2003), delade in deltidsanställda i sju respektive fyra 
grupper med olika egenskaper. Anledningen till att vi valde att dela in deltidsarbetarna i 
endast två grupper är att vi löpte risk att inte nå tillräckligt många respondenter för att 
det skulle vara möjligt att finna någon betydande skillnad i upplevd kunskap och 
motivation mellan sju eller fyra grupper. 

Med grund i detta formulerade vi följande bakgrundsfrågor:  

Fråga Teori Ämnar att mäta 
Q.1 (Bakgrundsfråga) – Om 
anställningsform: Jag jobbar heltid på 
detta företag (Med heltid menar vi alla 
som är schemalagda över 30 timmar per 
vecka, alltså de som arbetar 75-100 %) / 
Jag jobbar deltid på detta företag (Med 
deltid menar vi alla som är schemalagda 
mindre än 30 timmar per vecka, alltså de 
som jobbar mindre än 75 %) 

Deltidsarbetare kontra heltidsarbetare  
Shockey & Mueller(1994); Sobaih 
et.al (2011);Shani & Eberhart (1984); 
Barker (1993); Grönroos (2008, s. 
364)  

Skillnader mellan deltid- 
och heltidsanställda vad 
gäller upplevd kunskap 
gällande- samt 
motivation att efterleva 
de värden som ligger till 
grund för ett företagets 
varumärke  

Q.2 (Bakgrundsfråga) – Om önskan att 
arbeta mer: (Besvaras endast om du 
arbetar deltid)  
Jag har själv valt att endast arbeta deltid 
på detta företag och är nöjd med det /Jag 
hade gärna haft fler schemalagda 
arbetstimmar på detta företag om det 
funnits möjlighet  

Deltidsarbetare kontra heltidsarbetare  
Thorsteinson (2003); Martin & 
Sinclair (2007); Sinclair et al. (1999)  
 

Skillnader mellan 
frivilligt och ofrivilligt 
deltidsarbetande vad 
gäller upplevd kunskap 
gällande- samt 
motivation att efterleva 
de värden som ligger till 
grund för ett företagets 
varumärke 

   
Q.3 (Bakgrundsfråga) - Om kontakten 
med chefer: Jag träffar någon av mina 
chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt  
5 dagar/ vecka, 2-4 dagar/vecka, 1 
dag/vecka-1 dag/ månad, Mer sällan  

Intern marknadsföring 
Buchko (2007); Wilson et al. (2012); 
Vallaster & Chernatony (2006)  
 

Skillnader mellan de 
som träffar sina chefer 
ofta kontra sällan vad 
gäller upplevd kunskap 
gällande de värden som 
ligger till grund för ett 
företagets varumärke 

 

Vad gäller fråga 3 kommer vi i vår analys att tolka varje dag samt 2-4 gånger per vecka 
som ofta och 1-3 ggr per månad samt mer sällan, som sällan Se avsnitt 4.9 
Databearbetning. Till en början hade vi tänkt mäta hur ofta de anställda träffade sina 
chefer genom att använda oss av svarsalternativen: “Mycket ofta, ofta, ibland, sällan”. 
Senare bestämde vi dock oss för att precisera dessa alternativ ytterligare för att undvika 
missförstånd och egna tolkningar av tidsbegrepp genom att göra svarsalternativen så 
entydiga att de bara kan tolkas på ett sätt (Eijlertsson, 1996, s.44). Detta krävde dock att 
vi författare senare var tvungna att tolka vad som räknas till ofta samt vad som räknas 
till sällan och detta vill vi göra läsaren uppmärksam på.    

 

 

 

Tabell 2. Bakgrundsfrågor, Skapad av författarna 2014 
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4.6.2.	  Upplevd	  kunskap	  gällande	  värden	  som	  ligger	  till	  grund	  företagets	  varumärke	  
 
Inför operationaliseringen av denna del var vi tvungna att definiera ordet 
“företagsvärden” tillika värden som ligger till grund till för ett företags varumärke. 
Branding handlar om differentiering genom värden (Aaker, 1991, s.7) vilket kan tolkas 
som att företag bör ha unika värden kopplade till sitt varumärke. Detta innebär att vi i en 
helt korrekt mätning borde ställa frågor om företagets unika värden men till följd av att 
vi utlovat anonymitet i vår studie har vi inte kunnat använda oss av påståenden som 
mäter den kunskap anställda anser sig ha gällande företagens specifika värden. Istället 
har vi fått mäta kunskap gällande värden i mer allmänna termer. För att kunna göra 
detta har vi noggrant studerat flera serviceföretags uttryckta affärsidéer visioner, 
värdegrunder samt företagsvärden för att kunna urskilja mönster. Efter att ha gjort det 
märkte vi att det som återkommer i de flesta företag med starka varumärken (inklusive 
de vi undersökt) verkar vara ställningstaganden i samhällsfrågor, frågor angående den 
externa miljön, samt riktlinjer rörande hur de anställda bör behandla kollegor och 
bemöta kunder. Vanligt är också att företagen nämner egenskaper hos personalen som 
värdesätts samt övriga adjektiv som beskriver vad som skiljer varumärket från 
konkurrenternas exempelvis.  

Med grund i detta har vi sedan konstruerat dessa frågor. I tabell 3 kan läsaren avläsa 
vilken teori frågorna relaterar till samt vad de avser att mäta. 

Påstående Teori Ämnar att mäta 
Q.7 Jag skulle enkelt kunna sätta 
ord på vad som skiljer mitt företags 
varumärke från konkurrenters 
varumärke 

 Branding 
Aaker (1991); Harris & Chernatony 
(2001); Mosley (2007) 
 
Intern marknadsföring 
George (1990); Rafiq & Ahmed 
(2000); Papasolomou & Vrontis 
(2006); Grönroos (2008, s. 364)  
 
Deltid- kontra heltidsarbetare 
Shockey & Mueller (1994); Sobaih et 
al. (2011); Barker (1993); Sinclair et 
al.(1999); Martin & Sinclair (2007); 
Thorsteinson (2003);  Buchko (2007); 
Wilson et al. (2012); Vallaster & 
Chernatony (2006)  
 
 
 

Upplevd kunskap 
gällande de värden 
som ligger till grund 
för ett företagets 
varumärke 

Q.8 Jag vet hur jag som anställd ska 
representera mitt företags 
varumärke på bästa sätt 

Branding 
Aaker (1991); Harris & Chernatony 
(2001); Mosley (2007) 
 
Intern marknadsföring 
George (1990); Rafiq & Ahmed 
(2000); Papasolomou & Vrontis 
(2006); Grönroos (2008, s. 364)  
 
Deltid- kontra heltidsarbetare 

Upplevd kunskap 
gällande de värden 
som ligger till grund 
för ett företagets 
varumärke 
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Shockey & Mueller (1994); Sobaih et 
al. (2011); Barker (1993); Sinclair et 
al.(1999); Martin & Sinclair (2007); 
Thorsteinson (2003);  Buchko (2007); 
Wilson et al. (2012); Vallaster & 
Chernatony (2006)  

Q.11 På detta företag har vi 
riktlinjer för hur vi ska behandla 
våra kollegor 

 Branding 
Aaker (1991); Harris & Chernatony 
(2001); Mosley (2007) 
 
Intern marknadsföring 
George (1990); Rafiq & Ahmed 
(2000); Papasolomou & Vrontis 
(2006); Grönroos (2008, s. 364)  
 
Deltid- kontra heltidsarbetare 
Shockey & Mueller (1994); Sobaih et 
al. (2011); Barker (1993); Sinclair et 
al.(1999); Martin & Sinclair (2007); 
Thorsteinson (2003);  Buchko (2007); 
Wilson et al. (2012); Vallaster & 
Chernatony (2006)  

Upplevd kunskap 
gällande de värden 
som ligger till grund 
för ett företagets 
varumärke 

Q.12 Jag anser mig ha god kunskap 
om hur ledningen på mitt arbete 
önskar att jag ska behandla mina 
kollegor 

Branding 
Aaker (1991); Harris & Chernatony 
(2001); Mosley (2007) 
 
Intern marknadsföring 
George (1990); Rafiq & Ahmed 
(2000); Papasolomou & Vrontis 
(2006); Grönroos (2008, s. 364)  
 
Deltid- kontra heltidsarbetare 
Shockey & Mueller (1994); Sobaih et 
al. (2011); Barker (1993); Sinclair et 
al.(1999); Martin & Sinclair (2007); 
Thorsteinson (2003);  Buchko (2007); 
Wilson et al. (2012); Vallaster & 
Chernatony (2006)  

Upplevd kunskap 
gällande de värden 
som ligger till grund 
för ett företagets 
varumärke 

Q.13 Mitt företag tar 
samhällsansvar (Tillämpar åtgärder 
för att värna om människor och 
miljö även utanför företaget) 

Branding 
Aaker (1991); Harris & Chernatony 
(2001); Mosley (2007) 
 
Intern marknadsföring 
George (1990); Rafiq & Ahmed 
(2000); Papasolomou & Vrontis 
(2006); Grönroos (2008, s. 364)  
 
Deltid- kontra heltidsarbetare 
Shockey & Mueller (1994); Sobaih et 
al. (2011); Barker (1993); Sinclair et 
al.(1999); Martin & Sinclair (2007); 
Thorsteinson (2003);  Buchko (2007); 
Wilson et al. (2012); Vallaster & 

Upplevd kunskap 
gällande de värden 
som ligger till grund 
för ett företagets 
varumärke 
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Chernatony (2006)  
Q.14 Jag är medveten om hur mitt 
företag tar samhällsansvar  

Branding 
Aaker (1991); Harris & Chernatony 
(2001); Mosley (2007) 
 
Intern marknadsföring 
George (1990); Rafiq & Ahmed 
(2000); Papasolomou & Vrontis 
(2006); Grönroos (2008, s. 364)  
 
Deltid- kontra heltidsarbetare 
Shockey & Mueller (1994); Sobaih et 
al. (2011); Barker (1993); Sinclair et 
al.(1999); Martin & Sinclair (2007); 
Thorsteinson (2003);  Buchko (2007); 
Wilson et al. (2012); Vallaster & 
Chernatony (2006)  

Upplevd kunskap 
gällande de värden 
som ligger till grund 
för ett företagets 
varumärke 

Q.15 På detta företag finns uttalade 
riktlinjer för hur man bemöter 
kunder 

Branding 
Aaker (1991); Harris & Chernatony 
(2001); Mosley (2007) 
 
Intern marknadsföring 
George (1990); Rafiq & Ahmed 
(2000); Papasolomou & Vrontis 
(2006); Grönroos (2008, s. 364)  
 
Deltid- kontra heltidsarbetare 
Shockey & Mueller (1994); Sobaih et 
al. (2011); Barker (1993); Sinclair et 
al.(1999); Martin & Sinclair (2007); 
Thorsteinson (2003);  Buchko (2007); 
Wilson et al. (2012); Vallaster & 
Chernatony (2006)  

Upplevd kunskap 
gällande de värden 
som ligger till grund 
för ett företagets 
varumärke 

Q.16 Jag är medveten om vilket 
beteende ledningen på detta företag 
tycker är önskvärt i ett möte med 
kunder  
 

Branding 
Aaker (1991); Harris & Chernatony 
(2001); Mosley (2007) 
 
Intern marknadsföring 
George (1990); Rafiq & Ahmed 
(2000); Papasolomou & Vrontis 
(2006); Grönroos (2008, s. 364)  
 
Deltid- kontra heltidsarbetare 
Shockey & Mueller (1994); Sobaih et 
al. (2011); Barker (1993); Sinclair et 
al.(1999); Martin & Sinclair (2007); 
Thorsteinson (2003);  Buchko (2007); 
Wilson et al. (2012); Vallaster & 
Chernatony (2006)  

Upplevd kunskap 
gällande de värden 
som ligger till grund 
för ett företagets 
varumärke 

Q.17 Jag är medveten om vilka 
egenskaper ledningen jag arbetar 
för värdesätter hos sina anställda  
 

Branding Aaker (1991); Harris & 
Chernatony (2001); Mosley (2007) 
 
Intern marknadsföring 

Upplevd kunskap 
gällande de värden 
som ligger till grund 
för ett företagets 
varumärke 
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George (1990); Rafiq & Ahmed 
(2000); Papasolomou & Vrontis 
(2006); Grönroos (2008, s. 364)  
 
Deltid- kontra heltidsarbetare 
Shockey & Mueller (1994); Sobaih et 
al. (2011); Barker (1993); Sinclair et 
al.(1999); Martin & Sinclair (2007); 
Thorsteinson (2003);  Buchko (2007); 
Wilson et al. (2012); Vallaster & 
Chernatony (2006)  

Q.18 I en situation där jag i ett 
kundmöte ställs inför ett dilemma 
(Exempel: En välkänd kund är 
mycket missnöjd med en 
vara/service och vill bli 
kompenserad, men denne har inget 
kvitto som stärker köpet) så känner 
jag mig säker på hur ledningen vill 
att jag ska agera  
 

Branding 
Aaker (1991); Harris & Chernatony 
(2001); Mosley (2007) 
 
Intern marknadsföring  
Rafiq & Ahmed (2000); Qayum & 
Sahaf (2013); Grönroos (2008, s.364)  
 
Deltid- kontra heltidsarbetare 
Shockey & Mueller (1994);Sobaih et 
al. (2011); Barker (1993); Sinclair et 
al.(1999); Martin &  Sinclair (2007); 
Thorsteinson (2003); Buchko (2007); 
Wilson et al. (2012); Vallaster & 
Chernatony (2006)  
 

Ifall den upplevda 
kunskapen gällande 
de värden som ligger 
till grund för ett 
företagets varumärke 
är så stor att dessa 
värden kan guida i 
det dagliga arbetet  

Q.19 Jag är inte rädd för att ta egna 
beslut på detta företag, eftersom jag 
känner mig säker på vad ledningen 
tycker är rätt och fel  
 

Branding 
Aaker (1991); Harris & Chernatony 
(2001); Mosley (2007) 
 
Intern marknadsföring  
Rafiq & Ahmed (2000); Qayum & 
Sahaf (2013); Grönroos (2008, s.364)  
 
Deltid- kontra heltidsarbetare 
Shockey & Mueller (1994);Sobaih et 
al. (2011); Barker (1993); Sinclair et 
al.(1999); Martin &  Sinclair (2007); 
Thorsteinson (2003); Buchko (2007); 
Wilson et al. (2012); Vallaster & 
Chernatony (2006)  
 

Ifall den upplevda 
kunskapen gällande 
de värden som ligger 
till grund för ett 
företagets varumärke 
är så stor att dessa 
värden kan guida i 
det dagliga arbetet  

Q.20 När två eller fler 
arbetsuppgifter behöver utföras och 
jag hinner endast utföra en av 
dessa, känner jag mig säker på 
vilken uppgift ledningen tycker jag 
borde prioritera  
 

Branding 
Aaker (1991); Harris & Chernatony 
(2001); Mosley (2007) 
 
Intern marknadsföring  
Rafiq & Ahmed (2000); Qayum & 
Sahaf (2013); Grönroos (2008, s.364)  
 
Deltid- kontra heltidsarbetare 
Shockey & Mueller (1994);Sobaih et 
al. (2011); Barker (1993); Sinclair et 

Ifall den upplevda 
kunskapen gällande 
de värden som ligger 
till grund för ett 
företagets varumärke 
är så stor att dessa 
värden kan guida i 
det dagliga arbetet  
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al.(1999); Martin &  Sinclair (2007); 
Thorsteinson (2003); Buchko (2007); 
Wilson et al. (2012); Vallaster & 
Chernatony (2006)  
 

 
	  

4.6.3	  Motivation	  att	  arbeta	  utefter	  värden	  kopplade	  till	  företagets	  varumärke	  
 
Inför operationaliseringen av denna del definierade vi vad begreppet motivation innebär 
för oss i denna studie. Motivation i vår studie handlar om: En anställds villighet att 
hjälpa företaget denne arbetar för genom att arbeta utefter de värden som differentierar 
företagets varumärke från andra. Vilka faktorer som väcker eller formar denna villighet 
och i vilken utsträckning företagen hjälper eller stjälper densamma, är vi inte 
intresserade av att studera i vår studie. Vi avser endast mäta huruvida den finns och är 
större hos vissa arbetsgrupper än andra.    

Vi hittade ett fåtal tidigare studier som använt sig av motivation som begrepp i 
forskning varav en tydligt redogjorde för hur de mätt motivation hos anställda. Vi 
gjorde dock bedömningen att de frågor som användes i denna studie inte var 
applicerbara på vår studie eftersom de mätte motivation i arbetet på ett övergripande 
sätt. De använde frågor som: “Jag njuter av att lösa problem som är helt nya för mig” 
(Stuhlfaut, 2010, s.85). Vi avsåg att mäta motivationen att prestera bra på det specifika 
företag där de anställda har anställning och inte motivation att jobba överlag.   

Vanligare i forskning gällande anställdas attityder och beteende verkar vara att 
begreppet commitment används. Commitment kan översättas till svenskans förpliktelse 
eller engagemang. Shockey & Mueller (1994) definierar begreppet organizational 
commitment:  

“The degree to which the employee is affectively attached to the organization”. 

Förpliktelse och engagemang samt Shockey & Muellers definition av organizational 
commitment ansåg vi ligga nära det vi ville mäta eftersom svaren bör visa villighet att 
göra bra ifrån sig på det specifika företag där de anställda har anställning. 
Organizational Commitment mäts vanligen med hjälp av Porters 15-item Organizational 
commitment questionaire (Brierley, 1996, s.265). 

Med grund i detta använde vi oss av några av Porters påståenden för att mäta 
commitment och kompletterade med andra påståenden som avsåg att mäta motivation 
att arbeta utefter värden kopplade till företagets varumärke. I tabell 4. kan läsaren avläsa 
vilken teori de relaterar till samt vad de avser att mäta.  

Påstående Teori Ämnar att mäta 
Q.1 Jag anser mig vara lojal till 
detta företag (Lånad från Porter´s 
15-item Organizational 
commitment questionaire) 

Branding 
Aaker (1991); Harris & 
Chernatony (2001); Mosley 
(2007) 
 
Deltid- kontra heltidsarbetare  
Shockey & Mueller (1994); 

Motivation att efterleva de 
värden som ligger till 
grund för ett företagets 
varumärke (via 
commitment) 

Tabell 3. Påståenden, upplevd kunskap. Skapad av författarna 2014. 
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Shani & Eberhart (1984); Sobaih 
et al. (2011); Barker (1993); 
Sinclair et al. (1999); Martin & 
Sinclair (2007); Thorsteinson 
(2003) 
 

Q.2 Jag känner mig stolt över att 
jobba för detta företag (Lånad från 
Porter´s15-item Organizational 
commitment questionaire) 

Branding 
Aaker (1991); Harris & 
Chernatony (2001); Mosley 
(2007) 
 
Deltid- kontra heltidsarbetare  
Shockey & Mueller (1994); 
Shani & Eberhart (1984); Sobaih 
et al. (2011); Barker (1993); 
Sinclair et al. (1999); Martin & 
Sinclair (2007); Thorsteinson 
(2003) 

Motivation att efterleva de 
värden som ligger till 
grund för ett företagets 
varumärke (via 
commitment) 

Q.4 Jag är villig att anstränga mig 
hårdare än vad som egentligen 
krävs av mig för att hjälpa detta 
företag till framgång (Lånad från 
Porter´s15-item Organizational 
commitment questionaire) 

Branding 
Aaker (1991); Harris & 
Chernatony (2001); Mosley 
(2007) 
 
Deltid- kontra heltidsarbetare  
Shockey & Mueller (1994); 
Shani & Eberhart (1984); Sobaih 
et al. (2011); Barker (1993); 
Sinclair et al. (1999); Martin & 
Sinclair (2007); Thorsteinson 
(2003) 

Motivation att efterleva de 
värden som ligger till 
grund för ett företagets 
varumärke (via 
commitment) 

Q.3 Jag anser mig vara en del av en 
stor företagsfamilj där vi alla jobbar 
tillsammans mot samma mål  
 

Branding 
Aaker (1991); Harris & 
Chernatony (2001); Mosley 
(2007) 
 
Deltid- kontra heltidsarbetare  
Shockey & Mueller (1994); 
Shani & Eberhart (1984); Sobaih 
et al. (2011); Barker (1993); 
Sinclair et al. (1999); Martin & 
Sinclair (2007); Thorsteinson 
(2003) 

Motivation att efterleva de 
värden som ligger till 
grund för ett företagets 
varumärke 

Q.5 Jag arbetar på samma sätt när 
en ansvarig eller chef vistas på 
arbetsplatsen som när jag är ensam  
 

Branding 
Aaker (1991); Harris & 
Chernatony (2001); Mosley 
(2007) 
 
Deltid- kontra heltidsarbetare  
Shockey & Mueller (1994); 
Shani & Eberhart (1984); Sobaih 
et al. (2011); Barker (1993); 
Sinclair et al. (1999); Martin & 
Sinclair (2007); Thorsteinson 
(2003) 

Motivation att efterleva de 
värden som ligger till 
grund för ett företagets 
varumärke 
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Q.6 Jag är mån om att vara 
ledningen på detta företag till lags  
 

Branding 
Aaker (1991); Harris & 
Chernatony (2001); Mosley 
(2007) 
 
Deltid- kontra heltidsarbetare  
Shockey & Mueller (1994); 
Shani & Eberhart (1984); Sobaih 
et al. (2011); Barker (1993); 
Sinclair et al. (1999); Martin & 
Sinclair (2007); Thorsteinson 
(2003) 

Motivation att efterleva de 
värden som ligger till 
grund för ett företagets 
varumärke 

Q.9 Jag är mån om att representera 
mitt företags varumärke och vad det 
står för när jag är på min arbetsplats  
 

Branding 
Aaker (1991); Harris & 
Chernatony (2001); Mosley 
(2007) 
 
Deltid- kontra heltidsarbetare  
Shockey & Mueller (1994); 
Shani & Eberhart (1984); Sobaih 
et al. (2011); Barker (1993); 
Sinclair et al. (1999); Martin & 
Sinclair (2007); Thorsteinson 
(2003) 

Motivation att efterleva de 
värden som ligger till 
grund för ett företagets 
varumärke 

Q.10 Jag är mån om att 
representera mitt företags 
varumärke och vad det står för när 
jag inte är på min arbetsplats  
 

Branding 
Aaker (1991); Harris & 
Chernatony (2001); Mosley 
(2007) 
 
Deltid- kontra heltidsarbetare  
Shockey & Mueller (1994); 
Shani & Eberhart (1984); Sobaih 
et al. (2011); Barker (1993); 
Sinclair et al. (1999); Martin & 
Sinclair (2007); Thorsteinson 
(2003) 

Motivation att efterleva de 
värden som ligger till 
grund för ett företagets 
varumärke 

Q.21 När jag tvingas ta ett beslut i 
mitt vardagliga arbete tar jag det 
beslutet som går i linje med policys 
som detta företag satt upp, även 
ifall jag då tvingas gå emot mina 
egna värderingar  
 

Branding 
Aaker (1991); Harris & 
Chernatony (2001); Mosley 
(2007) 
 
Deltid- kontra heltidsarbetare  
Shockey & Mueller (1994); 
Shani & Eberhart (1984); Sobaih 
et al. (2011); Barker (1993); 
Sinclair et al. (1999); Martin & 
Sinclair (2007); Thorsteinson 
(2003) 

Motivation att efterleva de 
värden som ligger till 
grund för ett företagets 
varumärke 

Q. 22 Jag har gjort ansträngningar 
för att sätta mig in i detta företags 
affärsidé  
 

Branding 
Aaker (1991); Harris & 
Chernatony (2001); Mosley 
(2007) 
 
Deltid- kontra heltidsarbetare  

Motivation att efterleva de 
värden som ligger till 
grund för ett företagets 
varumärke  
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Shockey & Mueller (1994); 
Shani & Eberhart (1984); Sobaih 
et al. (2011); Barker (1993); 
Sinclair et al. (1999); Martin & 
Sinclair (2007); Thorsteinson 
(2003) 

Q.23 Jag har gjort ansträngningar 
för att sätta mig in i detta företags 
vision  
 

Branding 
Aaker (1991); Harris & 
Chernatony (2001); Mosley 
(2007) 
 
Deltid- kontra heltidsarbetare  
Shockey & Mueller (1994); 
Shani & Eberhart (1984); Sobaih 
et al. (2011); Barker (1993); 
Sinclair et al. (1999); Martin & 
Sinclair (2007); Thorsteinson 
(2003) 

Motivation att efterleva de 
värden som ligger till 
grund för ett företagets 
varumärke 

Q.24 Jag har gjort ansträngningar 
för att sätta mig in i detta företags 
värdegrund  
 

Branding 
Aaker (1991); Harris & 
Chernatony (2001); Mosley 
(2007) 
 
Deltid- kontra heltidsarbetare  
Shockey & Mueller (1994); 
Shani & Eberhart (1984); Sobaih 
et al. (2011); Barker (1993); 
Sinclair et al. (1999); Martin & 
Sinclair (2007); Thorsteinson 
(2003) 

Motivation att efterleva de 
värden som ligger till 
grund för ett företagets 
varumärke 

 

 

Som framgått i detta kapitel har vi i vår enkät använt oss av många påståenden ämnade 
att mäta samma sak. Detta har vi gjort till följd av att påståendena är känslomässigt 
laddade och risken finns att våra respondenter hoppar över eller inte svarar 
sanningsenligt på frågor de inte känner sig bekväma med. Genom att ha många 
påståenden som avser att mäta samma sak, men som är formulerade på olika sätt, har vi 
chansen utläsa ett mönster i respondenternas svar trots att några frågor hoppas över. 
Frågorna som avser att mäta de anställdas motivation kan upplevas som extra svåra att 
svara på.   

4.7	  Distribution	  av	  enkät	  
 
När det var bestämt att vi skulle få komma och dela ut våra enkäter på fyra företag skrev 
vi ut 200 enkäter och delade därefter ut dessa proportionellt efter antalet anställda på 
respektive företag.  

Vi lämnade enkäterna till tre av de fyra företagen onsdagen den 23 april 2014. På grund 
av att chefen på det fjärde företaget inte var tillgänglig denna dag fick vi istället 
återkomma måndagen den 28onde, men detta anser vi ej ha någon betydelse för 

Tabell 4. Påståenden, motivation. Skapad av författarna 2014. 
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svarsresultaten. Vi lät enkäten ligga på företagen i två veckor för att maximera 
möjligheterna att nå så många respondenter som möjligt.  

Cheferna som gav oss tillåtelse att lämna enkäten på deras företag fick ansvaret att 
placera lådan med enkäter där de ansåg att det var lämpligt. På två av företagen 
berättade cheferna att de skulle lämna enkäten i personalrummet samt informera 
personalen om att den fanns där. Vi hänvisar till del 4.5 Enkätkonstruktion för 
diskussionen om svarsplatsens möjliga konsekvenser för anonymiteten. Tilläggas till 
denna diskussion bör dock att det kan ha uppstått eventuella bortfall till följd av att de 
anställda kände sig obekväma med att besvara enkäten i närvaro av kollegor eller 
chefer.  

Vidare bör hänsyn tas till att respondenterna har fyllt i enkäten på olika dagar, tider och 
i olika miljöer. Vad detta kan ha för effekter på resultatet diskuteras vidare i del 8.2 
Studiens Reliabilitet.  
 

4.8	  Access	  
 
Accessen till vår population kan inte anses vara god eftersom vi var beroende av 
ledningens tillstånd för att få dela ut enkäten. Dessutom kunde vi inte finnas närvarande 
på svarsplatsen för att påverka svarsfrekvensen genom att exempelvis svara på frågor 
eller berätta om studien.  

Det första företaget vi tog kontaktat med på vår lista tackade nej med anledning av 
tidigare dåliga erfarenheter gällande samarbete med universitetet. Till följd av detta såg 
vi till att i fortsatta samtal understryka den anonymitet vi lovade våra företag och 
därefter gick det lättare. Det hela slutade med att fyra av de åtta företagen vi önskade att 
komma till gav oss access.  

I det inledande arbetet med studien diskuterade vi andra möjligheter att nå vår 
population än på deras arbetsplats. Att nå de anställda på hemmaplan hade vart en 
omöjlighet eftersom det krävt att företagen lämnat ut anställdas kontaktuppgifter, vilket 
inte varit etiskt riktigt enligt konfidentialitetskravet. Att stå på allmänplats och dela ut 
enkäter hade vart ett annat alternativ men kunde inte ses som tillräckligt effektivt. Detta 
eftersom det krävt att vi letat reda på människor som jobbar inom ett serviceföretag i 
Västerbotten med någon form av uttalade företagsvärden. Dessutom hade det 
alternativet krävt att vår enkät varit ännu mer allmän eftersom vi inte hade kunnat hitta 
mönster i företagens uttalade värden. Svaren hade heller inte blivit lika tillförlitliga på 
grund av den stora risken för missförstånd om vad “uttalade värden” egentligen är. 
Således kändes alternativet att nå de anställda på deras arbetsplats mest lämpligt om än 
accessen inte kunde anses vara god.  
 

4.9	  Databearbetning	  
 
Vi samlade sammanlagt in 83 enkätsvar av anställda från fyra olika företag. Senare 
överförde vi all data från enkäterna till statistikprogrammet SPSS. Vi började med att 
koda våra frågor och svarsalternativ och la därefter in svaren från varje enskild 
respondent. Under denna överföring kontrollerade vi kontinuerligt att siffrorna vi 
registrerade stämde överens med vad som gick att avläsa i enkäterna för att minimera 
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risken för felaktiga inmatningar. Nedan beskriver vi mer detaljerat om hur vår 
databearbetning gick till.  

4.9.1	  Kodning  

Vid kodningen av datamaterialet delade vi in vårt bortfall i tre olika kategorier beroende 
på anledningen till det uteblivna svaret. En kod för de respondenter som lämnat svaret 
blankt och en kod för de som kryssat att de ej ville ta ställning. Den tredje koden 
använde vi oss av för de svar som vi själva plockade bort från respondenter på vissa 
företag. Anledningen till att svar på frågor helt plockades bort är att ett av de fyra 
företagen vi lämnat enkäten på inte uttryckt värden gällande kollegor och ett företaget 
inte uttryckt någon värdegrund. Vi valde därför att plocka bort svaren på frågor om hur 
man behandlar kollegor i de enkäter som besvarats på ett företag där inga riktlinjer om 
detta uttalats. På liknande sätt plockade vi bort svaren på frågan angående värdegrund 
från respondenterna på det företag som inte uttryckt någon värdegrund. Detta för att 
undvika skeva resultat. Vidare diskussion gällande detta går att finna i avsnitt 4.10 
Bortfall  

Vi har även valt att slå samman svarsalternativ på vissa frågor för att göra utfallen av 
svaren tydligare. Först slog vi samman svarsalternativen i vår bakgrundsfråga gällande 
hur ofta respondenterna i genomsnitt träffar sina chefer. Vi hade till en början fyra 
tidsspecificerade svar som vi istället slog samman till de två alternativen “Ofta” samt 
“Sällan”. Vi valde vidare att omvandla vår Likertsskala och de 6 svarsalternativen som 
fanns på denna till 3 nya. De ursprungliga alternativen gick från 1, som innebar 
“Instämmer inte alls” till 6 som innebar “Instämmer helt”.  Den sammansättningen av 
svarsalternativ resulterade i att svaren kategoriserades i påståendena “Instämmer”, 
“Instämmer delvis” samt “Instämmer inte”, vidare kodades alternativet “Vill ej ta 
ställning” som en egen typ av bortfall, som beskrivet ovan.  

4.9.2	  Analys 

Efter att ha matat in all data i programmet började vi analysera vårt material med hjälp 
av korstabeller och chi-två test. 

Korstabeller använde vi oss av för att kunna urskilja samband mellan två variabler. Vi 
ville undersöka huruvida våra frågor gällande upplevd kunskap samt motivation hade 
något samband med anställningsform, frivillig respektive ofrivillig deltid samt hur ofta 
de anställda träffar sin chef. För att undersöka hur säkra vi kan vara på att det finns ett 
verkligt samband mellan två variabler gjorde vi chi-två test baserade på de korstabeller 
vi skapat. Dessa chi-två test gjordes för att fastställa att ett påvisat samband inte enbart 
beror på slumpen.  

Val av signifikansnivå 

Vi har valt att testa våra hypoteser med en femprocentig signifikansnivå. Detta innebär 
att vi denna studie undersöker våra nollhypoteser med en femprocentig risk att få ett 
samband i vårt stickprov som inte finns i populationen.   

Till följd av de känsliga frågorna i vår enkät är vi medvetna om att vi kanske inte få 
samma svar på alla frågor som avser att mäta samma sak. Respondenterna kanske inte 
svarar sanningsenligt på frågan “jag är mån om att vara ledningen till lags” men ärligt 
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på frågan “jag är mån om att representera mitt företags varumärke och vad det står för 
när jag är på min arbetsplats”, för att denna upplevs vara mindre laddad.  

Med grund i detta var vi i arbetet med våra hypoteser tvungna att fastställa en gräns för 
hur många av frågorna som avsåg att mäta samma sak som måste visa på en signifikant 
skillnad för att vi ska acceptera hypotesen. Vi satte denna gräns till 75 %. Alltså måste 
antalet frågor som påvisar signifikanta skillnader mellan grupperna uppgå till 75 % av 
det totala antalet frågor för att nollhypotesen ska förkastas.     

 

4.10	  Bortfall	  
 
4.10.1	  Respondentbortfall	  

I denna studie bestod urvalet av anställda på fyra serviceföretag i Västerbotten, dessa 
anställda var sammanlagt 240 personer. Av dessa var 55 % heltidsanställda och 45 % 
deltidsanställda.  

Av dessa 240 personer fick vi sammanlagt in 83 användbara enkäter, vilket gav oss en 
svarsfrekvens som uppgick till 35 %. Påpekas bör dock att vi inte hade möjlighet att nå 
alla de 240 anställda på företagen utan endast de som befann sig på arbetet under de två 
veckor enkäten fanns tillgänglig. Hade vi kunnat nå dem alla hade svarsfrekvensen 
möjligen varit högre. 

Av de 83 enkäter vi samlat in var 57 % av respondenterna heltidsanställda och 43 % 
deltidsanställda. Detta innebär att fördelningen av våra respondenters anställningsform 
ligger nära urvalets fördelning. Med grund i detta menar vi att vi fått ett godkänt antal 
representanter från båda grupperna.  

Flera respondenter i vårt urval valde att inte delta i enkätundersökningen, vilket gör att 
frågan gällande vilka som finns representerade i vårt material väcks. Som det framgår 
ovan har vi fått svar från ett representativt antal i varje arbetsgrupp, däremot kan vi inte 
fastställa om de som svarat från dessa grupper har några gemensamma nämnare vi inte 
undersökt. Exempelvis kanske de deltidsanställda som svarat på enkäten i stor 
utsträckning är studenter, som kan relatera till syftet med en studie som vår. Detta kan 
innebära att vi i studien går miste om variationen inom de olika arbetsgrupperna. Vi 
författare är medvetna om detta men ser ändå ingen risk för skeva resultat. Detta 
eftersom vi fick näst intill 100 % svarsfrekvens på två av de fyra företagen och 
majoriteten av bortfallen var bortfall från ett och samma företag. Detta visar enligt oss 
att bortfallen inte tyder på att en viss grupp heltid/deltidsanställda valt att svara på 
enkäten utan hellre på att vissa chefer var bättre på att påminna än andra.   

Att svarsfrekvensen kan ses som relativt låg är inget vi ser som ett stort problem. Detta 
eftersom vi inte har använt oss av ett sannolikhetsurval och därmed inte avsett att 
generalisera resultaten i denna studie. Om det hade varit fallet skulle ett stort bortfall 
innebära att urvalet inte blir representativt i den utsträckning som avsetts (Bryman & 
Bell, 2011, s. 251).  
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4.10.2	  Svarsbortfall	  	  
 
Vår enkät innehöll tre bakgrundsfrågor samt 24 undersökande frågor. I alla våra 
insamlade enkäter var svaren på bakgrundsfrågorna kompletta. Genomgående i studien 
svarade majoriteten av respondenterna på de flesta frågorna. På 20 av de 24 
undersökande frågorna var bortfallet på varje fråga sju respondenter eller mindre. 
Tillägas bör att majoriteten av alla frågor endast hade ett eller inget bortfall. 

På två av våra frågor kunde vi urskilja ett större bortfall, frågorna hade båda ett bortfall 
på tolv respondenter. Den första av dessa var fråga Q14 där respondenterna skulle ta 
ställning till huruvida de vet hur deras företag arbetar med samhällsansvar. Här hade 
tolv respondenter valt alternativet “Vill ej ta ställning”, detta är intressant då bortfallet 
på frågan om deras företag tar samhällsansvar var noll. Detta menar vi kan bero på att 
respondenterna upplever att det är känsligt att ta ställning till vilken kunskap de anser 
sig ha i något som de vet är viktigt för företaget och även är väl diskuterat i dagens 
samhälle. Då framför allt om respondenterna upplever sig ha för lite kunskap i frågan. 
Dock utgör detta bortfall endast 14,5% av det totala antalet svar, därför har vi valt att 
behålla frågan och analysera dess resultat.  

Den andra frågan där bortfallet var 14 respondenter är Q21. När jag tvingas ta ett beslut 
i mitt vardagliga arbete tar jag det beslutet som går i linje med policys som detta 
företag satt upp, även ifall jag då tvingas gå emot mina egna värderingar. Denna frågas 
bortfall kan grundas i att anställda har svårt att ta ställning i frågan. Detta till följd av att 
det är en svår fråga som innebär ett ställningstagande gällande vilka värderingar 
prioriteras, de egna eller företagets. Samtidigt är detta även en fråga som kan kännas 
svår att besvara på arbetsplatsen, de anställda kanske vill säga att de inte går emot sina 
egna värderingar men vill inte riskera att någon ska uppmärksamma detta. Det kan 
också vara åt andra hållet, den anställda kanske regelbundet går emot sina egna 
värderingar i arbetet, men att erkänna detta inför någon annan kan vara ett svårt beslut, 
trots att studien är helt anonym. Precis som med föregående fråga har vi valt att behålla 
denna och analysera denna tillsammans med övriga frågor då vi anser att bortfallet är 
acceptabelt.  

Som beskrivet i avsnitt 4.9 Databearbetning valde vi även att själva plocka bort svar 
från respondenter från två företag på två skilda frågor i enkäterna. Vi plockade bort svar 
från 30 enkäter på Q11 som behandlar riktlinjer rörande kollegor och därför kan ett stort 
bortfall återfinnas i sammanställningen av denna fråga. Vi menar dock att detta endast 
har gynnat vår studie eftersom vi fått analyserbara svar och undvikit skevhet i resultatet. 
Med vår sista fråga i enkäten undersökte vi huruvida den anställde gjort ansträngningar 
för att sätta sig in i företagets värdegrund. Här har vi som i fallet ovan plockat bort 
svaren från respondenter på ett företag. På denna fråga behövde vi dock endast plocka 
bort 10 svar. Precis som i resonemanget ovan menar vi att detta påverkar studien 
positivt. Intressant gällande denna fråga är att vi har nio övriga bortfall, där har 
respondenterna valt att inte ta ställning. Detta kan bero på att vissa av de anställda inte 
vet innebörden av begreppet “värdegrund”. Sammanfattningsvis menar vi att det interna 
bortfallet i denna studie har varit lågt och därmed inte bör påverka studiens resultat. 
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5.	  EMPIRI	  &	  ANALYS	  
 
I detta avsnitt kommer vi att behandla studiens hypoteser, presentera relevant empiri 
samt analysera resultatet i relation till studiens teorigrund.  

Inledningsvis kommer vi att presentera studiens generella resultat. Vidare kommer vi 
beröra hypoteserna var sig och inleda med att förkasta eller acceptera h0. Vi förkastar 
h0 på de hypoteser där fler än 75 % av frågorna visar på en signifikant skillnad 
arbetsgrupperna emellan (se avsnitt 4.9 Databearbetning).  Vi har valt att testa 
hypoteserna med en 5 % ig signifikansnivå. Vidare kommer vi att illustrera resultatet 
med empiri. Efter det sammanfattar och diskuterar vi resultatet med koppling till 
studiens teorigrund.  

Avslutningsvis finner läsaren en sammanfattande analys där vi diskuterar samtliga 
relevanta resultat i relation till varandra samt med koppling till studiens teorigrund.  

 

5.1	  Generella	  resultat	  
 
Nedan presenteras studiens generella resultat. För diskutioner gällande bortfall, se 
avsnitt 4.10 Bortfall 

 

 

 
Hisogrammet ovan visar att 57 % av de  anställda som besvarade vår enkät var 
heltidsanställda och 43 % var deltidsanställda. Fördelningen var alltså mycket jämn 
arbetsgrupperna emellan. 
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Diagram 1. Visar fördelningen mellan heltid- och deltidsanställda 
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Histogramet ovan visar fördelningen av frivilligt och ofrivlligt deltidsanställda. Av de 
deltidsanställda som besvarade vår enkät var alltså 50 % frivlligt deltidsanställda och 50 
% ofrivlligt deltidsanställda.  
 

 

 
Detta histogram visar att 80 % av de anställda som besvarade vår enkät uppgav sig 
träffa sin chef ofta medan 20 % träffade sin chef sällan.  
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Diagram 2. Visar fördelningen mellan frivilligt- och ofrivilligt deltidsanställda 
 

Diagram 3. Visar fördelningen mellan de som träffar sin chef ofta respektive sällan 
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5.2	  Hypotesprövning,	  empiri	  och	  analys	  
 
 
h1. Deltidsanställda inom serviceyrken anser sig ha mindre kunskap gällande de 
värden som ligger till grund för företagets varumärke än heltidsanställda inom 
serviceyrken. 

h0: Deltidsanställda inom serviceyrken anser sig inte ha mindre kunskap gällande de 
värden som ligger till grund för företagets varumärke än heltidsanställda inom 
serviceyrken. 

Av de tolv frågor som avsåg att mäta de anställdas upplevda kunskap gällande de 
värden som ligger till grund för företagets varumärke visade åtta på en signifikant 
skillnad arbetsgrupperna emellan. En av de övriga fyra frågorna visade på en skillnad på 
en 10 % signifikansnivå medan de tre resterande frågorna inte indikerade någon skillnad 
alls.  

Eftersom 75 % av frågorna som låg till grund för denna hypotes påvisar en signifikant 
skillnad mellan deltid- och heltidsanställda förkastar vi h0 och accepterar h1. Detta 
innebär att anställningsformen påverkar de anställdas upplevda kunskap om de värden 
som ligger till grund för varumärket. Nedan följer exempel för att illustrera resultatet. 

 

 
Diagram 4. Q7. Jag kan enkelt sätta ord på vad som skiljer mitt företags varumärke 
från konkurrenters varumärke 
 
Skillnaderna mellan arbetsgruppernas upplevda kunskap redovisas i histogrammet ovan. 
Här kan vi se att majoriteten av de heltidsanställda upplever sig ha god kunskap om sitt 
varumärke. Av de som är deltidsanställda svarar däremot majoriteten att de enbart 
instämmer delvis i detta påstående. 
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Diagram 5. Q13. Mitt företag tar samhällsansvar (Tillämpar åtgärder för att värna om 
människor och miljö även utanför företaget) 

De fyra företag vi undersökte betonar i sina företagsvärden att de arbetar med någon 
form av samhällsansvar. Vi undersökte huruvida de anställda ansåg sig ha kunskap om 
detta genom fråga Q13. Även denna fråga visar en signifikant skillnad mellan deltids- 
och heltidsanställdas kunskap. Som det går att se i histogrammet ovan besvarade en stor 
del av de som arbetar deltid frågan med alternativet vet ej. 

 

 
Diagram 6. Q19. Jag är inte rädd för att ta egna beslut på detta företag, eftersom jag 
känner mig säker på vad ledningen tycker är rätt och fel 

 
Vidare studerade vi i vilken utsträckning de anställda känner sig så pass trygga i sin 
kunskap om vad ledningen önskar, att de vågar ta egna beslut i arbetet. Som det går att 
utläsa i histogrammet ovan svarade majoriteten av de heltidsanställda att de instämmer 
helt på att de känner sig trygga i att ta beslut i arbetet.  
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Sammanfattningsvis: I våra sammanställningar framgår att deltidsanställdas upplevda 
kunskap gällande de värden som ligger till grund för företagets varumärke skiljer sig 
från de heltidsanställdas. Detta menar vi kan uppstå till följd av att deltidsanställda 
spenderar mindre tid på företaget. Därmed blir de inte delaktiga i det kontinuerliga 
arbete med intern marknadsföring som krävs för att förmedlingen av viktig information 
ska lyckas (Grönroos, 2008, s. 364). Vidare har det framkommit i tidigare forskning att 
deltidsanställda i olika sammanhang upplever sig exkluderade på sina arbetsplatser 
(Barker, 1993; Sobaih et al., 2011). En anledning till att de deltidsanställda känner sig 
exkluderade kan vara att de inte nås av all den information som de övriga på företaget 
får. Sobai et al. (2011) framhäver genom sin forskning att deltidsanställda inom 
restaurangbranschen fick mindre information om arbetet innan de började. Detta stärker 
tesen om att deltidsanställda i många fall får mindre information och kunskap om både 
arbetet och företaget. 
 
 

h2: Deltidsanställda inom serviceyrken är mindre motiverade att efterleva de värden 
som ligger till grund för företagets varumärke än heltidsanställda inom serviceyrken. 

h0: Deltidsanställda inom serviceyrken är inte mindre motiverade att efterleva de 
värden som ligger till grund för företagets varumärke än heltidsanställda inom 
serviceyrken. 

Av de tolv frågor som avsåg att mäta motivationen att efterleva de värden som ligger till 
grund för företagets varumärke visade två av dessa på en signifikant skillnad mellan 
heltid- och deltidsanställda. Med grund i detta behåller vi h0. Vi kan alltså inte påvisa 
en signifikant skillnader mellan arbetsgrupperna. 

I allmänhet anser sig båda arbetsgrupperna vara motiverade att efterleva de värden som 
är kopplade till företagets varumärke. Resultaten visar också att heltidsanställda 
instämmer till en högre grad än deltidsanställda i vart enda av de tolv påståenden som 
ämnade mäta motivation att efterleva de värden som är kopplade till företagets 
varumärke. Trots detta visar endast två av dessa påståenden på en signifikant skillnad 
grupperna emellan. Nedan följer exempel för att illustrera dessa upptäckter.  
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Diagram 7. Q21 När jag tvingas ta ett beslut i mitt vardagliga arbete tar jag det beslut 
som går i linje med policys som detta företag satt upp, även ifall jag då tvingas gå emot 
mina egna värderingar 

 

 

 
Diagram 8. Q22 Jag har gjort ansträngningar för att sätta mig in i detta företags 
affärsidé 

Histogrammen ovan visar ett exempel på heltidsanställdas tendenser att instämma i en 
högre grad och resterande går att finna i bilaga 10.1. Understrykas bör att detta 
påstående inte visar på en signifikant skillnad arbetsgrupperna emellan.  
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Diagram 9. Q3 Jag känner mig som en del av en stor företagsfamilj där vi alla jobbar 
mot samma mål 
 
Respondenternas svar på detta påstående visar på en signifikant skillnad mellan heltid- 
och deltidsanställda. Detta resultat stärker Sobaih et al. (2011) & Barkers (1993) 
slutsatser om att deltidsanställda inte upplever sig vara lika involverade i organisationen 
som heltidsanställda. De två forskarnas meningar går dock isär i frågan om denna 
exkludering leder till mindre engagemang och motivation. Våra resultat ger tyvärr inte 
tillräckligt säkra indikationer för att vi ska kunna uttala oss om detta.  

Sammanfattning: I tidigare studier visar bland andra Shockey & Mueller (1994) och 
Sobaih et al. (2011) att deltidsanställda inte är engagerade i organisationen i samma 
utsträckning som heltidsanställda, men det finns även forskare som hävdat motsatsen 
(Barker, 1993; Krauz et al., 2000). Trots de inkonsistenta forskningsresultaten så ansåg 
vi att det mesta verkade tala för att deltidsanställda inte är lika engagerade i sitt arbete 
än heltidsanställda och med grund i detta formulerade vi h2. Resultatet visade dock inte 
något signifikant samband mellan arbetsform och motivation att efterleva värden 
kopplade till företagets varumärke.   
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h3: De anställda inom serviceyrken som träffar sina chefer ofta anser sig ha mer 
kunskap gällande de värden som ligger till grund för organisationens varumärke 

h0: De anställda inom serviceyrken som träffar sina chefer ofta anser sig inte ha mer 
kunskap gällande de värden som ligger till grund för organisationens varumärke 

Av de tolv frågor som avsåg att mäta huruvida de anställda som träffar sina chefer ofta 
anser sig ha mer kunskap om de värden som ligger till grund för företagets varumärke 
än de som träffar sin chef sällan, visade sex av dessa på en signifikant skillnad 
grupperna emellan. Vidare visade två av frågorna på en signifikant skillnad på en 
tioprocentig nivå. Eftersom mindre än 75 % av frågorna inte visade någon signifikant 
skillnad behåller vi h0. Trots detta menar vi att resultaten pekar på tendenser till att de 
som träffar sin chef ofta anser sig ha mer kunskap än de som träffar sin chef sällan. 
Nedan följer exempel för att illustrera dessa upptäckter 

 
 

 
Diagram 10. Q8. Jag vet hur jag som anställd ska presentera mitt företag på bästa sätt 

I histogrammet ovan presenteras fördelningen av respondenternas svar på frågan: Q8. 
Jag vet hur jag som anställd ska presentera mitt företag på bästa sätt. Här ser vi 
tendenser till att de som träffar sin chef ofta instämmer i högre grad än de som träffar 
sällan. 
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Diagram 11. Q12. Jag anser mig ha god kunskap om hur ledningen på mitt arbete 
önskar att jag ska behandla mina kollegor 

 
I histogrammet ovan framgår att de som träffar sin chef ofta i störst utsträckning 
instämmer på frågan gällande hur man ska behandla kollegor. De som träffar sin chef 
sällan har istället i störst grad valt alternativet “instämmer delvis” 

Sammanfattning: Av de presenterade resultaten framgår att de som träffar sin chef 
tenderar att instämma i att de innehar god kunskap i större utsträckning än de som 
träffar sin chef sällan. I forskningen vi tidigare diskuterat framkommer att närvarande 
chefer, genom att agera som föredömen och förmedla kunskap bidrar till att de anställda 
får större kunskap (Buchko, 2007; Wilson et al., 2012, s. 19; Vallaster & De 
Chernatony, 2006). Det innebär att våra resultat är i enlighet med tidigare forskning 
inom området och därför kan ses som rättvisande. Understrykas bör dock är våra 
observationer inte är statistiskt säkerställda.    

 

h4: Frivilligt deltidsanställda inom serviceyrken är mer motiverade att efterleva de 
värden som är kopplade till företagets varumärke än ofrivilligt deltidsanställda inom 
serviceyrken. 

h0: Frivilligt deltidsanställda inom serviceyrken är inte mer motiverade att efterleva de 
värden som är kopplade till företagets varumärke än ofrivilligt deltidsanställda inom 
serviceyrken. 

Av de tolv frågor som avsåg att mäta motivation att efterleva de värden kopplade till 
företagets varumärke visade tre av dessa på en signifikant skillnad mellan frivilligt- och 
ofrivilligt deltidsanställda. Med grund i detta behåller vi h0. Detta innebär att vi inte kan 
påvisa en signifikant skillnad arbetsgrupperna emellan. Vi ser ändå en del intressanta 
tendenser som kan diskuteras. Mest intressant är att ofrivilligt deltidsanställda tenderar 
att instämmer i högre grad i vissa påståenden medan frivilligt deltidsanställda 
instämmer i högre grad i andra. Nedan följer exempel för att illustrera detta. 
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Diagram 12. Q3. Jag känner mig som en del av en stor företagsfamilj där vi alla jobbar 
tillsammans mot samma mål  
 
Respondenternas svar på denna fråga visar en signifikant skillnad mellan i vilken 
utsträckning frivilligt- kontra ofrivilligt deltidsanställda upplever sig vara en del av 
företagsfamiljen. Som går att avläsa i histogrammet ovan så är det de ofrivilligt 
deltidsanställda som känner sig mindre delaktiga i företaget. Detta resultat kan vi inte 
förklara med någon av de teorier denna studie utgår ifrån. Vi tror dock att detta visar att 
det är olika viktigt för olika grupper av deltidsanställda att känna sig inkluderade. En 
student som jobbar deltid och tänker sig att ha ett helt annat jobb i framtiden kanske inte 
reflekterar över huruvida denne nås av all information och aktivitet i företaget. Någon 
som däremot jobbar deltid på ett företag utan sidosysselsättning och med hopp om fler 
schemalagda tider i framtiden, kanske i större utsträckning känner av en exkludering.   

 
Diagram 13. Q21. När jag tvingas ta ett beslut i mitt vardagliga arbete tar jag det 
beslutet som går i linje med policys som detta företag satt upp, även ifall jag då tvingas 
gå emot mina egna värderingar  
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Respondenternas svar på detta påstående visar en signifikant skillnad mellan i vilken 
utsträckning frivilligt- kontra ofrivilligt deltidsanställda instämmer i att de går emot sina 
egna värderingar för att efterleva företagets policys. I histogrammet ovan ser vi att det 
är de ofrivilligt deltidsanställda som oftare håller med om detta påstående, alltså 
tvärtemot vad vi förutspått. De ofrivilligt deltidsanställda tenderar även att i en högre 
grad instämma i påstående Q6 “jag är mån om att vara ledningen till lags” och Q10 “jag 
är mån om att representera mitt företags varumärke även när jag inte är på min 
arbetsplats” även om skillnaderna inte är signifikanta. Detta resultat känns inte helt 
ologiskt så här i efterhand. Vi kan tänka oss att någon som önskar fler arbetstimmar är 
mån om att visa framfötterna och vara ledningen till lags medan exempelvis en student 
som snart tänker lämna företaget inte bryr sig i samma utsträckning.  
 

Diagram 14. Q.1 Jag anser mig vara lojal till detta företag 

I histogrammet ovan kan vi se att de frivilligt deltidsanställda i större utsträckning än de 
ofrivilligt deltidsanställda tenderar att vara lojala även om skillnaden emellan de två 
grupperna är långt ifrån signifikant. Detta mönster återkommer i svaren på påstående 
Q2 och Q4.   

Sammanfattningsvis: Orsaken till de motsägelsefulla resultat vi redovisat kopplat till 
detta påstående kan vara att vi tillskillnad från Thorsteinson (2003) och Martin & 
Sinclair (2007) endast delade upp de heltidsanställda i två kategorier, vilket kan vara för 
få. Exempelvis kan vi tänka att studenter (som i denna studie betraktades som en 
frivilligt deltidsanställd) egentligen borde ha tilldelats en egen kategori eller tillhört den 
ofrivilliga gruppen. Detta eftersom en student kan känna sig omotiverad att jobba deltid 
på ett företag där denne inte ser någon framtid, men gör det ändå “frivilligt” för 
pengarnas skull. Vi kan också tänka att någon som frivilligt jobbar deltid på flera 
företag för att kunna försörja sin familj är mer motiverad att göra ett bra jobb än någon 
som är ekonomiskt oberoende och frivilligt jobbar deltid för att ha något att göra på 
dagarna.  

Den enda slutsatsen vi egentligen kan dra gällande skillnader i motivation (att efterleva 
de värden som är kopplade till företags varumärke) mellan ofrivilligt och frivilligt 
deltidsanställda är att de frivilligt deltidsanställda i större utsträckning anser sig vara del 
av en företagsfamilj som jobbar tillsammans mot samma mål. 
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h5: Frivilligt deltidsanställda inom serviceyrken anser sig ha mer kunskap gällande 
de värden som ligger till grund för företagets varumärke än ofrivilligt deltidsanställda 
inom serviceyrken 

h0: Frivilligt deltidsanställda inom serviceyrken anser sig inte ha mer kunskap 
gällande de värden som ligger till grund för företagets varumärke än ofrivilligt 
deltidsanställda inom serviceyrken 

Av de tolv frågor som avsåg att mäta den ansedda kunskapen gällande de värden som 
ligger till grund för företagets varumärke visade fyra av frågorna på en signifikant 
skillnad mellan de frivilligt- och ofrivilligt deltidsanställda. Utifrån detta behåller vi h0, 
vilket innebär att vi inte kan påvisa en skillnad i den uppleva kunskapen hos de 
anställda beroende på ifall de är frivilligt- eller ofrivilligt deltidsanställda. 

 
När vi jämförde respondenternas svar kunde vi se tydliga tendenser trots att majoriteten 
av frågorna inte påvisade en signifikant skillnad. Intressant är att dessa tendenser 
påvisar motsatsen till vad vi påstår i vår hypotes. Här framkommer att de ofrivilligt 
deltidsanställda i många fall anser sig ha mer kunskap än de frivilliga. Nedan följer två 
exempel som illustrerar detta.  

 

 
Diagram 15. Q8. Jag vet hur jag som anställd ska representera mitt företags varumärke 
på bästa sätt. 

I resultatet från ovanstående fråga påvisas en signifikant skillnad mellan de som är 
frivilligt- samt de som är icke frivilligt deltidsanställda. Här ser vi hur de som är 
ofrivilligt deltidsanställda i större utsträckning anser sig veta hur de ska representera sitt 
varumärke.   
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Diagram 16. Q16. Jag är medveten om vilket beteende ledningen på detta företag tycker 
är önskvärt i möte med kunder 

Som det framgår i histogrammet ovan instämmer alla de ofrivilligt deltidsarbetande i att 
de har kunskap om vad ledningen anser vara önskvärt i kundmöten. Av de som själva 
valt att ha en deltidsanställning är det däremot 58,8 % som instämmer helt i detta, 
däremot instämmer resterande delvis.  

Sammanfattning: I teorin som ligger till grund för denna studie finns ingen förklaring 
till varför de som är ofrivilligt deltidsanställda har mer kunskap än de som är frivilliga. 
Därför kan vi endast spekulera kring orsakerna till detta. Vi tror att en möjlig förklaring 
till att de ofrivilligt deltidsanställda anser sig ha större kunskap kan vara att de strävar 
efter att få en heltidsanställning och därmed eftersöker mer kunskap i sitt arbete för att 
visa framfötterna. Dessutom kanske de inte har sidoaktiviteter som tar fokus från 
deltidsjobbet i samma utsträckning som frivilligt deltidsanställda.  

 

5.3	  Sammanfattande	  analys	  
 
De anställdas ansedda kunskap om de värden som ligger till grund för företagets 
varumärke 

Vi har sett att heltidsarbetare anser sig ha mer kunskap gällande de värden som är 
kopplade till företagets varumärke än vad deltidsanställda har. Vi har även sett att det 
finns tydliga tendenser till att de ofrivilliga deltidsanställda anser ser sig ha mer 
kunskap gällande de värden som är kopplade till företagets varumärke än frivilligt 
deltidsanställda. Noteras bör dock att ingen signifikant skillnad observerats i det senare 
fallet. Vi kan även konstatera att de anställda som träffar sin chef ofta tenderar anse sig 
ha bättre kunskap om de värden som ligger till grund för företagets varumärke än vad de 
som träffar sin chef sällan har. Tilläggas bör att heltidsanställda uppger sig träffa sina 
chefer ofta i betydligt större utsträckning än deltidsanställda.  

Detta resultat går i linje med vad forskningen säger om lyckad implementering av intern 
marknadsföring. Först och främst att ledaren spelar en viktig roll i demonstrationen av 
företagens värden (Buchko, 2007; Wilson et al., 2012, s.19; Vallaster & De Chernatony, 
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2006) och vidare att det krävs en regelbundenhet i aktiviteterna (Grönroos, 2008, s. 
364). Vi kan anta att deltidsarbetarna helt enkelt inte vistas på arbetet tillräckligt ofta för 
att kunna nås av den interna marknadsföringen i samma utsträckning som 
heltidsarbetarna. 

Vidare säger tidigare forskning att deltidsanställda uppger att de känner sig exkluderade 
i organisationen (Barker, 1993; .Sobaih et al., 2011) De får även mindre information om 
arbetet innan de börjar och upplever sig bli behandlade annorlunda (Sobaih et al., 2011). 
Detta kan naturligtvis vara en bakomliggande orsak till bristande kunskap. 

 
De anställdas motivation att arbeta utefter de värden som ligger till grund för 
företagets varumärke 

Vad gäller motivation att efterleva de värden som är kopplade till ett företags varumärke 
så ser vi, tvärtemot vad vi förutspått, inte några signifikanta skillnader arbetsgrupperna 
emellan. Resultaten visade att heltidsanställda tenderar att vara mer motiverade än 
deltidsanställda men båda grupperna var mycket motiverade överlag. Vad gäller 
skillnader i motivation mellan frivilligt och ofrivilligt deltidsanställda var resultaten 
inkonsistenta och visade ej någon signifikant skillnad arbetsgrupperna emellan. 

Strukturproblem  

Med grund i de resultat som vår studie genererat påstår vi i enlighet med Shockey & 
Mueller (1994) att skillnaderna mellan deltid- och heltidsarbetare uppstår på arbetet som 
ett resultat av strukturen på arbetsplatsen. Deltidsarbetare är motiverade att efterleva 
de värden som är kopplade till företagets varumärke men de anser sig inte ha 
tillräckligt med kunskap om företaget. Detta stämmer också överens med den 
forskning som visat att deltidsarbetare känner sig exkluderade i organisationen (Barker, 
1993 & Sobaih et al., 2011) eftersom exkludering av viss arbetsgrupp är ett tydligt 
strukturproblem. Sobaih et al. (2011) visar även i sin forskning att deltidsarbetare får 
mindre information om arbetet innan de börjar jobba och att de behandlas annorlunda.  

Vi kan endast spekulera kring varför deltidsanställda inte inkluderas i företaget på 
samma sätt som heltidsanställda och varför de får mindre information. En anledning kan 
tänkas vara att företagen ännu inte hunnit anpassa sig till den nya marknaden och den 
ökade flexibla arbetskraften. Ledningen ser kanske fortfarande sina deltidsanställda som 
ersättare och inhoppare och inser inte att deltidsanställda i vissa fall kan utgöra 
majoriteten av arbetsstyrkan. Därför erbjuds de heller inte samma kunskap som 
heltidsanställda och får inte möjlighet att ta något större ansvar i sitt arbete. Denna 
exklusion leder förmodligen inte bara till att de anställda får mindre information utan 
även att de blir mindre motiverade att själva ta initiativ till att få tag på den kunskap de 
behöver.  
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Återkoppling till branding  

Eftersom branding spelar en särskilt viktig roll för service företag har Berrys modell för 
branding i serviceyrken var utgångspunkten för denna studie. Den visar vilka faktorer 
som spelar in i ett framgångsrikt varumärkesbyggande.  

 

Av denna modell framgår att det är kundens möte med företaget som är viktigast för att 
skapa brand meaning. Brand meaning handlar om att kunder lär sig associera värden 
och aktiviteter till företaget och är i sin tur det som spelar störst roll i att uppnå brand 
equity. I kundens möte med företaget spelar de anställda en nyckelroll (Berry 2000; 
Riley & De Chernatony, 2000).  

Mosley (2007) menar att de anställdas roll i branding handlar om mer än att genom ett 
gott kundbemötande ge ett företags varumärke ett gott rykte. Han framför att forskning 
visar på den allt viktigare roll de anställda spelar i att differentiera företaget från 
konkurrenter, genom att anpassa servicen efter de unika värden som företaget vill 
erbjuda sina kunder. På så sätt väcks en känsla hos kunderna som ingen kan kopiera.  

För att de anställda inom serviceyrken ska kunna uppfylla sin roll i- och representera sitt 
företags brandingstrategi anser vi med grund i ovan presenterade teori att de måste:  

1. Besitta kunskap gällande de värden som är kopplade till företagets varumärke  

2. Ha motivation att efterleva dessa.   

Med grund i detta om branding tillsammans de resultat vi presenterat i detta avsnitt 
anser vi att deltidsanställda inte kan anses representera sitt företags brandingstrategi lika 
väl som deltidsanställda. Det till följd av att de inte anser sig ha lika mycket kunskap 
om företagets värden.  

Modell 1. ”A service branding model” av Berry 2000, modiefierad av författarna 2014 
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6.	  SLUTSATSER	  OCH	  VÄGLEDNING	  
 
I detta avsnitt avser vi besvara studiens problemformulering samt återkoppla till 
studiens delsyften. Avslutningsvis ämnar vi fullgöra studiens huvudsyfte genom att 
vägleda företag till ett mer effektivt brandingarbete.  

 

6.1	  I	  vilken	  utsträckning	  finns	  det	  en	  skillnad	  mellan	  hur	  väl	  deltid-‐kontra	  
heltidsanställda	  inom	  serviceyrken 
 
Med denna studie har vi kunnat konstatera att det finns en skillnad mellan hur väl 
deltid-kontra heltidsanställda representerar sitt företags brandingstrategi. 
 
För att kunna representera sitt företags brandingstrategi krävs att de anställda har 
kunskap gällande de värden som är kopplade till företagets varumärke samt motivation 
att efterleva dessa. De deltidsanställda i vår studie anser sig inte ha lika mycket kunskap 
gällande de värden som är kopplade till ett företags varumärke och kan därför inte anses 
representera strategin lika bra som heltidsarbetarna. Studien visar dock ingen signifikant 
skillnad mellan de två arbetsgrupperna vad gäller motivation att efterleva företagets 
värden.  
 

6.2	  Återkoppling	  till	  delsyften	   
 
Vårt huvudsakliga syfte med denna studie är att påvisa eventuella skillnader mellan hur 
väl deltid- kontra heltidsanställda inom serviceyrken representerar ett företags 
brandingstrategi för att sedan kunna vägleda företag till ett mer effektivt 
brandingarbete. För att uppfylla detta huvudsyfte avser vi först att fullgöra följande 
delsyften:  
 
1. Definiera och diskutera branding samt identifiera de anställdas roll i strategin  
 
→ Vi har efter att ha diskuterat begreppet, med grund i Aakers definition från 1991, 
definierat begreppet branding som: “Att skapa ett starkt varumärke genom att 
identifiera företagets unika värden, efterleva dem och på så vis differentiera företaget 
från konkurrenter” 
 
Vi har vidare förstått att de anställda spelar en nyckelroll i brandingstrategier. Den 
modell som studien bygger på visar att kundens möten med företaget är det som skapar 
brand meaning (brand meaning betyder att kunden lärt sig associera värden och 
aktiviteter till företaget). Brand meaning är av största vikt för att uppnå brand equity, 
vilket är målet med en brandingstrategi.  
 
Mosley skriver i sin forskning gällande branding från 2007 att de anställdas roll i 
branding handlar om mer än att genom ett gott kundbemötande ge ett företags 
varumärke gott rykte. Han menar att forskning visar på den allt viktigare roll de 
anställda spelar i att differentiera företaget från konkurrenter, genom att anpassa 
servicen efter de unika värden som företaget vill erbjuda sina kunder. På så sätt skapas 
en känsla hos kunderna som ingen kan kopiera. 
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För att de anställdas roll ska uppfyllas krävs kunskap om de värden som ligger till grund 
för företagets varumärke samt motivation att efterleva dem. En strategi för att uppnå 
detta är intern marknadsföring.  
 
2. Diskutera tidigare forskning på skillnader mellan heltid- och deltidsanställda  
 
→ Vi har sett att tidigare forskning på skillnader mellan deltid- och heltidsanställda ofta 
mäter skillnader i breda begrepp så som arbetsengagemang och trivsel på arbetet. 
Vidare är resultaten i forskningen mycket inkonsistenta. Vi ansåg oss dock se 
indikationer på att deltidsarbetare både borde ha mindre kunskap gällande de värden 
kopplade till företagets varumärke och mindre motivation att efterleva dem, än 
heltidsarbetare. 
 
3. Utifrån tidigare teori härleda hypoteser rörande skillnader mellan deltid- och 
heltidsanställda i relation till brandingstrategier  
 
→ Utifrån den teori vi diskuterade i kapitel 3 gällande branding, intern marknadsföring 
och skillnader mellan deltid- och heltidsanställda härledde vi dessa hypoteser:  
 

h1: Deltidsanställda inom serviceyrken anser sig ha mindre kunskap gällande de 
värden som ligger till grund för företagets varumärke än heltidsanställda inom 
serviceyrken 
à Accepterad 

h2: Deltidsanställda inom serviceyrken är mindre motiverade att efterleva de värden 
som ligger till grund för företagets varumärke än heltidsanställda inom serviceyrken 
à Förkastad 
 
h3: De anställda inom serviceyrken som träffar sina chefer ofta har mer kunskap om de 
värden som ligger till grund för organisationens varumärke 
à Förkastad. Tillägas bör dock att tydliga tendenser till att anställda som träffar sina 
chefer ofta ansåg sig ha mer kunskap observerades. 
 
h4: Frivilligt deltidsanställda inom serviceyrken är mer motiverade att efterleva de 
värden som organisationen vill att de arbetar efter än ofrivilligt deltidsanställda inom 
serviceyrken 
à Förkastad 
 
h5: Frivilligt deltidsanställda inom serviceyrken anser sig ha mer kunskap gällande de 
värden som ligger till grund för företagets varumärke än ofrivilligt deltidsanställda 
inom serviceyrken 
à Förkastad 
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4. Redogöra och diskutera eventuella skillnader mellan deltid- och heltidsanställda i 
relation till brandingstrategier. 
 
Våra upptäckter var dessa:  
 
1. Heltidsanställda inom serviceyrken anser sig ha mer kunskap gällande de värden som 
ligger till grund för företagets varumärke än deltidsanställda inom serviceyrken  
 
2. Heltidsanställda inom serviceyrken är inte mer motiverade än deltidsanställda att 
efterleva de värden som ligger till grund för företagets varumärke. Båda grupperna är i 
hög grad motiverade även om heltidsanställda tenderar att instämmer lite oftare. Den 
tendensen var långt ifrån signifikant i det allra flesta fall.  
 
3.  De som träffar sin chef inom serviceyrken i det dagliga arbetet ofta anser sig i större 
utsträckning ha mer kunskap gällande de värden som ligger till grund för företagets 
varumärke  
 
4. Frivilligt deltidsanställda inom serviceyrken är inte mer motiverade att efterleva de 
värden som ligger till grund för företagets varumärke. Motsägelsefulla svar redovisades 
i denna fråga, förmodligen till följd av att vi delat in de deltidsanställda i för få 
kategorier. Se 5.2 Empiri & Analys, diskussion om h4.  
 
5. Frivilligt deltidsanställda inom serviceyrken anser sig inte ha mer kunskap gällande 
de värden som ligger till grund för företagets varumärke än heltidsanställda. Däremot 
ser vi tendenser till att ofrivilligt deltidsanställda anser sig ha mer kunskap om de 
värden som är kopplade till företagets varumärke än vad frivilliga gör, alltså tvärtemot 
vad vi först trodde. Påpekas bör dock att ingen signifikant skillnad kunde påvisas, vi 
kunde endast se tendenser i detta fall.   
 
I avsnitt 5.2 Empiri och analys, diskuterar vi dessa upptäcker i relation till de teorier 
som ligger till grund för studien. 
 

6.3	  Huvudsyfte	  och	  vägledning	   
 
Huvudsyfte: Vårt huvudsakliga syfte med denna studie är att påvisa eventuella 
skillnader mellan hur väl deltid- kontra heltidsanställda inom serviceyrken 
representerar ett företags brandingstrategi för att sedan kunna vägleda företag till ett 
mer effektivt brandingarbete. 
 
→ Resultaten av denna studie visar oss att deltidsanställda inom serviceyrken inte kan 
anses representera sitt företags brandingstrategi lika väl som deltidsanställda. Detta till 
följd av att de inte anser sig ha lika mycket kunskap om värdena kopplade till företagets 
varumärke. Som tidigare nämnt anser vi, i enlighet med Shockey & Mueller (1994) att 
skillnaderna mellan deltid- och heltidsarbetare uppstår på arbetet som ett resultat av 
strukturen på arbetsplatsen. Deltidsarbetare inom serviceyrken är motiverade att 
efterleva de värden som är kopplade till företagets varumärke men de anser sig inte ha 
tillräckligt med kunskap om företaget. Detta stämmer överens med den forskning som 
visat att deltidsarbetare känner sig exkluderade i organisationen (Barker,1993 & Sobaih 
et al., 2011) eftersom exkludering av en viss arbetsgrupp är ett tydligt strukturproblem. 
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Sobaih et al. (2011) visar även i sin forskning att deltidsarbetare får mindre information 
om arbetet innan de börjar jobba och att de behandlas annorlunda. 

Med grund i detta resultat vill vi vägleda ledningen i service företag till ett mer effektivt 
brandingarbete genom att först och främst göra dem uppmärksamma på de funna 
skillnaderna. Vidare vill vi påpeka att dessa skillnader kan tänkas uppstå till följd av 
skillnader mellan hur de två anställningsgrupperna behandlas och vilket information de 
får. Alternativt kan det helt enkelt vara så att deltidsarbetare inte är på jobbet tillräckligt 
ofta för att nås av den interna marknadsföringen vilket också är en form av 
exklusion.  Till följd av detta anser vi det vara viktigt att ledningen hittar ett sätt att 
inkludera deltidsarbetarna i allt från gemenskap till beslutstagande och att de behandlas 
som viktiga resurser. Vi förespråkar att ledningen bör ge arbetarna en gedigen 
information innan de börjar arbeta samt motivera dem till att själva söka ytterligare 
kunskap genom att ge dem större ansvar. I den mån det är möjligt tycker vi att tillfällen 
där de deltidsanställda får interagera med ledningen bör finnas, eftersom vår studie även 
visar att de som arbetar nära sin chef tenderar att ha mer kunskap om företagsvärden.  

Slutligen vill vi uppmärksamma ledningen inom serviceföretag på det faktum att det 
finns flera kategorier av deltidsanställda med olika attityder och arbetsmotiv, något som 
uppmärksammats förut och blivit än mer tydligt i denna studie. Därför bör ledningen 
lära känna de olika grupperna av deltidsarbetare för att hitta olika sätt att förse dem med 
kunskap och motivera dem.  
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7.	  Allmän,	  samhällig	  &	  etisk	  diskussion	  	  
 
7.1	  Allmän	  diskussion	  om	  resultets	  betydelse	  för	  företag,	  privatpersoner	  och	  
samhälle	  

Deltidsanställda utgör en allt större del av arbetskraften till följd av att företagen blir 
mer flexibla för att möta marknadens volatila krav (Allvin et al., 2006, s.16; Mohan 
2008). Flexibel arbetskraft, flexibla öppettider, flexibla arbetsplatser och 
produktionssystem, ja flexibiliteten förespråkas överallt. Överallt - förutom när det 
kommer till personalstrategier. Ledningen på en del serviceföretag idag verkar ha 
fastnat i synen på deltidsanställda som de personer som ersätter de heltidsanställda när 
de ska vara lediga och verksamheten är mer eller mindre stillastående. Därför görs 
ingen ansträngning för att hitta strategier som avser att göra deltidsanställda en del av 
gemenskapen och utrusta dem med den kunskap de behöver. Detta framgår både av 
resultatet i vår studie och av den tidigare forskning som visar på deltidsanställdas 
upplevelse av exklusion.  

Dagens sanning är att deltidsanställda inte längre är de personer som endast arbetar när 
heltidsanställda ska vara lediga. På ett av de serviceföretag vi undersökt i denna studie 
utgjorde deltidsarbetare 60 % av arbetskraften. Vi är övertygade om att det innebär 
negativa konsekvenser för ett företag när majoriteten/ en stor del av arbetskraften inte 
har kunskap om vilka värden som gör företaget unikt. 

Deltidsarbetare inom serviceyrken jobbar alla möjliga tider men främst kvällar och 
helger. Kvällar och helger är de tider då gemene man har tid att framkalla foton, åka på 
spa eller äta på restaurang. Det är också då människor vanligen åker en längre väg för 
att testa en ny butik. Vi menar därför att det är av stor vikt att anställda med kunskap 
och motivation är på plats dessa tider, för att vinna nya kunder och skapa starkare 
relationer med de befintliga. Våra studier i brandingämnet visar att anställda spelar en 
avgörande roll när det kommer till att bygga ett starkt varumärke (Berry, 2000; Riley & 
De Chernatony 2000; Papasolomou, I. & Vrontis, D., 2006; Mosley, 2007). Därför kan 
bristande kunskap om de värden som ligger till grund för företagets varumärke hos 
större delen av de anställda förhindra att företaget uppnår ett högt brand equity.  

Förutom missade chanser att differentiera sig genom specifik service på kvällar och 
helger samt mindre effektivt brandingarbete, kan vi även tänka att bristande kunskap får 
konsekvenser för individen som senare slår tillbaka på organisationen. En anställd som 
inte upplever sig ha tillräcklig kunskap kan bli frustrerad, stressad eller få dåligt 
självförtroende. Därmed kan densamma överväga att byta jobb eller blir i värsta fall bli 
sjukskriven. Hög personalomsättning är inte bra när det kommer till att bygga 
långvariga relationer med kunder (Wilson et al., 2012, s.266) 

En annan möjlig konsekvens av de påvisade skillnaderna är spänningar arbetsgrupperna 
emellan. Inte endast deltidsanställda blir lidande av den bristande kunskapen- 
heltidsanställda drabbas också. Det kan skapa stress att jobba helger med en kollega 
som har mindre kunskap, eftersom den heltidsanställde då måste ta större ansvar själv. 
Mycket tid kan tänkas gå åt till att övervaka, lära och visa de anställda som inte kan.  

Allvin et al. (2009) diskuterar konsekvenserna som det flexibla arbetet medför på 
samhällsnivå. Han indikerar att en arbetares känsla av bristande kunskap och kontroll 
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samt utsuddade gränser i arbetslivet kan leda till en stress som förklarar de ökande 
sjukskrivningstalen. Att mena att bristande kunskap om de värden som ligger till grund 
för ett företags varumärke har ett direkt samband med ökade sjukskrivningar vore 
kanske att ta i. Vi är däremot övertygade om att en individs känsla av bristande kunskap 
och exklusion på sitt arbete kan komma att leda till ohälsosam stress, som på lång sikt 
kan komma att belasta vår gemensamma ekonomi. 

Till följd av detta anser vi det vara av största vikt att företagsledningen på 
serviceföretag inte endast är flexibla vad gäller öppettider och produktion utan även i 
sina personalstrategier. Som diskuterat i analysen menar vi att de står inför en utmaning 
som innebär att hitta ett sätt att inkludera alla sina anställda och utrusta dem med de 
verktyg som behövs för att kunna göra ett bra arbete. Resultaten i denna studie visar 
nämligen att de personalstrategier som används för att värna om heltidsarbetarna inte 
fungerar i samma utsträckning på deltidsarbetarna.  

Vi upplever att det finns ett stort intresse hos företagen av att ta del av en studie som 
vår. Tre av de fyra företag vi lämnade enkäten hos bad oss skicka vår studie när den var 
färdigställd. Detta indikerar att ledningen på dessa företag har reflekterat kring 
eventuella konsekvenser av den flexibla arbetskraften eller är villiga att göra det. Därför 
anser vi att mer forskning på ämnet är motiverat. Som vi nämner i 8.3 Fortsatta Studier 
ser vi att största delen av forskningen som finns på detta ämne idag avser kartlägga 
skillnader i attityder mellan anställda. Få studier fokuserar på att förklara dessa 
skillnader och ännu färre på att hitta lösningar för att hantera dem. Kanske är det dags 
att börja fokusera på att forska fram strategier som hjälper företagen att hantera den nya 
arbetskraften.  
 

7.2	  Sammanfattande	  etisk	  diskussion	  -‐	  att	  studera	  anställda	  i	  specifika	  
strategier	  och	  sammanhang	  
 
Att studera anställdas attityder till sitt jobb i specifika strategier och sammanhang är inte 
det enklaste ur etisk synpunkt. I den hårda konkurrensen som råder på marknaden idag 
är företagen rädda för att smutsa ner sitt varumärke och är därför restriktiva med 
accessen. Flera av de företag vi kontaktade tackade nej till att delta i studien och de som 
tackade ja var noga med att deras anonymitet skulle försäkras. Trots detta verkade det, 
som nämnt i förgående avsnitt, finnas intresse hos företagen att ta del av resultaten från 
en studie som denna.  

Även respondenterna var till viss del skeptiska till deltagande i studien. I vår enkät hade 
vi inte helt oväntat en del blanka svar och flest på påståendet: “När jag tvingas ta ett 
beslut i mitt vardagliga arbete tar jag det beslut som går i linje med policys som detta 
företag satt upp, även ifall jag då tvingas gå emot mina egna värderingar”.  

Vi har full förståelse för detta eftersom det är känsligt att värdera sin egen kunskap och 
motivation. Vi vet genom egen erfarenhet att man som respondent kan ha känslan av att 
bli testad och att vara “övervakad” när en etiskt svår fråga besvaras. Respondenten kan 
även få en tendens att svara på hur denne önskar att den kände och inte hur den faktiskt 
känner, vid besvarande av känslomässigt laddade frågor. 



 66 

Med hänsyn till den etiska aspekten har vi genomgående i denna studie tillämpat 
åtgärder för att försäkra både företagens och respondenternas anonymitet. Vi har även 
vart noga med att understryka att deltagande är helt frivilligt och att respondenterna inte 
behöver ta ställning till någon fråga de känner sig obekväma med. Vi har heller inte 
använt informationen som kommit fram till något annat än den aktuella studien.  

Vi har även gjort vårt bästa för att fullgöra objektiviteten i denna studie med utgång i 
positivismen. Detta har dock inte vart helt lätt. Ett ämne som branding, som definierats 
och tolkats på så många sätt har krävt att vi gjort en egen tolkning av begreppet för att 
kunna använda det. Detsamma gäller med intern marknadsföring. Detta har förmodligen 
lett att denna studie influerats av författarnas subjektiva världar i någon mån, även fast 
vi avsett att vara så objektiva som möjligt.  

Vidare menar vi att ett bra alternativt sätt att studera anställdas beteende och attityder är 
att göra det i en fallstudie. En fallstudie skulle innebära att forskaren vistas på företaget 
en längre period för att observera de anställda i deras naturliga miljö. På så sätt kommer 
forskaren nära inpå och kan uppmärksamma tendenser hos undersökningsobjekten som 
kan gå förlorade i enkät. Dessutom är detta ett bra sätt att komma undan problematiken 
med utelämnade- och modifierade svar. Att få tillstånd att göra en fallstudie hos ett 
serviceföretag hade dock förmodligen krävt att forskaren under lång tid byggt upp ett 
förtroende hos företaget och påvisat fördelarna med studien.    
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8.	  Sanningskriterier	  	  
 

8.1	  Reliabiitet	  &	  replikation	  
 
Reliabiliteten handlar i grunden om studiens pålitlighet, följdriktighet och 
överensstämmelsen hos ett mått på ett begrepp (Bryman & Bell, 2011, s.158). Frågan 
som bör ställas när reliabiliteten utvärderas är enligt Eliasson (2006, s.14) ifall det går 
att lita på att studien ger samma resultat vid upprepning under så lika förhållanden som 
möjligt.  

Under arbetet med denna kandidatuppsats har vi gjort vårt bästa för att främja studiens 
reliabilitet. Först och främst har vi avsett att tydligt beskriva hur vi gått till väga i vår 
studie för att forskare vid eventuell replikation ska kunna utföra studien på ett så likartat 
sätt som möjligt. Vidare har vi författare varit samspelta och tillsammans delat ut alla 
enkäter, hanterat våra data samt analyserat den. Detta för att undvika att ge olika 
instruktioner gällande enkäten på företagen eller på annat sätt påverka studiens resultat 
från två håll. Vi har även sett till att alla företag vi vart på fått precis samma 
information.  

Fortsättningsvis har vi vid databearbetningen vart mycket vaksamma och kontinuerligt 
stannat upp för att se att inget matats in eller kodats på fel sätt.  

Att mäta studiens viktigaste variabler på flera olika sätt menar Eliasson (2006, s.15) är 
ett sätt att främja reliabiliteten. Vi har tagit fasta på detta och ställer därför flera frågor 
ämnade att mäta ansedd kunskap gällande de värden som är kopplade till företagets 
varumärke respektive motivation att arbeta utefter dem.  

Trots våra förberedelser finns det omständigheter som kan anses påverka studiens 
reliabilitet och replikationsmöjligheter på ett negativt sätt. Först och främst tänker vi på 
accessen till vår population som visade sig vara sämre än vi först trott. Eftersom 
företagens tillåtande krävs för att få dela ut enkäten är det mindre troligt att forskare vid 
en replikation skulle få tillstånd att komma till precis samma eller likvärdiga företag.  

Vidare finns risken att svaren inte blir de samma vid en replikation på grund av att vi 
vid ett tillvägagångs sätt som vårt inte kunnat kontrollera under vilka omständigheter 
och i exakt vilken miljö enkäterna besvarades. Läsaren bör också notera att svarens 
pålitlighet kan anses vara något bristfällig till följd av det faktum att omständigheter och 
miljö där enkäterna besvarades inte kunde kontrolleras. Exempelvis kan tänkas att med 
en chef närvarande i personalrummet kan en anställd av rädsla för att bli “upptäckt” 
kryssa i att denne är mer lojal än den egentligen är. Se avsnitt 4.7 Access för 
diskussionen kring varför det ändå ansågs vara mest lämpligt att dela ut enkäten på 
företagen. Dessutom lät vi enkäten ligga på företagen i två veckor och den besvarades 
därför på flera olika tidpunkter. Vi vill därför även påpeka risken att svaren kan ha 
påverkats av omständigheter så som ifall det var en stressig eller lugn dag på jobbet. 

Eftersom vi mätt attityder så bör även noteras att studien har ett bäst före datum. Med 
det menar vi att om några år kan det tänkas att en replikation inte ger samma resultat till 
följd av att attityderna hos respondenterna faktiskt inte är desamma. Vi kan exempelvis 
spekulera i att företagen om 15 år till en högre grad anpassat sin organisation efter de 
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flexibla arbetarna och hittat metoder för minimera attityd- samt motivations skillnader 
arbetsgrupperna emellan.  

Det finns tre vanliga sätt att testa en studies reliabilitet. Det första kallar de för “test-
retest” och detta innebär kortfattat att studien görs vid två tillfällen nära inpå varandra 
för att se ifall resultaten blir liknande vilket innebär att måttet är stabilt över tid 
(Bryman & Bell, 2011, s.157-159). Detta hade för oss varit en omöjlighet på grund av 
de begränsade tidsresurserna. Det andra heter internbedömarreliabilitet och handlar om 
att testa överrensstämmelsen i författarnas subjektiva tolkningar av data. För att kunna 
göra ett sådant test krävs det tekniker och kunskap som vi författare inte besitter. Vi ser 
dock ingen risk för bristande överrensstämmelse eftersom vi författare gjort all teori, 
databearbetning, empiri och analys i samvaro.  Det tredje sättet innebär att forskaren 
undersöker den interna reliabiliteten. Detta handlar om att korrelationen på svaren från 
två eller fler frågor som var ämnade att mäta samma sak undersöks för att se om 
indikatorerna är pålitliga och följdriktiga (Bryman & Bell, 2011, s.157-159). Vi har inte 
gjort något korrelationstest men har ändå uppmärksammat att respondenter till viss mån 
erkar svaraolika på frågor som är ämnade att mäta samma sak. Diskussion angående 
detta återkommer vi till i avsnitt 8.2 Validitet.  

 

8.2	  Validitet	  
 
Validiteten ifrågasätter huruvida de indikatorer som utformats för att mäta ett begrepp 
verkligen mäter just det begreppet (Bryman & Bell, 2011, s. 172; Saunders et al., 2009, 
s. 372). För att uppnå validitet i mätningarna krävs att det finns reliabilitet, det då det 
måste finnas en stabilitet över tid för att utgöra ett mått på validitet (Bryman & Bell, 
2011, s. 176; Eliasson, 2006, s. 16). Validiteten svara på frågan “Kan vi räkna med att 
undersökningen är giltig- att den verkligen mäter det vi vill att den ska mäta?” 
(Eliasson, 2006, s. 16)   

Ett sätt att värdera måtten är genom ytvaliditet som innebär att måttet kan spegla 
innehållet i det aktuella begreppet (Bryman & Bell, 2011, s. 173). När vi utformade vår 
enkät undersökte vi hur personer i vår närhet uppfattade begreppen och vad de mätte. 
Detta för att undersöka om vi kunde urskilja olika upplevelser av begreppen. För att 
förstärka ytvaliditeten ytterligare hade vi i enlighet med Bryman & Bells (2011, s. 173) 
förslag kunnat ta hjälp av experter inom ämnesområdet och be dem bedöma om måttet 
speglar det begreppet vi önskar mäta. Detta har vi på grund av begränsade resurser inte 
haft möjlighet att göra. Däremot har vi gjort noggranna undersökningar kring hur 
liknande begrepp som våra, operationaliserats och mätts i tidigare studier.  

Vi har i vår studie tagit hänsyn till validiteten men eftersom vi haft begränsad tid, 
resurser och även access finns det delar vi inte kunnat påverka. Vi har urskilt flera 
eventuella hot mot validiteten i denna studie. Ett av dessa är att personalen på företagen 
vi undersökt såg enkäten som ett test och ville prestera i enlighet med vad de tror är 
chefens önskemål. De kan också vara oroliga för att enkäten kan ge oönskade effekter 
om de inte svarar i enlighet med chefens önskemål. Saunders et al. (2009, s. 157) 
framhäver att om respondenterna tror att svaren kan påverka dem på något sätt så är 
risken stor att de modifierar sina svar.  
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Vidare har vi upptäckt att respondenterna svarat olika på frågor som ämnade mäta 
samma sak och detta indikerar att validiteten i vissa av våra frågor kan ifrågasättas. 
Detta gäller främst de frågor som avsåg att mäta de anställdas upplevda kunskap 
gällande de värden som är kopplade till ett företags varumärke. Vi menar dock att de till 
viss del inkonsistenta svaren mest troligt beror på att frågorna är etiskt svåra, 
känslomässigt laddade och inte på bristande validitet. Det kan tänkas att respondenterna 
modifierat sina svar ifall en kollega vart närvarande när de besvarade enkäten eller ifall 
de inte ville förlika sig med att inte ha kunskap om företaget.  

Generaliserbarheten i en studie kallas ofta för extern validitet och innebär hur väl 
studien kan generaliseras till hela populationen (Saunders et al., 2009, s. 158). Som 
framkom i diskussionen i avsnittet 4.7 Access har vi begränsats när det gäller 
tillgängligheten av företag inom vår målpopulation, därmed kan vårt stickprov ses som 
litet. Detta då vår målpopulation var anställda på stora företag i Västerbotten och vi i 
denna studie undersökt endast fyra av dessa företag. Det innebär att vi i inte kommer 
uttala oss om hela populationen eftersom vi menar att vi inte har tillräckligt många 
observationer för att generalisera och heller inget representativt urval. 

 

8.3	  Fortsatta	  studier	  
 
I denna studie har vi påvisat en skillnad mellan den upplevda kunskapen hos 
deltidsanställda och heltidsanställda på de fyra serviceföretag vi undersökt i 
Västerbotten. Då denna studie begränsats till 4 företag genom ett bekvämlighetsurval 
har även generaliserbarheten begränsats. Vi anser därför att en mer omfattande 
kvantitativ studie i ämnet skulle vara intressant för att eventuellt påvisa att dessa 
skillnader kan generaliseras till alla serviceföretag på den svenska marknaden. 

Som vi diskuterat i tidigare kapitel är forskningen gällande olika anställningsformer 
inkonsistent och vi kan i denna studie fastställa skillnader som ger incitament för 
ytterligare studier i ämnet. Största delen av forskningen som finns på detta ämne idag 
avser kartlägga skillnader i attityder mellan anställda. Få studier fokuserar på att 
förklara dessa skillnader och ännu färre på att hitta lösningar för att hantera dem.  

Vi menar att det framförallt vore intressant att genom en kvalitativ studie undersöka de 
olika grupperna av deltidsanställda djupare, för att på så sätt skapa en förståelse för vad 
som ligger till grund för de olikheter som finns. Dessutom anser vi att det saknas 
forskning som fokuserar på att hitta lösningar som reducerar de skillnader som kunnat 
påvisas. Genom att göra en undersökande studie på olika serviceföretag kan forskaren få 
en djupare kunskap om skillnaderna mellan olika deltidsanställda och då även urskilja 
vilka grupper som bör särskiljas vid vidare studier om eventuella skillnader 
arbetsgrupper emellan. Detta kan även utgöra en grund för fortsatta kvantitativa studier, 
där resultaten kan generaliseras. 

Vidare anser vi det vara intressant att fortsätta forska på skillnader mellan deltid- och 
heltidsarbetare i mer specifika sammanhang. På så sätt tror vi att mer tydliga skillnader 
kan kartläggas vilket underlättar när det kommer till att ta fram strategier att ta hand om 
de olika arbetsgrupperna på bästa sätt.  
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Under arbetet med denna studie har vi upplevt att ämnet vi studerat är etiskt laddat och 
det finns därmed en risk att frågorna inte alltid besvarats helt sanningsenligt. För att 
motverka detta i framtida studier menar vi att ett alternativ är att göra en fallstudie på ett 
företag, där de anställda observeras i sitt dagliga arbete och därmed kan forskaren 
undkomma modifierade eller uteblivna svar.  
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10.	  Bilagor	  

10.1	  Bilaga	  1.	  Histogram	  

10.1.1	  Heltid-‐	  respektive	  deltidsanställda	  
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10.1.2	  Träffar	  sin	  chef	  ofta	  respektive	  sällan	  



 86 



 87 



 88 



 89 

	  



 90 

10.1.3	  Frivilliga-‐	  respektive	  ofrivilliga	  deltidsarbetare
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10.2	  Bilaga	  2;	  Korstabeller	  &	  Chitvå	  test	  
 

10.2.1	  Heltid-‐	  respektive	  deltidsanställda	  
	  
Q1. Jag anser mig vara lojal till detta företag * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q1. Jag anser mig vara lojal 

till detta företag 

Instämmer inte 4,3%  2,4% 

Instämmer delvis 19,1% 30,6% 24,1% 

Instämmer 76,6% 69,4% 73,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,775a 2 ,250 

Likelihood Ratio 3,505 2 ,173 

Linear-by-Linear Association ,067 1 ,796 

N of Valid Cases 83   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,87. 
 
 
Q2. Jag känner mig stolt över att jobba på detta företag * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q2. Jag känner mig stolt 

över att jobba på detta 

företag 

Instämmer inte 4,3%  2,5% 

Instämmer delvis 31,9% 48,5% 38,8% 

Instämmer 63,8% 51,5% 58,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,278a 2 ,194 

Likelihood Ratio 3,985 2 ,136 

Linear-by-Linear Association ,420 1 ,517 

N of Valid Cases 80   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,83. 
 
 
Q3. Jag känner mig som en del av en stor företagsfamilj där vi alla jobbar 
tillsammans mot samma mål * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q3. Jag känner mig som en 

del av en stor företagsfamilj 

där vi alla jobbar 

tillsammans mot samma mål 

Instämmer inte 8,5% 13,9% 10,8% 

Instämmer delvis 44,7% 55,6% 49,4% 

Instämmer 
46,8% 30,6% 39,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,386a 2 ,303 

Likelihood Ratio 2,411 2 ,299 

Linear-by-Linear Association 2,231 1 ,135 

N of Valid Cases 83   
 
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,90. 
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Q4. Jag är villig att anstränga mig hårdare än vad som egentligen förväntas av 
mig för att hjälpa detta företag till framgång * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q4. Jag är villig att 

anstränga mig hårdare än 

vad som egentligen 

förväntas av mig för att 

hjälpa detta företag till 

framgång 

Instämmer inte 13,3% 8,3% 11,1% 

Instämmer delvis 31,1% 41,7% 35,8% 

Instämmer 

55,6% 50,0% 53,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,189a 2 ,552 

Likelihood Ratio 1,196 2 ,550 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,971 

N of Valid Cases 81   
 
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,00. 

 

 
Q5. Jag arbetar på samma sätt när en chef eller ansvarig vistas på arbetsplatsen 
som när jag är ensam * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q5. Jag arbetar på samma 

sätt när en chef eller 

ansvarig vistas på 

arbetsplatsen som när jag är 

ensam 

Instämmer delvis 8,5% 22,9% 14,6% 

Instämmer 

91,5% 77,1% 85,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,305a 1 ,069   
Continuity Correctionb 2,257 1 ,133   
Likelihood Ratio 3,286 1 ,070   
Fisher's Exact Test    ,112 ,067 

Linear-by-Linear Association 3,265 1 ,071   
N of Valid Cases 82     

 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,12. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
 
Q6. Jag är mån om att vara ledningen på detta företag till lags * Q1B. Heltid eller 
deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q6. Jag är mån om att vara 

ledningen på detta företag till 

lags 

Instämmer inte 2,3% 9,1% 5,2% 

Instämmer delvis 29,5% 30,3% 29,9% 

Instämmer 68,2% 60,6% 64,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,858a 2 ,395 

Likelihood Ratio 1,876 2 ,391 

Linear-by-Linear Association 1,120 1 ,290 

N of Valid Cases 77   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,71. 
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Q7. Jag kan enkelt sätta ord på vad som skiljer mitt företags varumärke från 
konkurrenters varumärke * Q1B. Heltid eller deltid 

 
Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q7. Jag kan enkelt sätta ord 

på vad som skiljer mitt 

företags varumärke från 

konkurrenters varumärke 

Instämmer inte 4,5% 8,8% 6,4% 

Instämmer delvis 13,6% 55,9% 32,1% 

Instämmer 
81,8% 35,3% 61,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,973a 2 ,000 

Likelihood Ratio 18,577 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 13,011 1 ,000 

N of Valid Cases 78   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,18. 
 
 
Q8. Jag vet hur jag som anställd ska representera mitt företags varumärke på 
bästa sätt * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q8. Jag vet hur jag som 

anställd ska representera 

mitt företags varumärke på 

bästa sätt 

Instämmer delvis 19,1% 44,4% 30,1% 

Instämmer 

80,9% 55,6% 69,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,197a 1 ,013   
Continuity Correctionb 5,054 1 ,025   
Likelihood Ratio 6,204 1 ,013   
Fisher's Exact Test    ,017 ,012 

Linear-by-Linear Association 6,123 1 ,013   
N of Valid Cases 83     

 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,84. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
 
Q9. Jag är mån om att representera mitt företags varumärke och vad det står för 
när jag är på min arbetsplats * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q9. Jag är mån om att 

representera mitt företags 

varumärke och vad det står 

för när jag är på min 

arbetsplats 

Instämmer delvis 8,5% 22,9% 14,6% 

Instämmer 

91,5% 77,1% 85,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,305a 1 ,069   
Continuity Correctionb 2,257 1 ,133   
Likelihood Ratio 3,286 1 ,070   
Fisher's Exact Test    ,112 ,067 

Linear-by-Linear Association 3,265 1 ,071   
N of Valid Cases 82     

 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,12. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Q10.  Jag är mån om att representera mitt företags varumärke och vad det står för 
när jag inte är på min arbetsplats * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q10.  Jag är mån om att 

representera mitt företags 

varumärke och vad det står 

för när jag inte är på min 

arbetsplats 

Instämmer inte 8,5% 27,8% 16,9% 

Instämmer delvis 31,9% 36,1% 33,7% 

Instämmer 
59,6% 36,1% 49,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,865a 2 ,032 

Likelihood Ratio 6,955 2 ,031 

Linear-by-Linear Association 6,604 1 ,010 

N of Valid Cases 83   
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,07. 
 
 
Q11. På detta företag har vi riktlinjer för hur vi ska behandla våra kollegor * 
Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q11. På detta företag har vi 

riktlinjer för hur vi ska 

behandla våra kollegor 

Ja 96,3% 52,2% 76,0% 

Nej 3,7% 4,3% 4,0% 

Vet ej  43,5% 20,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,933a 2 ,001 

Likelihood Ratio 18,824 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 14,450 1 ,000 

N of Valid Cases 50   
 
a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,92. 
 
 
Q12. Jag anser mig ha god kunskap om hur ledningen på mitt arbeta önskar att 
jag ska behandla mina kollegor * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q12. Jag anser mig ha god 

kunskap om hur ledningen 

på mitt arbeta önskar att jag 

ska behandla mina kollegor 

Instämmer inte 6,4% 23,5% 13,6% 

Instämmer delvis 23,4% 23,5% 23,5% 

Instämmer 
70,2% 52,9% 63,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,206a 2 ,074 

Likelihood Ratio 5,216 2 ,074 

Linear-by-Linear Association 4,425 1 ,035 

N of Valid Cases 81   
 
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,62. 
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Q13. Mitt företag tar samhällsansvar (Tillämpar åtgärder för att värna om 
människor och miljö även utanför företaget) * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q13. Mitt företag tar 

samhällsansvar (Tillämpar 

åtgärder för att värna om 

människor och miljö även 

utanför företaget) 

Ja 70,2% 25,0% 50,6% 

Nej 6,4% 16,7% 10,8% 

Vet ej 
23,4% 58,3% 38,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,674a 2 ,000 

Likelihood Ratio 17,315 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 14,749 1 ,000 

N of Valid Cases 83   
 
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,90. 
 
 
Q14. Jag anser mig ha god kunskap om hur mitt företag arbetar med 
samhällsansvar * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q14. Jag anser mig ha god 

kunskap om hur mitt företag 

arbetar med samhällsansvar 

Instämmer inte 16,3% 50,0% 29,6% 

Instämmer delvis 37,2% 28,6% 33,8% 

Instämmer 46,5% 21,4% 36,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,807a 2 ,007 

Likelihood Ratio 9,857 2 ,007 

Linear-by-Linear Association 8,799 1 ,003 

N of Valid Cases 71   
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 8,28. 
 
 
Q15. På detta företaget finns uttalade riktlinjer för hur man bemöter kunder * 
Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q15. På detta företaget finns 

uttalade riktlinjer för hur man 

bemöter kunder 

Ja 93,6% 88,6% 91,5% 

Nej 4,3% 2,9% 3,7% 

Vet ej 2,1% 8,6% 4,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,871a 2 ,392 

Likelihood Ratio 1,889 2 ,389 

Linear-by-Linear Association 1,224 1 ,269 

N of Valid Cases 82   
 
a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,28. 
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Q16. Jag är medveten om vilket beteende ledningen på detta företag tycker är 
önskvärt i ett möte med kunder * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q16. Jag är medveten om 

vilket beteende ledningen på 

detta företag tycker är 

önskvärt i ett möte med 

kunder 

Instämmer delvis 4,3% 20,0% 11,0% 

Instämmer 

95,7% 80,0% 89,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,090a 1 ,024   
Continuity Correctionb 3,606 1 ,058   
Likelihood Ratio 5,175 1 ,023   
Fisher's Exact Test    ,033 ,029 

Linear-by-Linear Association 5,028 1 ,025   
N of Valid Cases 82     

 
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,84. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
 
Q17. Jag är medveten om vilka egenskaper ledningen jag arbetar för värdesätter 
hos sina anställda * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q17. Jag är medveten om 

vilka egenskaper ledningen 

jag arbetar för värdesätter 

hos sina anställda 

Instämmer inte 8,5% 21,9% 13,9% 

Instämmer delvis 34,0% 28,1% 31,6% 

Instämmer 
57,4% 50,0% 54,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,847a 2 ,241 

Likelihood Ratio 2,795 2 ,247 

Linear-by-Linear Association 1,567 1 ,211 

N of Valid Cases 79   
 
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,46. 
 
 
Q18. I en situation där jag i ett kundmöte ställs inför ett dilemma, så känner jag 
mig säker på hur ledningen vill att jag ska agera * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q18. I en situation där jag i 

ett kundmöte ställs inför ett 

dilemma, så känner jag mig 

säker på hur ledningen vill 

att jag ska agera 

Instämmer inte 2,2% 5,9% 3,8% 

Instämmer delvis 15,2% 38,2% 25,0% 

Instämmer 
82,6% 55,9% 71,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,820a 2 ,033 

Likelihood Ratio 6,817 2 ,033 

Linear-by-Linear Association 6,075 1 ,014 

N of Valid Cases 80   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,28. 
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Q19. Jag är inte rädd för att ta egna beslut på detta företag, eftersom jag känner 
mig säker på vad ledningen tycker är rätt och fel * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q19. Jag är inte rädd för att 

ta egna beslut på detta 

företag, eftersom jag känner 

mig säker på vad ledningen 

tycker är rätt och fel 

Instämmer inte 2,2% 16,7% 8,5% 

Instämmer delvis 30,4% 41,7% 35,4% 

Instämmer 
67,4% 41,7% 56,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,072a 2 ,018 

Likelihood Ratio 8,458 2 ,015 

Linear-by-Linear Association 7,680 1 ,006 

N of Valid Cases 82   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,07. 
 
 
Q20. När två eller flera arbetsuppgifter behöver utföras och jag hinner endast 
utföra en av dessa känner jag mig säker på vilken uppgift ledningen tycker jag 
borde prioritera * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q20. När två eller flera 

arbetsuppgifter behöver 

utföras och jag hinner 

endast utföra en av dessa 

känner jag mig säker på 

vilken uppgift ledningen 

tycker jag borde prioritera 

Instämmer inte 2,2% 5,6% 3,7% 

Instämmer delvis 34,8% 30,6% 32,9% 

Instämmer 

63,0% 63,9% 63,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,743a 2 ,690 

Likelihood Ratio ,742 2 ,690 

Linear-by-Linear Association ,041 1 ,840 

N of Valid Cases 82   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,32. 
 
 
Q21. När jag tvingas ta ett beslut i mitt vardagliga arbete tar jag det beslutet som 
går i linje med policys som detta företag satt upp, även ifall jag då tvingas gå emot 
mina egna värderingar * Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q21. När jag tvingas ta ett 

beslut i mitt vardagliga 

arbete tar jag det beslutet 

som går i linje med policys 

som detta företag satt upp, 

även ifall jag då tvingas gå 

emot mina egna värderingar 

Instämmer inte 11,9% 17,2% 14,1% 

Instämmer delvis 16,7% 31,0% 22,5% 

Instämmer 

71,4% 51,7% 63,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,969a 2 ,227 

Likelihood Ratio 2,954 2 ,228 

Linear-by-Linear Association 1,995 1 ,158 

N of Valid Cases 71   
 
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,08. 
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Q22. Jag har gjort ansträngningar för att sätta mig in i detta företags affärsidé * 
Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q22. Jag har gjort 

ansträngningar för att sätta 

mig in i detta företags 

affärsidé 

Instämmer inte 8,5% 25,0% 15,2% 

Instämmer delvis 38,3% 50,0% 43,0% 

Instämmer 
53,2% 25,0% 41,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,636a 2 ,022 

Likelihood Ratio 7,805 2 ,020 

Linear-by-Linear Association 7,521 1 ,006 

N of Valid Cases 79   
 
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,86. 
 
 
Q23. Jag har gjort ansträngningar för att sätta mig in i detta företags vision * 
Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q23. Jag har gjort 

ansträngningar för att sätta 

mig in i detta företags vision 

Instämmer inte 8,5% 30,0% 16,9% 

Instämmer delvis 42,6% 36,7% 40,3% 

Instämmer 48,9% 33,3% 42,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,206a 2 ,045 

Likelihood Ratio 6,103 2 ,047 

Linear-by-Linear Association 4,692 1 ,030 

N of Valid Cases 77   
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5,06. 
 
 
Q24. Jag har gjort ansträngningar för att sätta mig in i detta företags värdegrund 
* Q1B. Heltid eller deltid 

Crosstab 

% within Q1B. Heltid eller deltid   
 Q1B. Heltid eller deltid Total 

Jag jobbar heltid 

på detta företag 

Jag jobbar deltid 

på detta företag 

Q24. Jag har gjort 

ansträngningar för att sätta 

mig in i detta företags 

värdegrund 

Instämmer inte 10,0% 29,2% 17,2% 

Instämmer delvis 45,0% 37,5% 42,2% 

Instämmer 
45,0% 33,3% 40,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,909a 2 ,142 

Likelihood Ratio 3,791 2 ,150 

Linear-by-Linear Association 2,683 1 ,101 

N of Valid Cases 64   
 
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,13. 
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10.2.2	  Träffar	  sin	  chef	  ofta	  respektive	  sällan	  
Q7. Jag kan enkelt sätta ord på vad som skiljer mitt företags varumärke från 
konkurrenters varumärke * Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga 
arbetet i genomsnitt 

Crosstab 

% within Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt   
 Q3B. Jag träffar någon av mina 

chefer i det dagliga arbetet i 

genomsnitt 

Total 

Ofta Sällan 

Q7. Jag kan enkelt sätta ord 

på vad som skiljer mitt 

företags varumärke från 

konkurrenters varumärke 

Instämmer inte 8,1%  6,4% 

Instämmer delvis 22,6% 68,8% 32,1% 

Instämmer 
69,4% 31,3% 61,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,749a 2 ,002 

Likelihood Ratio 12,785 2 ,002 

Linear-by-Linear Association 3,017 1 ,082 

N of Valid Cases 78   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,03. 
 
 
Q8. Jag vet hur jag som anställd ska representera mitt företags varumärke på 
bästa sätt * Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i 
genomsnitt 

Crosstab 

% within Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt   
 Q3B. Jag träffar någon av mina 

chefer i det dagliga arbetet i 

genomsnitt 

Total 

Ofta Sällan 

Q8. Jag vet hur jag som 

anställd ska representera 

mitt företags varumärke på 

bästa sätt 

Instämmer delvis 20,0% 66,7% 30,1% 

Instämmer 

80,0% 33,3% 69,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,585a 1 ,000   
Continuity Correctionb 12,452 1 ,000   
Likelihood Ratio 13,606 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 14,409 1 ,000   
N of Valid Cases 83     

 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,42. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
 
Q11. På detta företag har vi riktlinjer för hur vi ska behandla våra kollegor * 
Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt 

Crosstab 

% within Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt   
 Q3B. Jag träffar någon av mina 

chefer i det dagliga arbetet i 

genomsnitt 

Total 

Ofta Sällan 

Q11. På detta företag har vi 

riktlinjer för hur vi ska 

behandla våra kollegor 

Ja 86,1% 50,0% 76,0% 

Nej 2,8% 7,1% 4,0% 

Vet ej 11,1% 42,9% 20,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,289a 2 ,026 

Likelihood Ratio 6,756 2 ,034 

Linear-by-Linear Association 7,037 1 ,008 

N of Valid Cases 50   
 
a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,56. 
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Q12. Jag anser mig ha god kunskap om hur ledningen på mitt arbeta önskar att 
jag ska behandla mina kollegor * Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det 
dagliga arbetet i genomsnitt 

Crosstab 

% within Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt   
 Q3B. Jag träffar någon av mina 

chefer i det dagliga arbetet i 

genomsnitt 

Total 

Ofta Sällan 

Q12. Jag anser mig ha god 

kunskap om hur ledningen 

på mitt arbeta önskar att jag 

ska behandla mina kollegor 

Instämmer inte 12,3% 18,8% 13,6% 

Instämmer delvis 16,9% 50,0% 23,5% 

Instämmer 
70,8% 31,3% 63,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,566a 2 ,008 

Likelihood Ratio 9,036 2 ,011 

Linear-by-Linear Association 5,136 1 ,023 

N of Valid Cases 81   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,17. 
 
 
Q13. Mitt företag tar samhällsansvar (Tillämpar åtgärder för att värna om 
människor och miljö även utanför företaget) * Q3B. Jag träffar någon av mina 
chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt 

Crosstab 

% within Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt   
 Q3B. Jag träffar någon av mina 

chefer i det dagliga arbetet i 

genomsnitt 

Total 

Ofta Sällan 

Q13. Mitt företag tar 

samhällsansvar (Tillämpar 

åtgärder för att värna om 

människor och miljö även 

utanför företaget) 

Ja 55,4% 33,3% 50,6% 

Nej 12,3% 5,6% 10,8% 

Vet ej 
32,3% 61,1% 38,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,981a 2 ,083 

Likelihood Ratio 4,892 2 ,087 

Linear-by-Linear Association 4,107 1 ,043 

N of Valid Cases 83   
 
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,95. 
 
 
Q14. Jag anser mig ha god kunskap om hur mitt företag arbetar med 
samhällsansvar * Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i 
genomsnitt 

Crosstab 

% within Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt   
 Q3B. Jag träffar någon av mina 

chefer i det dagliga arbetet i 

genomsnitt 

Total 

Ofta Sällan 

Q14. Jag anser mig ha god 

kunskap om hur mitt företag 

arbetar med samhällsansvar 

Instämmer inte 28,3% 36,4% 29,6% 

Instämmer delvis 35,0% 27,3% 33,8% 

Instämmer 36,7% 36,4% 36,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,367a 2 ,832 

Likelihood Ratio ,365 2 ,833 

Linear-by-Linear Association ,097 1 ,756 

N of Valid Cases 71   
 
a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,25. 
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Q15. På detta företaget finns uttalade riktlinjer för hur man bemöter kunder * 
Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt 

Crosstab 

% within Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt   
 Q3B. Jag träffar någon av mina 

chefer i det dagliga arbetet i 

genomsnitt 

Total 

Ofta Sällan 

Q15. På detta företaget finns 

uttalade riktlinjer för hur man 

bemöter kunder 

Ja 90,8% 94,1% 91,5% 

Nej 3,1% 5,9% 3,7% 

Vet ej 6,2%  4,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,353a 2 ,509 

Likelihood Ratio 2,132 2 ,344 

Linear-by-Linear Association ,562 1 ,453 

N of Valid Cases 82   
 
a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,62. 
 
 
Q16. Jag är medveten om vilket beteende ledningen på detta företag tycker är 
önskvärt i ett möte med kunder * Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det 
dagliga arbetet i genomsnitt 

Crosstab 

% within Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt   
 Q3B. Jag träffar någon av mina 

chefer i det dagliga arbetet i 

genomsnitt 

Total 

Ofta Sällan 

Q16. Jag är medveten om 

vilket beteende ledningen på 

detta företag tycker är 

önskvärt i ett möte med 

kunder 

Instämmer delvis 6,2% 29,4% 11,0% 

Instämmer 

93,8% 70,6% 89,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,460a 1 ,006   
Continuity Correctionb 5,270 1 ,022   
Likelihood Ratio 6,094 1 ,014   
Fisher's Exact Test    ,016 ,016 

Linear-by-Linear Association 7,369 1 ,007   
N of Valid Cases 82     

 
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,87. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
 
Q17. Jag är medveten om vilka egenskaper ledningen jag arbetar för värdesätter 
hos sina anställda * Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i 
genomsnitt 

Crosstab 

% within Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt   
 Q3B. Jag träffar någon av mina 

chefer i det dagliga arbetet i 

genomsnitt 

Total 

Ofta Sällan 

Q17. Jag är medveten om 

vilka egenskaper ledningen 

jag arbetar för värdesätter 

hos sina anställda 

Instämmer inte 16,4% 5,6% 13,9% 

Instämmer delvis 29,5% 38,9% 31,6% 

Instämmer 
54,1% 55,6% 54,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,564a 2 ,457 

Likelihood Ratio 1,801 2 ,406 

Linear-by-Linear Association ,399 1 ,527 

N of Valid Cases 79   
 
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,51. 
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Q18. I en situation där jag i ett kundmöte ställs inför ett dilemma, så känner jag 
mig säker på hur ledningen vill att jag ska agera * Q3B. Jag träffar någon av mina 
chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt 

Crosstab 

% within Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt   
 Q3B. Jag träffar någon av mina 

chefer i det dagliga arbetet i 

genomsnitt 

Total 

Ofta Sällan 

Q18. I en situation där jag i 

ett kundmöte ställs inför ett 

dilemma, så känner jag mig 

säker på hur ledningen vill 

att jag ska agera 

Instämmer inte 3,2% 5,6% 3,8% 

Instämmer delvis 14,5% 61,1% 25,0% 

Instämmer 
82,3% 33,3% 71,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,003a 2 ,000 

Likelihood Ratio 15,601 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 12,293 1 ,000 

N of Valid Cases 80   
 
a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,68. 
 
 
Q19. Jag är inte rädd för att ta egna beslut på detta företag, eftersom jag känner 
mig säker på vad ledningen tycker är rätt och fel * Q3B. Jag träffar någon av 
mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt 

Crosstab 

% within Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt   
 Q3B. Jag träffar någon av mina 

chefer i det dagliga arbetet i 

genomsnitt 

Total 

Ofta Sällan 

Q19. Jag är inte rädd för att 

ta egna beslut på detta 

företag, eftersom jag känner 

mig säker på vad ledningen 

tycker är rätt och fel 

Instämmer inte 6,3% 16,7% 8,5% 

Instämmer delvis 31,3% 50,0% 35,4% 

Instämmer 
62,5% 33,3% 56,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,313a 2 ,070 

Likelihood Ratio 5,203 2 ,074 

Linear-by-Linear Association 5,175 1 ,023 

N of Valid Cases 82   
 
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,54. 
 
 
Q20. När två eller flera arbetsuppgifter behöver utföras och jag hinner endast 
utföra en av dessa känner jag mig säker på vilken uppgift ledningen tycker jag 
borde prioritera * Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i 
genomsnitt 

Crosstab 

% within Q3B. Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt   
 Q3B. Jag träffar någon av mina 

chefer i det dagliga arbetet i 

genomsnitt 

Total 

Ofta Sällan 

Q20. När två eller flera 

arbetsuppgifter behöver 

utföras och jag hinner 

endast utföra en av dessa 

känner jag mig säker på 

vilken uppgift ledningen 

tycker jag borde prioritera 

Instämmer inte 3,1% 5,6% 3,7% 

Instämmer delvis 32,8% 33,3% 32,9% 

Instämmer 

64,1% 61,1% 63,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,247a 2 ,884 

Likelihood Ratio ,226 2 ,893 

Linear-by-Linear Association ,128 1 ,720 

N of Valid Cases 82   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,66. 
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10.2.3	  Frivilliga-‐	  respektive	  ofrivilliga	  deltidsanställda	  
 
Q1. Jag anser mig vara lojal till detta företag * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q1. Jag anser mig vara lojal 

till detta företag 

Instämmer delvis 16,7% 44,4% 30,6% 

Instämmer 83,3% 55,6% 69,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,273a 1 ,070   
Continuity Correctionb 2,095 1 ,148   
Likelihood Ratio 3,365 1 ,067   
Fisher's Exact Test    ,146 ,073 

Linear-by-Linear Association 3,182 1 ,074   
N of Valid Cases 36     

 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Q2. Jag känner mig stolt över att jobba på detta företag * Q2B. Om önskan 
att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q2. Jag känner mig stolt 

över att jobba på detta 

företag 

Instämmer delvis 33,3% 66,7% 48,5% 

Instämmer 
66,7% 33,3% 51,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,640a 1 ,056   
Continuity Correctionb 2,427 1 ,119   
Likelihood Ratio 3,707 1 ,054   
Fisher's Exact Test    ,084 ,059 

Linear-by-Linear Association 3,529 1 ,060   
N of Valid Cases 33     

 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,27. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Q3. Jag känner mig som en del av en stor företagsfamilj där vi alla jobbar 
tillsammans mot samma mål * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q3. Jag känner mig som en 

del av en stor företagsfamilj 

där vi alla jobbar 

tillsammans mot samma mål 

Instämmer inte  27,8% 13,9% 

Instämmer delvis 55,6% 55,6% 55,6% 

Instämmer 
44,4% 16,7% 30,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,273a 2 ,026 

Likelihood Ratio 9,290 2 ,010 

Linear-by-Linear Association 6,481 1 ,011 

N of Valid Cases 36   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,50. 
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Q4. Jag är villig att anstränga mig hårdare än vad som egentligen förväntas av 
mig för att hjälpa detta företag till framgång * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q4. Jag är villig att 

anstränga mig hårdare än 

vad som egentligen 

förväntas av mig för att 

hjälpa detta företag till 

framgång 

Instämmer inte 5,6% 11,1% 8,3% 

Instämmer delvis 33,3% 50,0% 41,7% 

Instämmer 

61,1% 38,9% 50,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,822a 2 ,402 

Likelihood Ratio 1,840 2 ,398 

Linear-by-Linear Association 1,648 1 ,199 

N of Valid Cases 36   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,50. 
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Q5. Jag arbetar på samma sätt när en chef eller ansvarig vistas på arbetsplatsen 
som när jag är ensam * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q5. Jag arbetar på samma 

sätt när en chef eller 

ansvarig vistas på 

arbetsplatsen som när jag är 

ensam 

Instämmer delvis 23,5% 22,2% 22,9% 

Instämmer 

76,5% 77,8% 77,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,008a 1 ,927   
Continuity Correctionb ,000 1 1,000   
Likelihood Ratio ,008 1 ,927   
Fisher's Exact Test    1,000 ,620 

Linear-by-Linear Association ,008 1 ,928   
N of Valid Cases 35     

 
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,89. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Q6. Jag är mån om att vara ledningen på detta företag till lags * Q2B. Om önskan 
att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q6. Jag är mån om att vara 

ledningen på detta företag till 

lags 

Instämmer inte 5,9% 12,5% 9,1% 

Instämmer delvis 41,2% 18,8% 30,3% 

Instämmer 52,9% 68,8% 60,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,105a 2 ,349 

Likelihood Ratio 2,155 2 ,340 

Linear-by-Linear Association ,156 1 ,692 

N of Valid Cases 33   
 
a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,45. 
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Q7. Jag kan enkelt sätta ord på vad som skiljer mitt företags varumärke från 
konkurrenters varumärke * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q7. Jag kan enkelt sätta ord 

på vad som skiljer mitt 

företags varumärke från 

konkurrenters varumärke 

Instämmer inte 11,8% 5,9% 8,8% 

Instämmer delvis 47,1% 64,7% 55,9% 

Instämmer 
41,2% 29,4% 35,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,140a 2 ,565 

Likelihood Ratio 1,150 2 ,563 

Linear-by-Linear Association ,077 1 ,782 

N of Valid Cases 34   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,50. 
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Q8. Jag vet hur jag som anställd ska representera mitt företags varumärke på 
bästa sätt * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q8. Jag vet hur jag som 

anställd ska representera 

mitt företags varumärke på 

bästa sätt 

Instämmer delvis 66,7% 22,2% 44,4% 

Instämmer 

33,3% 77,8% 55,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,200a 1 ,007   
Continuity Correctionb 5,513 1 ,019   
Likelihood Ratio 7,477 1 ,006   
Fisher's Exact Test    ,018 ,009 

Linear-by-Linear Association 7,000 1 ,008   
N of Valid Cases 36     

 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Q9. Jag är mån om att representera mitt företags varumärke och vad det står för 
när jag är på min arbetsplats * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q9. Jag är mån om att 

representera mitt företags 

varumärke och vad det står 

för när jag är på min 

arbetsplats 

Instämmer delvis 23,5% 22,2% 22,9% 

Instämmer 

76,5% 77,8% 77,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,008a 1 ,927   
Continuity Correctionb ,000 1 1,000   
Likelihood Ratio ,008 1 ,927   
Fisher's Exact Test    1,000 ,620 

Linear-by-Linear Association ,008 1 ,928   
N of Valid Cases 35     

 
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,89. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Q10.  Jag är mån om att representera mitt företags varumärke och vad det står för 
när jag inte är på min arbetsplats * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q10.  Jag är mån om att 

representera mitt företags 

varumärke och vad det står 

för när jag inte är på min 

arbetsplats 

Instämmer inte 27,8% 27,8% 27,8% 

Instämmer delvis 44,4% 27,8% 36,1% 

Instämmer 
27,8% 44,4% 36,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,385a 2 ,500 

Likelihood Ratio 1,397 2 ,497 

Linear-by-Linear Association ,385 1 ,535 

N of Valid Cases 36   
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5,00. 
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Q11. På detta företag har vi riktlinjer för hur vi ska behandla våra kollegor * 
Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q11. På detta företag har vi 

riktlinjer för hur vi ska 

behandla våra kollegor 

Ja 41,7% 63,6% 52,2% 

Nej 8,3%  4,3% 

Vet ej 50,0% 36,4% 43,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,693a 2 ,429 

Likelihood Ratio 2,080 2 ,353 

Linear-by-Linear Association ,733 1 ,392 

N of Valid Cases 23   
 
a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,48. 
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Q12. Jag anser mig ha god kunskap om hur ledningen på mitt arbeta önskar att 
jag ska behandla mina kollegor * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q12. Jag anser mig ha god 

kunskap om hur ledningen 

på mitt arbeta önskar att jag 

ska behandla mina kollegor 

Instämmer inte 25,0% 22,2% 23,5% 

Instämmer delvis 43,8% 5,6% 23,5% 

Instämmer 
31,3% 72,2% 52,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,965a 2 ,019 

Likelihood Ratio 8,627 2 ,013 

Linear-by-Linear Association 2,320 1 ,128 

N of Valid Cases 34   
 
a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,76. 
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Q13. Mitt företag tar samhällsansvar (Tillämpar åtgärder för att värna om 
människor och miljö även utanför företaget) * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q13. Mitt företag tar 

samhällsansvar (Tillämpar 

åtgärder för att värna om 

människor och miljö även 

utanför företaget) 

Ja 22,2% 27,8% 25,0% 

Nej 5,6% 27,8% 16,7% 

Vet ej 
72,2% 44,4% 58,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,968a 2 ,138 

Likelihood Ratio 4,224 2 ,121 

Linear-by-Linear Association 1,346 1 ,246 

N of Valid Cases 36   
 
a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,00. 
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Q14. Jag anser mig ha god kunskap om hur mitt företag arbetar med 
samhällsansvar * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q14. Jag anser mig ha god 

kunskap om hur mitt företag 

arbetar med samhällsansvar 

Instämmer inte 36,4% 58,8% 50,0% 

Instämmer delvis 45,5% 17,6% 28,6% 

Instämmer 18,2% 23,5% 21,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,570a 2 ,277 

Likelihood Ratio 2,546 2 ,280 

Linear-by-Linear Association ,298 1 ,585 

N of Valid Cases 28   
 
a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,36. 
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Q15. På detta företaget finns uttalade riktlinjer för hur man bemöter kunder * 
Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q15. På detta företaget finns 

uttalade riktlinjer för hur man 

bemöter kunder 

Ja 76,5% 100,0% 88,6% 

Nej 5,9%  2,9% 

Vet ej 17,6%  8,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,782a 2 ,092 

Likelihood Ratio 6,327 2 ,042 

Linear-by-Linear Association 4,345 1 ,037 

N of Valid Cases 35   
 
a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,49. 
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Q16. Jag är medveten om vilket beteende ledningen på detta företag tycker är 
önskvärt i ett möte med kunder * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q16. Jag är medveten om 

vilket beteende ledningen på 

detta företag tycker är 

önskvärt i ett möte med 

kunder 

Instämmer delvis 41,2%  20,0% 

Instämmer 

58,8% 100,0% 80,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,265a 1 ,002   
Continuity Correctionb 6,870 1 ,009   
Likelihood Ratio 11,993 1 ,001   
Fisher's Exact Test    ,003 ,003 

Linear-by-Linear Association 9,000 1 ,003   
N of Valid Cases 35     

 
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Q17. Jag är medveten om vilka egenskaper ledningen jag arbetar för värdesätter 
hos sina anställda * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q17. Jag är medveten om 

vilka egenskaper ledningen 

jag arbetar för värdesätter 

hos sina anställda 

Instämmer inte 11,1% 35,7% 21,9% 

Instämmer delvis 33,3% 21,4% 28,1% 

Instämmer 
55,6% 42,9% 50,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,830a 2 ,243 

Likelihood Ratio 2,857 2 ,240 

Linear-by-Linear Association 1,659 1 ,198 

N of Valid Cases 32   
 
a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,06. 
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Q18. I en situation där jag i ett kundmöte ställs inför ett dilemma, så känner jag 
mig säker på hur ledningen vill att jag ska agera * Q2B. Om önskan att arbeta 
mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q18. I en situation där jag i 

ett kundmöte ställs inför ett 

dilemma, så känner jag mig 

säker på hur ledningen vill 

att jag ska agera 

Instämmer inte 12,5%  5,9% 

Instämmer delvis 56,3% 22,2% 38,2% 

Instämmer 
31,3% 77,8% 55,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,097a 2 ,017 

Likelihood Ratio 9,067 2 ,011 

Linear-by-Linear Association 7,792 1 ,005 

N of Valid Cases 34   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,94. 
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Q19. Jag är inte rädd för att ta egna beslut på detta företag, eftersom jag känner 
mig säker på vad ledningen tycker är rätt och fel * Q2B. Om önskan att arbeta 
mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q19. Jag är inte rädd för att 

ta egna beslut på detta 

företag, eftersom jag känner 

mig säker på vad ledningen 

tycker är rätt och fel 

Instämmer inte 16,7% 16,7% 16,7% 

Instämmer delvis 55,6% 27,8% 41,7% 

Instämmer 
27,8% 55,6% 41,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,333a 2 ,189 

Likelihood Ratio 3,398 2 ,183 

Linear-by-Linear Association 1,296 1 ,255 

N of Valid Cases 36   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,00. 
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Q20. När två eller flera arbetsuppgifter behöver utföras och jag hinner endast 
utföra en av dessa känner jag mig säker på vilken uppgift ledningen tycker jag 
borde prioritera * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q20. När två eller flera 

arbetsuppgifter behöver 

utföras och jag hinner 

endast utföra en av dessa 

känner jag mig säker på 

vilken uppgift ledningen 

tycker jag borde prioritera 

Instämmer inte  11,1% 5,6% 

Instämmer delvis 33,3% 27,8% 30,6% 

Instämmer 

66,7% 61,1% 63,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,134a 2 ,344 

Likelihood Ratio 2,907 2 ,234 

Linear-by-Linear Association ,686 1 ,407 

N of Valid Cases 36   
 
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,00. 
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Q21. När jag tvingas ta ett beslut i mitt vardagliga arbete tar jag det beslutet som 
går i linje med policys som detta företag satt upp, även ifall jag då tvingas gå emot 
mina egna värderingar * Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q21. När jag tvingas ta ett 

beslut i mitt vardagliga 

arbete tar jag det beslutet 

som går i linje med policys 

som detta företag satt upp, 

även ifall jag då tvingas gå 

emot mina egna värderingar 

Instämmer inte 15,4% 18,8% 17,2% 

Instämmer delvis 53,8% 12,5% 31,0% 

Instämmer 

30,8% 68,8% 51,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,998a 2 ,050 

Likelihood Ratio 6,229 2 ,044 

Linear-by-Linear Association 1,454 1 ,228 

N of Valid Cases 29   
 
a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,24. 
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Q22. Jag har gjort ansträngningar för att sätta mig in i detta företags affärsidé * 
Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q22. Jag har gjort 

ansträngningar för att sätta 

mig in i detta företags 

affärsidé 

Instämmer inte 18,8% 31,3% 25,0% 

Instämmer delvis 62,5% 37,5% 50,0% 

Instämmer 
18,8% 31,3% 25,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,000a 2 ,368 

Likelihood Ratio 2,021 2 ,364 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000 

N of Valid Cases 32   
 
a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,00. 
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Q23. Jag har gjort ansträngningar för att sätta mig in i detta företags vision * 
Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q23. Jag har gjort 

ansträngningar för att sätta 

mig in i detta företags vision 

Instämmer inte 25,0% 35,7% 30,0% 

Instämmer delvis 56,3% 14,3% 36,7% 

Instämmer 18,8% 50,0% 33,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,059a 2 ,048 

Likelihood Ratio 6,442 2 ,040 

Linear-by-Linear Association ,481 1 ,488 

N of Valid Cases 30   
 
a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,20. 
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Q24. Jag har gjort ansträngningar för att sätta mig in i detta företags värdegrund 
* Q2B. Om önskan att arbeta mer 

Crosstab 

% within Q2B. Om önskan att arbeta mer   
 Q2B. Om önskan att arbeta mer Total 

Jag har själv 

valt att endast 

arbeta deltid på 

detta företag 

och är nöjd med 

det 

Jag hade gärna 

haft fler 

schemalagda 

arbetstimmar på 

detta företag om 

det funnits 

möjlighet 

Q24. Jag har gjort 

ansträngningar för att sätta 

mig in i detta företags 

värdegrund 

Instämmer inte 28,6% 30,0% 29,2% 

Instämmer delvis 50,0% 20,0% 37,5% 

Instämmer 
21,4% 50,0% 33,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,833a 2 ,243 

Likelihood Ratio 2,921 2 ,232 

Linear-by-Linear Association ,661 1 ,416 

N of Valid Cases 24   
 
a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,92. 
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10.3	  Bilaga	  3;	  Enkät	  

 
 

 
 
 

En  undersökning  av  skillnader  mellan  
heltid-  och  deltidsarbetare 

 
 

               
 
 
 
Hejsan! 
 
Vi är två civilekonomstudenter från handelshögskolan vid Umeå universitet som för 
närvarande skriver vår c-uppsats i företagsekonomi med inriktning management. Vår 
studie går ut på att undersöka eventuella skillnader i hur man uppfattar sitt arbete 
beroende på om man är heltid- eller deltidsanställd. 
 
Vi skulle verkligen uppskatta om du tog dig tid att hjälpa oss genom att besvara 
denna enkät. Naturligtvis är både du som svarar och företaget du arbetar på helt 
anonyma i den rapport vi senare kommer att skriva. Informationen kommer endast att 
nyttjas till detta examensarbete och inget annat. Observera att deltagande i denna 
enkätundersökning är helt frivilligt!  
 
 
 
Vid eventuella frågor kontakta oss gärna! 
 
Hannah Wallström   Anna Törner  
hannah.wallstrom@gmail.com  anna.torner@me.com 
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Del 1. Bakgrundsfrågor 
 
Välj det alternativ som passar bäst in på dig 
 
 
Fråga 1- Heltid eller deltid 
 
Jag jobbar heltid på detta företag 
(Med heltid menar vi alla som är schemalagda över 30 timmar per vecka, alltså de som arbetar 
75-100 %)  
 
 
 
Jag jobbar deltid på detta företag 
(Med deltid menar vi alla som är schemalagda mindre än 30 timmar per vecka, alltså de som 
arbetar mindre än 75 %) 
 
 
 
 
Fråga 2- Om önskan att arbeta mer (Besvaras endast om du 
arbetar deltid) 
 
Jag har själv valt att endast arbeta deltid på detta företag och är nöjd med det 
 
 
Jag hade gärna haft fler schemalagda arbetstimmar på detta företag om det funnits möjlighet 
 
 
 
Fråga 3- Om kontakten med ledning 
 
Jag träffar någon av mina chefer i det dagliga arbetet i genomsnitt 
 
    Varje dag               2-4 ggr per vecka              1-3 ggr per månad                              Mer sällan 
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Del 2. Påståenden 
 
 

1. Jag anser mig vara lojal till detta företag 
 
     Instämmer inte alls                                                   Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                    1           2            3              4           5            6 
 
 
 

2. Jag känner mig stolt över att jobba för detta företag 
 
      Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                    1           2            3              4           5            6 

 
 

3. Jag känner mig som en del av en stor företagsfamilj där vi alla jobbar tillsammans mot 
samma mål 

 
      Instämmer inte alls                                                 Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                    1           2            3              4           5            6 

 
 

4. Jag är villig att anstränga mig hårdare än vad som egentligen förväntas av mig för att 
hjälpa detta företag till framgång 

 
        Instämmer inte alls                                                 Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                    1           2            3              4           5            6 
 
 
 

5. Jag arbetar på samma sätt när en chef eller ansvarig är vistas på arbetsplatsen som 
när jag är ensam 

 
       Instämmer inte alls                                                   Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                    1           2            3              4           5            6 
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6. Jag är mån om att vara ledningen på detta företag till lags 
 
     Instämmer inte alls                                               Instämmer helt         Vill ej ta ställning 
 
       
           
                    1           2            3              4           5            6 
 
 
 

7. Jag skulle enkelt kunna sätta ord på vad som skiljer mitt företags varumärke från 
konkurrenters varumärken  

 
      Instämmer inte alls                                                      Instämmer helt                Vet ej 
 
       
           
                    1           2            3              4           5            6 
 
 
 
 

8. Jag vet hur jag som anställd ska representera mitt företags varumärke på bästa sätt 
 
      Instämmer inte alls                                                Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                    1           2            3              4           5            6 
 
 
 
 

9. Jag är mån om att representera mitt företags varumärke och vad det står för när jag är 
på min arbetsplats 

 
      Instämmer inte alls                                                   Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                    1           2            3              4           5            6 
 
 
 
 

10. Jag är mån om att representera mitt företags varumärke och vad det står för när jag 
inte är på min arbetsplats 

 
       Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                    1           2            3              4           5            6 
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11. På detta företag har vi riktlinjer för hur vi ska behandla våra kollegor  

 
         Ja           Nej                 Vet ej 

   
 

 
12. Jag anser mig ha god kunskap om hur ledningen på mitt arbete önskar att jag ska 

behandla mina kollegor 
 
       Instämmer inte alls                                                 Instämmer helt       Vill ej ta ställning 
 
       
           
                    1           2            3              4           5            6 
 
 
 

13. Jag anser mig veta om mitt företag tar samhällsansvar    
 

    Ja                Nej         Vet ej  
 

 
 
 

14. Jag är medveten om hur mitt företag arbetar med samhällsansvar 
 
       Instämmer inte alls                                                   Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                       1              2               3                  4              5              6 
 
 
 

15. På detta företag finns uttalade riktlinjer för hur man bemöter kunder 
 

     Ja              Nej          Vet ej  
 

 
 
 

16. Jag är medveten om vilket beteende ledningen på detta företag tycker är önskvärd i ett 
möte med kunder 

 
     Instämmer inte alls                                                   Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                       1               2              3                 4               5              6 
 
 
 
 



 153 

17. Jag är medveten om vilka egenskaper ledningen jag arbetar för värdesätter hos sina 
anställda 

  
    Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt    Vill ej ta ställning 
 
       
           
                       1               2              3                  4              5              6 
 
 
 

18. I en situation där jag i ett kundmöte ställs inför ett dilemma (Exempel: En välkänd kund 
är mycket missnöjd med en vara/service och vill bli kompenserad, men denne har 
inget kvitto som stärker köpet) så känner jag mig säker på hur ledningen vill att jag ska 
agera 

 
    Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                       1               2              3                  4               5             6 
 
 
 
 

19. Jag är inte rädd för att ta egna beslut på detta företag, eftersom jag känner mig säker 
på vad ledningen tycker är rätt och fel 

 
     Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                       1                2             3                 4               5               6 
 
 
 

20. När två eller fler arbetsuppgifter behöver utföras och jag hinner endast utföra en av 
dessa, känner jag mig säker på vilken uppgift ledningen tycker jag borde prioritera.  

 
       Instämmer inte alls                                                  Instämmer helt      Vill ej ta ställning 
 
       
           
                        1              2              3                 4               5               6 
 
 

21. När jag tvingas ta ett beslut i mitt vardagliga arbete tar jag det beslutet som går i linje 
med policys som detta företag satt upp, även ifall jag då tvingas gå emot mina egna 
värderingar 

 
      Instämmer inte alls                                                   Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                        1              2               3                 4               5             6 
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22. Jag har gjort ansträngningar för att sätta mig in i detta företags affärsidé 

 
      Instämmer inte alls                                                   Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                        1              2              3                  4               5             6 
 
 
 
 

23. Jag har gjort ansträngningar för att sätta mig in i detta företags vision 
 
      Instämmer inte alls                                                   Instämmer helt     Vill ej ta ställning 
 
       
           
                       1               2              3                 4                5             6 
 
 
 
 

24. Jag har gjort ansträngningar för att sätta mig in i detta företags värdegrund 
 
     Instämmer inte alls                                                 Instämmer helt       Vill ej ta ställning 
 
       
           
                    1           2            3              4           5            6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 


