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Abstract

Myself or the team?

A qualitative study in how temporary employed understands brand ambassadorship

The increased competition amongst brands has raised the importance of coworkers to strengthen

the organizational reputation. The research seen from an employee perspective on how these

coworkers themselves experience brand ambassadorship is although limited. Within the frame of

this study, semi-structured interviews have been conducted to gain a broader understanding of

how temporary employees are understanding their role as brand ambassadors. By using an

abductive approach and a hermeneutic perspective, the analysis is aimed to gain a deeper

understanding of the temporary employees' experiences. This resulted in three main themes;

organizational culture, social identity, and personal branding. Based on these themes, a new

concept is positioned; the authentic brand ambassadorship. The authentic brand ambassador can

be explained as when a coworker in a natural manner enhances the organizational brand and at

the same time promote the personal brand.

The study's results are showing that the temporary employee finds the ambassadorship

more appealing if they experience a personal benefit from it. The social identity and the sense of

group affiliation are also affecting the will to act as a brand ambassador. In conclusion, the study

contributes to a deeper understanding of how the temporary employee understands the brand

ambassadorship.

Keywords: temporary employment, brand ambassador, brand ambassadorship, personal branding,

social identity approach, VCI alignment model, hermeneutic
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Sammanfattning

Går jaget före laget?

En kvalitativ studie i hur visstidsanställda medarbetare förstår ambassadörskap

Den ökande konkurrensen bland varumärken har höjt trycket på medarbetarnas betydelse för

organisationernas externa rykte. Det finns dock begränsad forskning kring medarbetarnas egna

upplevelser samt kring hur de själva upplever ambassadörskap. Inom ramen för denna studie, har

det genomförts semi-strukturerade intervjuer med visstidsanställda medarbetare för att skapa

förståelse för deras roll som ambassadör. Framställningen av analysen skapades utifrån en

abduktiv ansats och ett hermeneutiskt perspektiv för att kunna tolka och skapa förståelse utifrån

de visstidsanställda medarbetarnas upplevelser. Analysen resulterade i tre större teman som

baserar sig på det teoretiska ramverket: organisationskultur, social identitet och personal

branding. Utifrån nämnda teman visade det sig att det finns en skillnad mellan att vara en

autentisk ambassadör och en ofrivillig ambassadör. Det autentiska ambassadörskapet, ett begrepp

som postionerar, innebär att medarbetaren på ett naturligt och kravlöst sätt framhäver

organisationens varumärke samtidigt som det personliga varumärke.

Studiens resultat visar att den visstidsanställda medarbetaren till en större grad agerar

som en autentisk ambassadör för sin organisation, om personen själv upplever det som

meningsfullt för sitt personliga varumärke. Även den sociala identiteten och grupptillhörigheten

påverkar varumärkesbeteendet för den visstidsanställa medarbetare. Slutligen bidrar studien med

en ökad förståelse och förklaring kring de faktorer som påverkar de visstidsanställda

medarbetarnas förståelse av ambassadörskap.

Nyckelord: visstidsanställda medarbetare, brand ambassador, personal branding, social identity

approach, VCI alignment model, hermeneutik

Antal tecken inklusive blanksteg: 97 546
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1.Inledning

Följande kapitel ämnar introducera och problematisera denna studiens praktiska och teoretiska

kontext, samt presentera det kunskapsbidrag som studien avser att besvara. Här redogörs även

studiens relevans inom fältet strategisk kommunikation. Vidare görs en teoretiska avgränsning

och samt en kort redogörelse för studiens disposition.

1.1 Bakgrund och problemformulering

Varumärkens betydelse har under de senaste åren inte enbart spelat en viktig roll för den enskilda

konsumenten, men även för organisationer (Bengtsson & Östberg, 2011). Under de senaste

decenniet har det skett ett skifte där inte längre produktmarknadsföring står i fokus, utan där

organisationens varumärke får större och större betydelse för konsumenters beslutsfattande.

Detta är något som kräver större resurser till interna satsningar och aktiviteter. (Harris & de

Chernatony, 2001). Att integrera organisationens interna företagsaktiviteter och värderingar med

den externa kommunikationen har blivit en viktig del i dagens marknadsförings- och

varumärkesarbete (Morsing, 2006). Dock har gränsen mellan de externa intressenterna och de

interna rollinnehavarna kommit att blivit mindre påtaglig (Hatch & Schultz, 1997). Idéen om att

medarbetare skall vara en aktiv del av en organisations externa kommunikation och ses som

ambassadörer för organisationen har under de senaste åren kommit att blivit en mer frekvent idé

inom organisationskommunikationen (ex. De Cuyper, De Jong, De Witte, Isaksson, Rigotti &

Schalk, 2008; Heide von Platen, Simonsson & Falkheimer, 2018; Ind, 2003; Xiong, King,

Piehler, 2013). Medarbetare som nödvändigtvis inte arbetar med vare sig försäljning eller

marknadsföring förväntas att till större grad representera sin organisation och förmedla dess

varumärke till externa intressenter. Att medarbetarna ska ‘leva varumärket’ har näst intill kommit

att bli en självklarhet i många organisationers varumärkesstrategier Al-Shuaibi, Shamsudin &

Abd Aziz, 2016).

Men trots att fenomenet ambassadörskap har ökat i popularitet hos organisationer har
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dock få forskare tittat närmare på fenomenet (Opitz, Chaudhri & Wang.,2018). Den forskning

som finns är till stor grad sett utifrån ett ledarskapsperspektiv, trots att det är medarbetarnas

upplevelser och tankar kring organisationens arbete som avgör huruvida ambassadörsskapet blir

fråmgångsrikt eller ej. Förvånansvärt få forskare har intresserat sig kring medarbetarnas

upplevelser och ståndpunkt i frågan, med undantag från ett fåtal som även dem hävdar behovet

av fler studier sett från ett medarbetarperspektiv (ex. Andersson, 2019; Heide & Simonsson,

2016; King & Grace, 2009; Xiong et al., 2013).

Men även dessa studier förbiser en målgrupp som sedan 1980-talet runt om i världen har

ökat markant i antal; de visstidsanställda. Nästan 50% av de svenskar som är mellan 20-24 år

och närmare 20% av dem som är 25-34 år är i nuläget visstidsanställda. En stor del av den

svenska befolkningen kommer troligtvis att någon gång under deras yrkesliv inneha denna typ av

anställningsform (Ekonomifakta, 2021; De Cuyper, et al, 2008). Anställningsformen är ett

vanligt förekommande inom servicebranschen, inom statliga verksamheter och i de branscher där

behovet av medarbetare är säsongsbetonat. Gemensamt med detta är att visstidsanställningen inte

sällan är en inkörsport till tillsvidareanställningar och lägger grunden till framtidens medarbetare

(Svenskt Näringsliv & LO, 2016). Trots detta nämns inte de visstidsanställda inom

organisationskommunikation- eller varumärkesforskningen. De tycks vara en bortglömd

målgrupp som inte inkluderas i den forskning kring ambassadörskap, internkommunikation eller

varumärkeskommunikation. Gruppen tycks försvinna in i havet av urvalsgrupper som

exempelvis chefer, millennials och studerande. Visstidsanställda tycks sammanflätas med det

breda begreppet ‘medarbetare’ och tas för givet ha samma förutsättningar och motivation till att

bli en del av organisationens interna och externa kommunikation. Detta trots att de

visstidsanställdas syn på arbetstillfredsställning, organisatoriskt engagemang, välbefinnande och

beteende skiljer sig åt i jämförelse med de tillsvidareanställda (De Cuyper et al., 2008).

På senare år har betydelsen för den kommunikativa medarbetaren lyfts fram och de

många fördelar med att engagera medarbetarna till att bli aktiva kommunikatörer (Heide &

Simonsson, 2011; Heide et al., 2018; Mazzei, 2014). En ökad förståelse för att medarbetare har

fördelaktiga kommunikativa funktioner för en organisation, speciellt i relation till

organisationens varumärke, har under de senaste åren vuxit fram (Andersson, 2019). Synen och

betydelsen av medarbetare har förändrats och det finns idag en större samsyn kring att

medarbetare är med och formar organisationer, inte enbart internt utav likaså externt (Ind, 2017).
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Det är därför intressant att sätta medarbetaren i centrum och undersöka de kommunikativa

förutsättningarna kring ambassadörskap.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att ge ett medarbetarperspektiv på ambassadörskap i kontexten av

varumärkes- och organisationskommunikation och samtidigt undersöka hur de visstidsanställda

medarbetarna förstår rollen som ambassadör i relation till sin arbetsgivare. Med detta vill vi

skapa kunskap om fenomenet Brand Ambassador i relation till visstidsanställning och få en

större förståelse för hur fenomenet ter sig i den visstidsanställdas kontext.

● Hur förstår den visstidsanställda medarbetaren sin roll som ambassadör för sin

arbetsgivare?

● Hur upplever den visstidsanställda medarbetaren ambassadörskap i den kontext som

personen verkar i?

1.3 Relevans för strategisk kommunikation

Varumärkeskommunikation, organisationskommunikation och ambassadörskap är ämnade till att

hjälpa organisationer till att nå sina övergripande mål. Denna studien är därmed relevant inom

fältet strategisk kommunikation, då Falkheimer och Heide (2018, s. 57) definierar strategisk

kommunikation som “ Strategic Communication can be defined as the study of how

organizations use communication purposefully to fulfill their overall mission.” Genom att

undersöka hur den visstidsanställa medarbetaren förstår och upplever ambassadörskap ämnar

denna studien till att bidra med en fördjupad förståelse kring hur organisationer kan använda

kommunikation till att inkludera alla medarbetare, även de visstidsanställda, i relation till

ambassadörskap.

Sammanfattningsvis presenterar studien relevanta förslag till framtida forskning, vilket

ämnar generera ny kunskap kring fenomenet brand ambassador. Denna studie är därmed

positionerad inom, och ett bidrag till, forskningsfältet strategisk kommunikation.
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1.4 Avgränsning

Den breda definitionen av brand ambassador öppnar till flertalet tolkningar. För att underlätta

för läsaren utgår denna studie att ambassadörskap främst är relaterat till en extern målgrupp

utanför arbetsplatsen. Valet av perspektiv grundar sig främst på den upplevelsen som

intervjupersonerna har återgett. Vidare i studien kommer begreppet brand ambassador även

benämnas som ambassadör eller som ambassadörskap. Slutligen definierar vi visstidsanställning

som en kontraktsform med en begränsad varaktighet och ett förutbestämt sluttadutum.

1.5 Disposition

Uppsatsen är uppbyggd på sex stycken kapitel och för att kunna underlätta läsningen kommer

alla de olika kapitlen nu att presenteras. Uppsatsens inledning introducerar och problematiserar

fenomenet ambassadörskap samt motiverar för urvalsgruppen visstidsanställda, samt lyfter varför

det är intressant att undersöka just denna urvalsgrupp i relation till ambassadörskap. Syftet med

att undersöka detta kommer sedan att presenteras till följd av studiens relevans för

forskningsfältet strategisk kommunikation. Vidare kommer tidigare forskning inom området

ambassadörskap att redogöras, tillsammans med forskning kring visstidsanställning i en

kommunikativ kontext. Det teoretiska ramverket ger en introduktion till VCI Alignment Model,

Social Identity Approach samt till Personal Branding. Vidare i metod-kapitlet presenteras

studiens vetenskapsteoretiska ansatser, urval samt uppsatsens utgångspunk från ett hermeneutiskt

perspektiv. Efter detta kapitel redogörs den hermeneutiska analysen utifrån det empiriska

material, där tre huvudteman introduceras och analyseras. Slutligen kommer analysen att

diskuteras och studiens slutsats kommer att presenteras och positioneras, till följd av förslag till

vidare forskning.
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2. Tidigare forskning

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring fenomenet ambassadörskap samt

kontraktsformen visstidsanställning. Först presenteras den övergripande definitionen av

ambassadörskap och sedan de två dominerande perspektiven som rör detta fenomen;

ledarksapsperpektivet samt medarbetarperspektivet. Slutligen kommer kontraktsformen

visstidsanställning sättas in i ett kommunikativ kontext för att på så sätt positionera studien och

dess kommande kunskapsbidrag.

2.1 Hur definieras ambassadörskap?

Att vara en representant för organisationen och upprätta ett beteende som är fördelaktigt för

organisationens rykte har fått flertalet benämningar i forskningen. Mazzei och Quarantino (2018)

redogör för nio olika benämningar för utgångspunkten för ett snarlikt beteende. Att vara en

brand ambassador, eller en ambassadör, handlar om att en medarbetare, i det här fallet, agerar i

eller för organisationens varumärke (Karmark, 2005; Mazzei & Quarantino, 2018). Vidare menar

Karmark (2005) att medarbetare förstår och internaliserar organisationens varumärkesidentitet

och vidareförmedlar detta som en del av sin egen identitet. Mazzei och Quarantino (2017)

uttrycker att detta är ett medvetet val som görs utav medarbetaren för att stödja organisationens

potentiella framgångar.

Den klassiska synen på ambassadörskap har skildrats från ett ledarskapsperspektiv, där

ledarskapsstrategier används för att uppmuntra medarbetare till engagemang och identifikation

med den berörda organisationen (ex. Al-Shuaibi et. al 2016; Ind 2003; Mitchell, 2002; Vallaster

& de Chernatony, 2006 ). Här ses medarbetaren som en resurs som kan externalisera varumärket,

och göra det autentiskt och pålitligt för intressenter (Ind, 2017). I takt med det ökade intresset för

medarbetarnas kommunikativa roll inom organisationer har forskningen nu börjat skifta fokus

mot medarbetarens betydelse för organisationen och hur denne upplever ambassadörskap (Heide

et al., 2018). Det finns således två stycken övergripande perspektiv på forskningen kring

ambassadörskap; lednings- och medarbetarperspektiv.
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2.1.2 Ambassadörskap - Ur ett ledningsperspektiv

Ledningsperspektivet är det som varit mest dominant i den tidigare forskningen kring

ambassadörskap och det är detta perspektiv de flesta studier har positioner sig utifrån. Denna typ

av forskning ser på de strategier och förutsättningar som organisationens ledare ger sina

medarbetare för att möjliggöra ambassadörskap och representation för sin organisation (ex.

Al-Shuaibi et. al., 2016;  Ind, 2003; Mazzei & Quarantino, 2018)

En viktig faktor för att lyckas att bygga ett långvarigt engagemang, identifikation och

intern samhörighet hos en organisation är att cementera de interna värden inom en organisation

och förmedla dessa till organisationens medlemmar (Harris & de Chernatony, 2001; Ind, 2003)

Att lyfta de värderingar och interna mål som en organisation har menar inte enbart Ind (2003) är

vitalt för skapandet av ambassadörer, utan detta påpekar även Al-Shuaibi et al. (2016) är en

viktig faktor för att medarbetarna skall acceptera företagets mål och visioner för att sedan kunna

kommunicera ut det. Om detta däremot inte integreras internt inom organisationen menar Ind

(2003) att medarbetarna har svårt att skapa en relation till organisationskulturen och de interna

värdena. Vidare uppfattade Ind (2003) ett mönster i flertalet undersökningar om att en stor del av

medarbetarna inte tror på sin organisations vision och varumärke, vilket han menar är ett

ledarskapsproblem. Mitchell (2002) lyfter även problematiken med att medarbetare kan uppleva

en svårighet när organisationens extern kommunikation ställer krav på medarbetaren som denna

upplever att den inte kan infria. Detta menar Mitchell (2002) kan generera en negativ syn på

ambassadörsskapet eller ett helt uteblivet sådant.

Enligt forskningen finns det även en diskrepans mellan vad medarbetarna och

arbetsgivare anser förvänta sig av en medarbetare i en ambassadörsroll. Mazzei och Quarantino

(2018) hävdar att medarbetare anser att det är rimligt att prata positivt om organisationen när

frågor kommer från bekanta och familj, och även att försvara sin organisation från orättfärdig

kritik. Till skillnad från arbetsgivaren, som anser att ett ambassadörskap innebär att

medarbetaren ska sälja in produkter, interagera med varumärket och allmänt skapa en positiv

storytelling (Mazzei & Quarantino, 2018). Mazzei och Quarantino, (2018) menar att för

medarbetarna handlade det om att de upplevde att de inte blev involverade i organisationen

samtidigt som medarbetaren inte förstod betydelsen av att agera som en ambassadör för

organisationen. Att naturligt bli involverad i den interna kommunikationen och att kravlöst

uppmuntras till ett ambassadörskap blir istället nyckeln för att medarbetarna skall anammar
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rollen som brand ambassadör för sin organisation. (Mazzei & Quarantino, 2018; Ind, 2017,

Mitchell, 2002).

2.1.3 Ambassadörskap - Ur ett medarbetarperspektiv

Det har skett en skiftning i den ontologiska grunden av forskning inom fältet för strategisk

kommunikation, där ett meningsskapande perspektiv har utvecklats som ett alternativ till det

ledarskapsperspektivet. Från att gå till att se medarbetaren som en resurs, börjar fler forskare

inom fältet att inse vikten av medarbetaren som en aktiv kommunikatör (Heide & Simonsson,

2018). En ökad förståelse kring de fördelaktiga kommunikativa funktioner medarbetaren har för

sin organisation, särskilt i relation till organisationens varumärkesuppbyggande, har även

uppkommit under de senaste åren (ex Andersson, 2019; Grace & King, 2009; Heide et al., 2018)

Att se på ambassadörskap från ett medarbetarperspektiv ett relativt nytt fenomen inom

forskningen och få studier sett ifrån detta perspektiv har till dagen genomförts. En faktor som

dock lyfts fram inom detta perspektiv är vikten av att medarbetaren ska känna sig prioriterade

samt få goda kommunikativa förutsättningar internt. Detta menar (Heide & Simonsson, 2016) är

en viktigt aspekt för att medarbetaren skall vilja agera som en ambassadör för sin organisation.

En annan aspekt som även går i linje med det forskningen sett utifrån ett ledarperspektiv

hävdar, (ex. Harris & de Chernatony, 2001; Ind, 2003), är att det bör finnas ett samband mellan

organisationens externa kommunikation och medarbetarnas attityd och beteende. Detta för att

minska den upplevda skillnaden mellan medarbetarnas förväntningar och verklighet (Xiong et

al., 2013). Organisationens potentiella framgång spelar även in på medarberbetarens engagemang

och vilja agera som en ambassadör (Andersson, 2019; Xiong et al., 2013). Liksom Mazzei och

Quarantino (2018), hävdar Andersson (2019) att det finns en divergens mellan synen på

ambassadörskap, beroende på om du ser till forskningen, arbetsgivaren eller medarbetarna.

Andersson (2019) tar till skillnad från Mazzei och Quarantino (2018) avstamp i medarbetarnas

upplevelse och menar att dessa ser på ambassadörskap som en sorts skyldighet, snarare än en

naturligt agerande. Andersson (2019) utvecklar detta och menar att ambassadörsskapet inte är

helt friktionsfritt då det kan uppkomma spänningar mellan medarbetarens arbetsidentitet och

personidentitet. Gränslandet mellan vad som blir arbetstid och inte suddas ut för medarbetaren,

som kan uppleva ambassadörsskapet som kravfyllt (Andersson, 2019).

Gemensamt med den forskning som finns kring ambassadörskap, både sett utifrån ett
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medarbetarperspektiv och från ett ledarskapsperspektiv, är att båda dessa förbiser en viktig grupp

individer - de visstidsanställda medarbetarna.

2.2 Visstidsanställda medarbetare i en kommunikativ kontext

Forskare har identifierat ökningen av visstidsanställningar som en av de mest häpnadsväckande

och betydelsefulla fenomenet inom det västerländsk arbetslivet. Den stora tillväxten av

visstidsanställningar motiveras av arbetsgivares växande efterfrågan av flexibilitet och

innovation, samtidigt som de vill minska arbetskostnader och den administrativa komplexiteten

(De Cuyper et al., 2008). Visstidsanställning, eller temporary employment, som det inom

forskningen ofta kallas, definieras på olika sätt beroende på vilken arbetsmarknad man talar om.

Inom den europeiska arbetsmarknaden definierar De Cuyper et. al (2008) visstidsanställning som

en anställning med en begränsad varaktighet och ett förutbestämt sluttadutum. Detta till skillnad

från tillsvidareanställning som kan ses som den mest traditionella anställningsformen och som är

fortlöpande tills någon av parterna väljer att avsluta den. Denna definition som De Cuyper et. al

(2008) fastslår, är den definition vi i denna uppsats kommer att utgå ifrån när vi talar om

visstidsanställningar.

De Cuyper et. al (2008) hävdar även att det finns skillnader mellan visstidsanställning

och tillsvidareanställning när det kommer lagstadgade förmåner och rättigheter.

Tillsvidareanställningar brukar i regel tillgodose bland annat minimilön, betald ledighet och

arbetslöshetsförsäkring. Detta är något som inte är självklart när det kommer till

visstidsanställningar. Detta kan vara en av anledningarna till att den visstidsanställdas syn på

arbetstillfredsställning, organisatoriskt engagemang och välbefinnande på arbetsplatsen tenderar

att skilja sig ifrån de tillsvidareanställda.

Den forskningen som berör visstidsanställda medarbetare i relation till kommunikation är

idag begränsad. Tills idag finns ingen tidigare forskning som engagerat sig specifikt i den

visstidsanställdas perspektiv i relation till strategisk kommunikation. Det finns däremot

forskning som jämför den visstidsanställdas kommunikativa förutsättningar med nyanställda

tillsvidareanställda, detta dock sett utifrån ett ledarskapsperspektiv (Sias, Kramer & Jenkins,

1997). Sias et al.(1997) kom i sin studie fram till att visstidsanställda i lägre utsträckning sökte

och gav vidare information än tillsvidareanställda och i anslutning kunde man urskilja

indikationer på att visstidsanställda medarbetare var mer kommunikativt isolerade. De
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visstidsanställda medarbetare använde inte sina kommunikativa egenskaper, varken internt eller

externt på samma sätt som tillsvidareanställda.
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3. Teoretiskt ramverk

För att nå en djup förståelse kring hur de visstidsanställda medarbetarna förstår ambassadörskap

behövs ytterligare kunskap kring hur organisationens varumärke förhåller sig till det interna

kommunikationsinsatserna. De teorier som används är ämnade att hjälpa till att förstå hur

medarbetaren ser på organisation och dess verkan, och påverkar medarbetarens beteende och i

förlängning ambassadörskap.

3.1. Organisationsvarumärket - Samspelet mellan vision, kultur och
image

Som tidigare nämnts har organisationsvarumärken på senare år kommit att få en allt större

betydelse kring konkurrensen om marknadsandelarna. En välkänd strategi inom

varumärkeskommunikationen som är till för att stärka organisationens varumärke och identitet är

Hatch & Schultz (2008) VCI Alignment Model. Denna modell poängterar vikten av samspelet

mellan organisationens vision, culture och image. Ju mer

organisations strategiska vision går i linje med

organisationskulturen och den externa bild

organisationens intressenter har av organisationen,

desto starkare blir organisationens identitet och

varumärke. Detta demonstrerar Hatch & Schultz (2008)

i en pussel-liknande modell (figur 1.) som påvisar

hur beroende varje nämnda del är av varandra.

Detta för att på så sätt skapa en enhetlighet för

organisationens identitet och varumärke. Genom att stärka organisationens rykte, samtidigt som

det organisatoriska beteendet och värderingarna befästs, förstärks varumärkeslöftet som

organisationen byggs på (Hatch & Schultz, 2008). Om någon av dessa pusselbitar (se figur 1.)

däremot inte samspelar uppkommer ett så kallat alignment gap. Detta bidrar således till att

organisationens identiteten kan bli bristfällig och organisationens varumärke inte når sin fulla
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potential. Därmed bör allt organisationen kommunicerar - både internt och externt, på ett eller

annat sätt samspela och verka i samklang med varandra (Hatch & Schultz, 2008).

3.1.1 Medarbetarnas roll i förhållande till vision, kultur och image

Vi har tidigare etablerat att medarbetarnas roll på senare har blivit mer betydande inom

organisationsforskningen och varumärkesuppbyggandet. Medarbetarna kan därför ses ha en

central roll i samspelet av en organisations vision, kultur och image. Medarbetarna utgör

gränssnittet mellan organisationens interna och externa miljö och kan ha stor påverkan på hur

externa intressenter ser på organisationen i sig och på deras varumärke. Då dagens

varumärkesarbete till en större grad ämnar att lyfta emotionella aspekter snarare än de

funktionella, blir medarbetarna en viktig pusselbit i att kommunicera ut organisationens

emotionella värden till de externa intressenterna. (Harris & de Chernatony, 2001).

Då medarbetarna till stor del är dem som interagerar med externa intressenter som

exempelvis kunder, krävs det att den information som delges går i linje med ledningens

strategiska vision och externa uppfattning. För att lyckas med detta bör medarbetarnas egna

värderingar och beteende samspela med organisationens önskade värden (Harris & Chernatony

2001). Detta blir till stor del en ledarskapsfråga, då de genom interna insatser bör skapa

förutsättningar för att kunna linjera de externa dimensionerna med de interna (Morsing, 2006). I

detta arbete förväntas medarbetarnas värderingar och moral samspela med organisationen, något

som kan bidra till att medarbetarna behöver justera sina egna värderingar till fördel för

organisationen. Trots att detta är något som värdesätts utifrån en varumärkes-perspektiv, kan det

bidra till brist på moralisk mångfald och applicera normativ kontroll samt bidra till

motivationsbrist hos de anställda (Morsing, 2006). När emotionell och etiska aspekter får ta

större plats inom organisationers varumärkesstrategier ställer det även högre krav på

engagemang hos medarbetarna. Att knyta an och relatera till en livsstil och ta en personlig,

moraliskt ställning kräver mer från medarbetaren än att enbart relatera till visuella och

funktionella aspekter.
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3.2  Social identity approach

Identitet är ett begrepp som används flitigt i de flesta traditioner och så även inom organisation-

och varumärkesforskningen i allmänhet (Ashforth & Mael, 1989) och ambassadörskap i

synnerhet ex. (Harris & de Chernatony, 2005; Karmark, 2005). Fokuseringen på medarbetaren

och medarbetarens betydelse att förkroppsliga ett varumärke har ökat intresset att undersöka

medarbetarna identifierar sig med organisationen och därför har social identitet blivit ett allt mer

använt begrepp i relation till ambassadörskap (Andersson, 2019). Social identitet som ett

förhållningssätt förklarar hur individer i relation till sociala grupper skapar eller följer ett visst

beteende (Hogg & Terry, 2000). Det är därför intressant att se hur medarbetarna identifierar sig

själva i relation till organisationens sociala grupptillhörighet och hur det påverkar synen eller hur

den visstidsanställda medarbetaren agerar som en ambassadör. Uppsatsens utgår från ett

medarbetarperspektiv som utgångspunkt och använder de socialpsykologiska teorierna Social

Identity Theory (SIT) och Self-Categorization (SCT) för att tolka medarbetarens beteende.

3.2.1 Social identity theory och Self-Categorization theory

Enligt Tajfel, Turner, Austin och Worchel (2004) utgångspunkt i SIT definierar individen sig

själv och gör mening av vem man är baserat på sitt gruppmedlemskap. Att lättare kunna förstå

“Vem jag är?”. Det innebär att en individs självbild skapas i sammanhang med andra och i det

här fallet sociala grupper likt organisationer, social klass eller religion. Inom Tajfel et al. (2004)

sociala identiteten anser man att diverse gruppmedlemskap också formar vår förståelse av

världen och hur vi agerar utifrån det. Utifrån studiens andra frågeställning, om att involvera den

kontext den visstidsanställda medarbetaren befinner sig i, lämpar sig social identity approach

som en teoretisk lins för att förstå ambassadörskap.

SCT vidareutvecklar hur processen ser ut, och vad som är av betydelse när en individ

ansluter sig till en social grupp (Turner, Oakes, Haslam & McGarty, 1992). Medarbetarens

självkategorisering, i vilken utsträckning den känner samhörighet till organisationen, grundar sig

på de andra sociala identiteter och tidigare erfarenhet som medarbetaren innehar. Det här innebär

att individens förväntningar, värderingar, och behov påverkar hur individen ser på sin tillhörighet

till nya grupper som det rör sig vid visstidsanställningar. Tajfel et al. (2004) menar däremot att

individen utvärderar sin egen situation och upplevda identitet utifrån andra individers
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grupptillhörighet. Att individen förstärker sin identitet med personer inom samma grupp och

uttrycker en skillnad mot människor som tillhör en extern grupp.  Det kan vara hur en

medarbetare som identifierar sig med organisationen mottar kritik från externa intressenter. Det

är alltså i jämförelsen inom och mellan grupper, och den upplevda sociala kategoriseringen  som

bygger individens identitet och förståelse för vem de är.

Självkategoriseringsprocessen förklarar också Turner et al. (1992) depersonaliserar

individen. Att personen närmar sig ett gruppbeteende, likt ledarskapsperspektivet på

ambassadörskap, snarare än ett eget unikt beteende. Det gör det också intressant att undersöka

hur medarbetaren ansluter till en social grupp och på vilka premisser det sker. För att ytterligare

positionera betydelsen av att undersöka självkategoriseringsprocessen hävdar Ashforth och Mael

(1989) att en medarbetaren, inte heller behöver acceptera och agera efter alla värderingar som

organisationen innehar. Det finns därför ett intresse att undersöka för vilka värderingar som

medarbetarna upplever är nödvändiga eller inte i sin relation till att agera som en ambassadör.

3.3 Personal branding - Att ‘varumärka’ sig själv

Personal branding är ett relativt nytt begrepp som kommer från organisationers

varumärkesarbete, men appliceras på individer och på personnivå istället. I en akademisk kontext

har mycket av den praktiska själv-marknadsföringen syftat till hur människor gör sig mer

attraktiva på arbetsmarknaden och bygga en framgångsrik karriär (Peters, 1997). Personal

branding var inte en ursprunglig teori i uppsatsen utan när intervjuerna genomfördes upplevdes

ett gap kring social identitet och ambassadörskap. Att på sättet medarbetarna talade om sin

upplevelse av sin visstidsanställning stod det klart att det fanns ytterligare dimensioner kring

ambassadörskap. I det här fallet en mer egocentrerad känsla av: “Vad tjänar jag på det här? Hur

kan jag som anställd dra nytta av nuvarande situation?”. Därav ansågs personal branding vara

relevant för att ytterligare förstå den visstidsanställda medarbetaren.

Begreppet kommer från varumärkeskommunikation och syftar på individens egen

marknadsföring för att framhäva sig själv. (Gorbatov, Khapova & Lysova, 2018, s. 6) har

definierat personal branding som;
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“Personal branding is a strategic process of creating, positioning, and maintaining a positive

impression of oneself, based in a unique combination of individual characteristics, which signal

a certain promise to the target audience through a differentiated narrative and imagery.”

Begreppet och teorin kring det är hur individen marknadsför sig själv på ett specifikt sätt för

forma uppfattning om sig själv hos andra. Scheidt, Gelhard och Henseler (2020) har i sin

litteraturöversikt sammanfattat att det finns olika teoretiska bakgrunden till personal branding;

Socialistisk, psykologiskt och marknadsföring. I den här uppsatsen utgår vi från det psykologiska

sättet att se på personal branding och förlängning också social identitet för att öka förståelsen

hur medarbetaren ser på sin roll som ambassadör (Gorbatov et al., 2018). Personal branding

utgår från varumärkesteorier med anpassningen till privatpersoner istället för organisationer.

Personal branding utgår kring hur individen framhäver sig själv när man pratar med sin

omgivning och en stor del av personal branding att vara självreflekterande och förstå sin egen

personlighet tillsammans med den kulturella kontexten man befinner sig i (Scheidt et al.,, 2020).

Shepherd (2005) förtydligar också att personal branding i mångt och mycket handlar om

specificera sin identitet och att framhäva den bästa versionen av sig själv. Begreppet utgår från

individens identitet än att försöka ändra den.

3.3.1 Utmaningar mellan brand ambassador och personal branding

En av de viktiga komponenterna för att skapa ett starkt varumärke är autenticitet och öka

pålitligheten (Rosenbaum-Elliot et al., 2018). Att klä ett varumärke och förverkliga

varumärkesvärderingar som personal branding och brand ambassador gör förstärker också

ovanstående komponenter. Att agera dessa två roller samtidigt, eller exkludera någon/båda av

rollerna kan skapa en utmaning eller konflikt, tillsammans med den identitetsskapande. I

litteraturen kring personal branding och brand ambassador i relation till jaget och den kulturella

kontexten har man kommit fram till olika paradoxer och konflikter (Gorbatov et al., 2018;

Shepherd, 2005; Scheidt et al., 2020). Två av dessa kommer att förklaras ytterligare nedan.

3.3.2 Varumärkeskonflikt

Utgångspunkten för utmaningen med varumärkeskonflikt är att medarbetaren upplever att det

finns en diskrepans mellan sitt eget varumärke och organisationens varumärke (Shepherd, 2005).
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Utmaningen ligger i essensen av att båda marknadsföringsprocesserna alltid sker när man har

kontakt med intressenter (Shepherd, 2005). Oavsett om medarbetaren är på ett arbetsrelaterat

möte, eller en vänskaplig middag förväntas medarbetaren varumärka både sig själv och

organisationen. Konflikten uppstår då när medarbetaren uttrycker åsikter, eller värderingar som

går mot sitt eget eller organisationens varumärke. Likt vi varit inne på tidigare kan också de olika

varumärkenas autenticitet ifrågasättas om individen uttrycker olika värderingar i olika kulturella

kontexter där det förväntas representera (Scheidt et al., 2020).

3.3.3 Distinktionen mellan privatliv och arbetsliv

Konflikten eller utmaningen mellan privatliv och arbetsliv är ett välkänt fenomen som återfinns i

fler vetenskapliga fält än bara i strategisk kommunikation. I kontexten av varumärken handlar

det om medarbetarens vilja att integrera sitt arbetsliv med sin privatidentigret. I vilken

utsträckning medarbetaren upplever att arbetsgivaren kan anspela på att medarbetaren ska vara

en ambassadör för organisationen utanför arbetstid (Shepherd, 2005). Det sker eventuellt en

krock för individen att vara professionell och att vara privat (Gorbatov et al., 2018). Trots det

bygger ofta personal branding på att framhäva sig själv i sin kulturella kontext på ett positivt sätt

och det görs för att öka sina karriärmöjligheter (Peters, 1997). Personal branding, som utgår från

individen, utgår också i mångt och mycket från arbetslivet. Scheidt et al. (2020) menar också att

det personliga varumärket inte är statiskt utan i ständig förändring, och att relationen med

organisationen kan således förändras arbetstidens gång.
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4. Metod

För att uppfylla studiens syfte har ett antal ställningstaganden gjorts och följande kapitel

presenterar studiens metodologiska ansats. För att uppnå studiens syfte valdes ett kvalitativt och

tolkande arbetssätt med utgångspunkt i intervjuer utifrån ett hermeneutiskt perspektiv för att

framhäva intervjupersonernas upplevelser. Kommande avsnitt beskriver studiens metodiska val

och hur det påverkar studiens insamling av empiri, teoritolkning och analytiska process.

4.1  Vetenskapsteoretisk utgångspunkt

Det är på underlag av studiens syfte som valet av forskningsdesign görs på (6 & Bellamy, 2012),

och studiens syfte utgår från att förstå de visstidsanställdas upplevelser kring ambassadörskap.

Den personliga upplevelsen ses inte i undersökningen som en objektiv sanning utan istället från

en tolkande tradition som utgår från en subjektiv ansats, i detta fall intervjupersonerna subjektiva

upplevelse. Det här utgår från att mening är socialt skapat utifrån individens tidigare erfarenhet

(Prasad, 2018). För att uppnå ovanstående ontologiska utgångspunkt, är en kvalitativ metod mer

passande för att framhäva den subjektiva ansatsen och tolkningen (Bryman, 2018). Kunskapen

och förståelsen kring de visstidsanställda medarbetarnas upplevelser skapas utifrån en analytisk

tolkning av empirin i enlighet med studiens syfte (Prasad, 2018). Studien har ett intresse att

tolka, utveckla och bryta ner, intervjupersonernas beteende för att få förståelse för

bakomliggande orsaker och konsekvenser av deras synsätt på ambassadörskap. De

metodologiska valen utgår från en tolkande ansats i allmänhet och en hermeneutisk tradition i

synnerhet, för att på ett lämpligt sätt kunna skapa förståelse av tolkningen (Smith, Flowers &

Larkin, 2009).

Den tolkande, och vidare den hermeneutiska traditionen, tar utgångspunkt i att utveckla

kunskap om den sociala världen. Traditionen bygger på meningsrika situationer baserade på

människors upplevelser och tolkningar av verkligheten, likt fenomenet vi undersöker (Prasad,

2018). Studiens ansats utgår från den mer ‘svaga’ och idag välanvända angreppssättet att arbeta

utifrån den hermeneutiska traditionen (Prasad, 2018). Det ‘svagare’ perspektivet av hermeneutik

fokuserar på det vi inte förstår, och som vi vill försöka förstå tillsammans med den kulturella

16



kontexten fenomenet befinner sig i. Hermeneutikens ‘svaga’ tradition hänvisar till att se

hermeneutiken som en filosofi, eller en metodologi, inom kvalitativ undersökning snarare än den

`starka´ traditionen, som uteslutande refererar till tolkande av text (Prasad, 2002). Studien kring

hur visstidsanställda medarbetare skapar förståelse av sin roll som ambassadör utgår vi från

hermeneutiska principer för att få förståelse för det som inte direkt är självklart (Prasad, 2018).

Ett hermeneutisk tänkande bör därför ses som passande, då detta perspektiv ämnar till

djupgående analyser som bidrar till att vidga de subjektiva förståelser som det empiriska

materialet härstammar ifrån (Prasad, 2018). Den svaga traditionen ger möjlighet till andra intryck

än bara text, som exempelvis ljud, tonläge och kroppsspråk.

Studien har också tagit en abduktiv utgångspunkt och det relateras till sättet teori och

empiri växelvis används (6 & Bellamy, 2012). Det abduktiva angreppssättet visade sig

framförallt i insamlingen av empiri, där befintliga och framväxande teorier och empiri används

om vartannat. De befintliga teorierna, inspirerade från tidigare forskning, gav en förförståelse för

fenomenet och empirin gav insikter till nya teoretiska underlag. Fördelen med det abduktiva

tillvägagångssättet enligt 6 och Bellamy (2012) är att i den subjektiva upplevelsen finns en

öppenhet för intervjupersonernas erfarenhet. På grund av den bristande tidigare forskningen

angående ämnet, lämpar sig en abduktiv forskningsansats då vi vill utveckla den allmänna

förståelsen för fenomenet.

4.2 Insamling av empiri

I kvalitativ forskning studeras ofta ett fenomen utifrån subjektets uppfattning om fenomenet.

Intervju är därför ett bra sätt för att kunna samla in data baserat på upplevelser av

ambassadörskap (Kvale, 2007). Utifrån uppsatsens syfte, att förstå hur visstidsanställda

medarbetare upplever ambassadörskap, och dess subjektiva ansats, är det fördelaktigt att

intervjua personer med olika kontextuella bakgrunder. I den ‘svaga’ traditionen av hermeneutisk

epistemologi fokuserar insamlingsmetod på erfarenhet, mening och den mänskliga kontext

intervjupersonen befinner sig i (Kvale, 2007). Utifrån studiens syfte och utifrån det

hermeneutiska perspektivet, passar en hermeneutisk intervju där fokus är att utveckla ett språk

mellan forskare och intervjuperson. Detta språk bygger på historier och upplevelser som

möjliggör analytisk tolkning (Vandermause & Fleming, 2011). För att skapa förutsättningar för
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tolkningar utifrån intervjupersonens perspektiv, är fördelarna med en semi-strukturerad intervju

många då dynamiken i samtalet är viktigare än svars-utbyte. En semi-strukturerad intervju ger

utrymme för öppna och fria svar som är förenligt med den ‘svaga’ hermeneutiska traditionen

(Kvale, 2007). För att uppnå den öppna och fria intervjun utformades en intervjuguide (se bilaga

1) byggt på teman utifrån tidigare forskning. De huvudsakliga temana var identitet,

organisationsvarumärke, ambassadörskap och organisationskultur. Utifrån dessa intervjuerna

framkom det även fler teman som visade sig vara relevanta däribland det personliga varumärket,

ledarskap och en nisch gentemot social identifiering. Intervjuguiden som återfinns som bilaga är

utformningen efter sista intervjun. Likt nämnt ovan utvecklades intervjuguiden efterhand.

I den semi-strukturerade hermeneutiska traditionen är intervjuaren naturligt involverad

och försöker skapa mening av samtalet (Vandermause & Flemming, 2011). Forskarens

subjektivitet och påverkan är oundviklig men det är däremot nödvändigt att sätta sina egna

hypoteser, teorier och tidigare kunskap åt sidan för att fokusera på intervjupersonernas förståelse

av fenomenet (Bryman, 2011). Forskarens subjektivitet är ett diskuterat fenomen inom

forskningskvalitet och i synnerhet legitimitet. Bryman (2018) menar att forskarens subjektivitet i

kvalitativ forskning är existerande men också inte nödvändigtvis något negativt. Däremot är det

som uppsatsförfattare viktigt att vara medveten om att ens personliga värderingar påverkar

framställning och bearbetning av resultat (Bryman, 2018). Under genomförandet av intervjuerna

deltog båda uppsatsförfattarna av anledning att nå en öppenhet i tolkningen samtidigt som

kunskap om fenomenet uppdagades. Under intervjuerna tog uppsatsförfattarna olika roller

beroende på teman, eller flöde på intervjun, och renderade i en omväxling mellan vem som var

mer ledande än den andra. Det skapade tid för den, för stunden, mer passiva uppsatsförfattaren

att reflektera över samtalet och nå nya vinklingar. Trots att kvalitativa intervjuer sällan uppnår

generaliserbarhet är fortfarande mängden empiriskt material ofta diskuterat i samband med

undersökningens legitimitet. På förhand bestämdes inte mängden intervjuer utan studiens

omfattning och informationsmättnad styrde mängden intervjuer. Tidigt ansågs det finnas

återkommande berättelser från intervjupersonerna och en viss typ av mättnad, utifrån studiens

omfattning, visade sig efter åtta intervjuer. Därefter genomfördes ytterligare två intervjuer för att

kunna fastställa en mättnad, och därför ses inte det här som ett problem för legitimiteten.

Intervjuerna genomfördes också via den digitala plattformen Zoom där nio av tio intervjuer

spelades in med ljud och bild, varav den sista bara med ljud utifrån respondentens önskemål.
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4.2.1 Urval

För att uppfylla studiens strävan om varierad kontext, och utifrån den kvalitativa ansatsen

grundar sig urvalet på ett icke-sannolikhetsurval baserat på flertalet kriterier (Vandermause &

Flemming, 2011). Utifrån nämnda kriterier och den hermeneutiska traditionen lämpar sig ett

målinriktat urval med personer med nylig erfarenhet av en visstidsanställning, för att datan ska

bli meningsrik (Bryman, 2011; Vandermause & Flemming, 2011). I den hermeneutiska intervjun

anses det dessutom mer betydelsefullt att intervjupersonen vill och kan dela med sig av sin

subjektiva förståelse än att denna är anpassad till den generella uppfattningen (Vandermause &

Flemming, 2011).

Tidsbegränsade anställningar utgör år 2020 ca 15 % av alla anställningar i Sverige,

medan i åldern 20-24 år är istället 48 % tidsbegränsade anställningar (Ekonomifakta, 2021). För

att öka studiens relevans anses åldersbegränsningen

20-34 år passande för att generera inflytelserika och

användbara svar. Målgruppen är relativt nya i arbetslivet

men är även i den åldern att en högre utbildning kan ha

påbörjats, som också kan indikera en typ av

karriärsklättring. Då den äldre generationen till en

mindre grad inte är anställda inom ramen för

visstidsanställning kommer urvalet istället att fokuseras

på den yngre generationen.

Först valdes sex personer från utlysningen från

uppsatsförfattarnas LinkedIn profiler och det innebär att

intervjupersonerna anmälde sitt intresse att medverka i

studien. Utifrån intresseanmälningarna valde vi ut

personer utifrån ovanstående kriterier och kön för att få

en spridning av intressenter. Resterande fyra

intervjupersoner anmälde sitt intresse via de redan

utvalda intervjupersonerna, vilket kan kategoriseras som

ett snöbollsurval (Bryman, 2018). Att intervjupersonerna

anmälde sitt eget intresse skapar en risk att basera studien på liknande karaktärer som inte

avspeglar populationen. Studien har anonymiserat organisationerna och personernas namn för att
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möjliggöra så transparenta samtal som möjligt. I tabellen ovan (Tabell 1.) redogörs för

intervjupersonernas yrkesroll samt om den tillhörande organisation befinner sig inom en offentlig

eller privat sektor. Detta redogörs dels i ett transparens-syfte för att öka trovärdigheten (Bryman,

2018), men även för att visa på bredden i urvalet. Urvalet skedde från såväl privat som offentlig

sektor för att fånga visstidsanställdas upplevelser från bägge sektorer. Studien gör inte skillnad

på organisationer i urvalsprocessen eftersom en del av studiens syfte är att se på de olika

kontexterna som de visstidsanställda medarbetarna befinner sig i.

4.3. Genomförande av analys

Den hermeneutiska traditionen har ingen tydlig grund eller struktur för hur analys ska

genomföras än att den utgår från en textuell bakgrund (Prasad, 2018). Däremot bygger den

analytiska processen på att intervjupersonerna i empiriinsamlingen försöker att skapa mening om

deras erfarenhet som sedan forskaren försöker förstå och göra mening av. Insamlingsmetod och

analys är därför starkt förankrat och bör utgå från ett liknande tankesätt (Smith et al., 2009). Det

finns ingen klassisk struktur för analyshantering inom hermeneutiken. Utan det har istället

utformats allmänna principer inom det ‘svaga’ hermeneutiska perspektivet, för att analysera

texter som inte följer den traditionella text-utformningen. För att öka studiens trovärdighet

presenterar uppsatsförfattarna hur den insamlade datan har bearbetas, vilket vi nu gör (Bryman,

2018).

Intervjuerna, och transkriberingen av dessa, gav oss 10 olika texter att bearbeta. Utifrån

Rennstam och Wästerfors (2015) metod att förstå och skapa en kvalitativ analys inleddes den

analytiska processen med att sortera och reducera materialet, för att vi sedan skulle kunna

argumentera för våra teman. För att kunna skapa förståelse för textens delar och helhet,

sorterades och reducerades varje text enskilt. I studiens fall utgick sortering och reducering av

empiriskt material från att se, lyssna och läsa igenom intervjun och samtidigt notera intressanta

observationer med syftet att reducera bruset av information som varje intervju genererade. Den

analytiska processen utgick ifrån en tolkande fenomenologisk analys (Interpretative

phenomenological analysis). Den tolkande fenomenologiska analysen erbjuder både en

analysmetod och ett sätt att tänka kring hur materialet kan tolkas. Syftet med att utföra den här

typen av analys är att i slutändan tillhandage en detaljerad bild av deltagarnas egen upplevelse

utifrån deras eget språk (Smith et al., 2009). Det är även viktigt att poängtera att det som anses

20



viktigt utgår från forskarnas förförståelse av fenomenet, och det innebär att forskarna kommer

göra sig synliga även i den analytiska processen. För att få en förståelse för det empiriska

materialet bröt uppsattsförfattarna ner frågeställningen till varje enskild transkribering för att i

största mån undvika deltagarnas och forskarnas påverkan på den enskilda betydelsen.

Sorteringen och reduceringen av det empiriska materialet utformade tabeller med de olika teman

och abstraktionsnivåer som återkommit i de enskilda intervjuerna (Smith et al., 2009). De

enskilda analyserna sammanställdes sedan för att få förståelse för den yttersta helheten.

Eftersom studien har en vilja att bidra i forskningen kring fenomenet ambassadörskap och

visstidsanställda medarbetare är det nödvändigt att sammanställa de enskilda intervjuerna.

Grundfundamentet för att få fram en djup, tolkande analys inom hermeneutiken är den

hermeneutiska cirkeln (Prasad, 2018). Den hermeneutiska cirkeln formar hur forskaren länkar

ihop de olika delarna till helheten, och sen helheten till delarna. För att få en djupare förståelse

av det fullständiga empiriska materialet krävs det att man förstår de enskilda delarna för att

kunna skapa en helhet (Prasad, 2018). Därför sammanfogades de varje enskilda tabellerna från

varje enskild intervju in till en komplett tabell där teman och mönster lättare kunde identifieras.

Den analytiska processen går runt likt en cirkel, och de olika delarna är beroende av varandra.

Den hermeneutiska cirkeln och den tolkande fenomenologiska analysen utgår således ifrån att

textens mening bara kan förstås utifrån textens fulla sammanhang. Essensen av den valda

synsättet på analys är att fånga textens anda och underliggande tolkning av intervjupersonernas

erfarenheter (Prasad, 2018). Strukturen för den hermeneutiska cirkeln och den tolkande

fenomenologiska analysen hjälper till att få en djupare förståelse för fenomenet i sig, men också

insikten i vad som befinner sig i grunden till fenomenet, i detta fall ambassadörskap.

4.4 Etiska dilemman

Etik fyller en viktig funktion i forskning genom att uppmana till ett arbetssätt som upprätthåller

kvaliteten på studier och dess bidrag. Satori (2021) hävdar att varje studie bör förhålla sig till

integritet, socialt ansvar, öppenhet och anonymitet. I den här studien har vi förhållit oss till den

forskningsintegritet som innebär att metod och teoretiskt ramverk har varit ett stöd till

frågeställning och den insamlade empirin. Genom att öppet och transparent förklara

tillvägagångssätt, och byggt en analys tillsammans med tidigare forskning ämnar vi att

säkerställa studiens bidrag. I enlighet med studiens sociala ansvar och anonymitet vill studien
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presentera och reflektera kring diverse val som uppsatsförfattarna har stått inför. Ett av dessa val

berör anonymitet av intervjupersonerna, där valet föll på att använda könsneutrala alias för att på

så sätt göra kopplingen till individerna oigenkännlig. Då studien reducerar kön försvinner också

eventuella informationsrika tolkningar, men då studiens syfte inte belyser skillnaden mellan de

olika könen anses det omotiverat att använda könsrelaterade namn. Anonymiteten hos

intervjupersonerna och dess integritet prioriteras därför.
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5. Analys

Detta kapitel presenterar och analyserar studiens empiriska material sett från ett tolkande,

hermeneutiskt perspektiv. Med utgångspunkt i de teorier som tidigare har presenterats rörande

VCI-modell, Social Identity Approach samt Personal Branding, ämnar vi här att identiefiera

mönster i det insamlade matieralet och därmed svara på studiens syfte och frågeställningar. Tre

stycken teman har identifierats, med utgångspunk i organisationskultur, identitetsskapande samt

personlig varumärkning.

5.1. Från sektmedlem till samhällsvälgörare – hur visstidsanställda
förstår ambassadörskap

Att agera som en ambassadör för sin organisation innebär olika för olika personer. Personernas

olika karaktärsdrag präglar inte enbart personens egna synsätt till ambassadörsskapet, utan även

relationen till organisationen. Det som var återkommande i intervjuerna var intervjupersonernas

relativt blandade och vaga återgivande av organisationens varumärke.

“Det som [organisation] står för som varumärke, och vad man gör på samhällsnivå

tycker jag är jätte fint.” (Kim, Personlig Kommunikation, 14 april 2021).

Istället för att lyfta de emotionella och funktionella aspekterna med organisationens varumärke

lyfter Kim i ovanstående citat upp det faktum att organisationen arbetar för att förbättra det

samhälle organisationen verkar i. Detta samhällsarbete är visserligen något som kan stärka

organisationens externa rykte, men det är inte något som aktivt visar på varumärkets

funktionella eller emotionella värde. Föga överraskande är organisationens varumärke något som

intervjupersonerna sällan aktivt funderar över utan det är ofta något som ligger till grund för

medarbetarnas beteende. När intervjupersonerna återger vad de anser att organisationens står för

eller värderar, utgår dessa beskrivningar från aktiva handlingar eller insatser istället för en

beskrivelse av varumärket.
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Intervjumaterialet visar även på att de visstidsanställda intervjupersonerna är i behov av

en exemplifiering av varumärkets värderingar, för att de praktiskt skall kunna skapa sig en

förståelse kring organisationens varumärke. Tolkningen av empirin tyder på att ju starkare

intervjupersonen anser sig tillhöra organisationskulturen och ‘andas’ denna kultur, desto mer

naturligt och explicit blir ambassadörsskapet.

“Det var väldigt mycket att jag träffade personerna i företaget och de själva förklarade vad

företaget står för. Alla hade, jag ska inte säga en sektmentalitet, men i ett sådant företag där det

är många individer där alla är väldigt drivna och tror på en íde, så det blir väldigt mycket

positiv reinforcement.”. (Andy, Personlig Kommunikation, 23 april 2021 .

Det är därför inte i motargumentation utan i förklarande syfte som det finns mening, utifrån

intervjupersonernas upplevelse, att ifrågasätta det väl använda begreppet “Living the brand” i

relation till ambassadörskap. Det skall klargöras att begreppet i sig fortfarande är relevant, men

att det i denna kontext finns ett större behov från medarbetarens sida att ta till sig

organisationskulturen snarare än varumärkets funktionella och emotionella värden. Snarare än att

uttrycket ‘Living the brand’ skall kopplas till ambassadörskap tycks istället ‘Living the culture’

ha ett större inflytande på hur den visstidsanställda medarbetaren förstår ambassadörskap.

Visserligen går dessa två begrepp hand i hand, och det kan argumenteras för att det inte finns ett

varumärke om inte organisationskulturen efterlevs och är stark (Karmark, 2005). Samtidigt

poängterar Ind (2003) att organisationens interna värden måste cementeras och sedan efterlevas

för att skapa ett långvarigt engagemang och identifikation med organisationen. Att de interna

värdeorden inte bara blir ett luftslott utav verkligen efterlevs skapar i sin tur ett starkt

organisatoriskt varumärke, som därmed kan kommuniceras ut till externa intressenter och stärka

varumärket (Hatch & Schultz, 2008). De personer som i våra intervjuer såg sig som aktiva

ambassadörer för sin organisation uttryckte en större mening av organisationskulturen än

varumärket i sig.

Det är inte enbart organisationens kultur som har lyfts upp i samtalen med

intervjupersonerna, utan även hur intervjupersonerna ser på tiden i relation till deras anställning.

Likt vi har diskuterat tidigare i uppsatsen finns det en tydlig faktor som skiljer de

visstidsanställda mellan de tillsvidareanställda. Denna faktor är just tiden då anställningen i sig är
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tidsbegränsad. Just denna aspekt har haft olika betydelse för de olika intervjupersonerna. En av

intervjupersonerna uttryckte i sin intervju;

“Men jag tror att, såklart, ju längre tid man jobbar på ett företag desto närmare kommer

man varumärket. Och desto mer utstrålar man kanske det i sin vardag, än om man bara jobbar

här i ett halvår.” (Kim, Personlig kommunikation, 14 april 2021).

Några av intervjupersonerna uttryckte sig i likhet med Kim i citatet ovan, en tro på att de själva

skulle representera organisationen till en större grad om de hade haft en anställningsperiod som

tidsmässigt hade sträckt sig över en längre period. Utifrån undersökningen har det dock inte

hittats något stöd för detta då vissa av intervjupersonerna som varit en del av sin organisation

under en kortare tid jämfört med en annan intervjuperson, uttryckte en större tendens till

ambassadörskap än vad den andra intervjupersonen gjorde. Däremot ser uppsatsförfattarna en

tendens till att ju längre tid medarbetaren befinner sig inom organisationen, desto mer tenderar

individen anamma organisationens interna värden och kultur. Det finns därmed en skillnad

mellan vad intervjupersonerna själva uttrycker och den tolkningen man kan göra från empirins

helhet. Ju längre tid personen får möjlighet att bygga upp en relation med organisationen och

dess varumärke, desto lättare är det att uttrycka detta i ett ambassadörskap. Detta menar även

Xiong et al. (2013) som fann bevis för att varumärkesengagemang kan växa fram med tiden.

Anmärkningsvärt dock, är att detta enbart gäller om det finns förutsättningar för intervjupersonen

att på djupet ta till sig organisationskulturen och på ett relevant sätt relatera den till sig själv. Om

medarbetaren inte kan identifiera sig med de interna värdena och vad organisationen står för,

spelar tidsaspekten ingen större roll för viljan att agera som en ambassadör. En stark

identifikation med organisationskulturen under en kortare, begränsad tid, kan i ett

ambassadörsperspektiv vara mycket mer givande för såväl medarbetare som organisation, än en

svagare identifikation med en längre anställningsperiod.

Vi ser även att den begränsade tidsperioden även kan fungera som en katalysator för

motivation och organisationsidentifikation.
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“Det här är en viss period, en period som är begränsad. Jag vill göra mitt bästa under en

väldigt kort tid. Jag har inte mycket tid att visa mina framfötter, så då måste jag verkligen göra

allt under den tiden och då gäller det att bränna på” (Andy, Personlig Kommunikation, 23 april

2021)

Den överensstämmande bilden intervjupersonerna gav kring visstidsanställningen var att de

upplevde att det fanns mindre tid att visa framfötterna. Likt Andy i ovanstående citat var den

samstämmiga bilden att de ville göra sitt yttersta och visa sina kunskaper under den begränsade

tiden som givits till dem. Däremot ansåg de tre personer som verkligen tog sig an

organisationskulturen och organisationens interna värden till det yttersta, att de upplevde att

denna tidsbegränsningen var en förutsättning för deras ambassadörskap. Uttryckligen nämnde de

att de förmodligen inte hade haft energi och motivation nog till att utföra sin arbetsuppgifter och

leva upp till de höga förväntningar som sattes på dem, om de inte hade haft vetskap om att

tjänsten var tidsbegränsad. Även här ser vi i empirin att detta inte hade varit möjligt om

personerna inte hade identifierat sig så pass mycket med de interna värdena och den kultur som

rådde. De interna, kommunikativa insatserna (såväl medvetna som undermedvetna) blir därför

grundpelaren i förutsättningarna för hur den visstidsanställda representerar organisationen i form

av ett ambassadörskap. Att organisationens ledare därmed tar en aktiv roll i att cementera och

konkretisera organisationens vision, kultur och interna värden blir en viktig del i

förutsättningarna för inte bara det tillsvidareanställda ambassadörskapet (Harris & de

Chernatony, 2001), utan även för det visstidsanställda ambassadörsskapet. Vidare menar Heide &

Simonsson (2016) att det ofta är tidsbrist som hindrar medarbetare till att ta en aktiv roll i

organisationens interna, och till viss del, externa kommunikationsarbete. Men att prioritera de

visstidsanställda trots tidsbrist och ge den visstidsanställda medarbetaren de kommunikativa

förutsättningarna de är i behov av (Sias, Kramer och Jenkins, 1997) ger medarbetaren inte enbart

motivation menar vi, utan även viljan till att agera som en ambassadör för sin organisation.

Alla intervjupersonerna hade innan påbörjad anställning vetskap och kännedom om

respektive organisation men valde utöver detta även att läsa in sig organisationen ytterligare

innan själva anställningen började. Men inte allt för ofta fanns det en skillnad mellan den externa

och den interna varumärkeskommunikationen.
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“ /.../ det finns en otrolig diskrepans mellan det man kommunicerar ut och det som känns

att arbeta där och det interna varumärket” (Charlie, Personlig kommunikation, 26 april 2021).

Denna intervjupersonen uttryckte en svårighet med att representera organisationen när den

externa bilden av organisation inte stämde överens med den interna upplevelsen. Från att se

organisationen ur ett externt perspektiv tillkommer det interna perspektivet för alla nyanställda,

inte enbart för visstidsanställda. Det är av viktigt att medarbetaren är öppen för att en diskrepans

mellan det interna och det externa kan förekomma, men om denna skillnad blir allt för påtaglig

försvåras ambassadörsskapet. Som Charlie i ovanstående citat nämner, blir det svårt att

representera organisationen extern om du själv inte upplever att detta samstämmer med varandra

eller om du som medarbetare inte vet vad du ska representera. Till skillnad från Charlie så fanns

det intervjupersoner som befann sig inuti en organisation där det externa och interna var i

samklang med varandra. Dessa personer sade sig inte reflektera kring detta ytterligare, utan såg

det snarare som en självklarhet att dessa två hörde samman. Därmed kunde vi de tendenser till att

de visstidsanställda medarbetare enbart reflekterade över detta när de själva ansåg det som

problematiskt eller när de själva inte var nöjda med den interna eller externa bilden av

organisationen, Vidare var det tvärtom, att det inte reflekteras alls över huruvida det externa eller

interna hörde samman när dessa två var samstämmiga med varandra.

Mitchell (2002) är en av de forskarna som kommit fram till att ambassadörskap försvåras

på två olika sätt när den externa kommunikationen inte överensstämmer med den interna bilden.

Det ena att det skapas förväntningar på organisationen som medarbetaren upplever att de inte

klarar av att tillgodose. Det andra, som också är ett resultat av det första, är att medarbetarna får

en svårighet i att veta vilket varumärke de representerar och hur de ska representeras. Detta

exemplifieras i Charlies citat ovan utifrån vår egen empiri. Även Mitchell (2002) och Mazzei och

Quarantino (2018b) har gjort studier där resultatet visar på att både organisationens interna och

externa kommunikation spelar roll för ambassadörskapet. Diskrepansen mellan extern och intern

kommunikation leder ofta till ett minskat engagemang till att vara en ambassadör utanför sin

arbetstid.

Av alla intervjuer som har genomförts inom ramen för denna uppsats, har ingen av

intervjupersonerna uttryckt att de medvetet skulle vilja agera som en dålig ambassadör, eller inte

vara en ambassadör, under arbetstid på grund av att man vill upprätthålla en professionalism. Det
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är däremot utanför arbetstid som det visar sig att en del av intervjupersonerna inte är helt

bekväma med rollen som ambassadör. Det finns även dom intervjupersoner som starkt

identifierar sig med organisationens och dess varumärke.

“ ..alltså där och då, definitivt, var man [organisationens namn] Alex liksom. Det var bara så.

Så man identifierar sig jättemycket med den rollen verkligen och hela företaget.” (Alex,

personlig kommunikation, 13 april 2021)

Ovan uttrycker Alex en mycket stark identifikation och ambassadörskap med sin organisation,

till den grad att hon integrerar organisationens namn med sitt egna. Huruvida vikten av samspelet

med den externa bilden och den interna kan relateras till detta är svår att dra slutsatser kring, men

vi ser tendenser till att även detta har en roll i hur starkt den visstidsanställda medarbetaren

förhåller sig till rollen som ambassadör. I de fall där intervjupersonerna var tveksamma till

ambassadörskap utanför arbetstid såg vi dock att det fanns en större diskrepans mellan den

externa och interna bilden, än vad det fanns i de fall som anammade ambassadörsskapet fullt ut.

För de visstidsanställda medarbetare som ansåg sig stolt representera sin organisation, upplevs

det naturligt att integrera sig eller förknippas med sin arbetsgivare på sin “privata” tid. De här

personerna, för det som tidigare nämnt inte alla, som uttryckte den här typen av starkt säljande

ambassadörskap levde därmed i en kontext där deras arbete blev en del av deras identitet.

Karmark (2005) hävdar att detta är en definition av ambassadörskap, när medarbetaren förstår

och internaliserar organisationens varumärke med sin egna identitet. Även Hatch & Schultz

(2008) poängterar vikten av den interna och den externa bilden i relation till identitet, och Harris

& de Chernatony (2001), utvecklar detta och menar på att det även kommer påverka

medarbetarens beteende och attityd. Att ambassadörskap och ett varumärke ofta är ett externt

beteende, även om det byggs bäst inifrån (Ind, 2017), och därav påverkar den externa

kommunikationen hur intressenter ser på bolaget och det påverkar i sin tur även hur

medarbetaren ser till sig själv i ett externt perspektiv. Differensen mellan de olika upplevelserna

leder till en försvårad ambassadörs- och identitetsprocess för intervjupersonerna som gör att

deras benägenhet att agera som en ambassadör minskar.
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5.2 Det autentiska ambassadörsskapet

Det tycks finnas en varierad bild av vad ett ambassadörskap faktiskt innebär för de

visstidsanställda medarbetare som vi har intervjuat. Denna, något otydliga, bild tycks utifrån vår

tolkning påverka hur den visstidsanställda medarbetaren agerar som ambassadör. Näst intill alla

intervjupersoner uttryckte att de upplever att ett ambassadörskap handlar om att plikttroget svara

på frågor om sin organisation, och att man i viss mån kommer att bli förknippad med sin

arbetsgivare:

“/.../ att man mer eller mindre undermedvetet vet att man måste representera sin

organisation. Man kommer få fråga om den på middagar, det kommer stå det namnet under ens

LinkedIn-profil. Man går ändå till jobbet varje dag och är den här organisationen.” (Mika,

Personlig Kommunikation, 20 april 2021)

Empirin visar tydligt att intervjupersonerna ser på ambassadörskap som en skyldighet snarare än

något naturligt och autentiskt. Mikas förklaring visar upp denna, näst intill plikttrogna

representationen, men visar även att representation och ambassadörskap är oundvikligt för den

visstidsanställda medarbetaren. Trots att representation och ambassadörskap tycks ligga nära

varandra i betydelse, gör vi i vår tolkning av empirin en skillnad på dessa två begrepp. Att som

medarbetare utifrån en skyldighet och professionalism väljer att tala gott om sin organisation i

externa sammanhang ser inte vi nödvändigtvis som ett ambassadörskap, utan mer som

representation. Att kravlöst lyfta organisationens värden, handlingar och konkurrensfördelar

genom ett, vad vi menar ett ‘autentiskt’ ambassadörskap är ett naturligt, villkorslöst, proaktivt

och eftersträvansvärt ambassadörskap. Detta menar vi går hand i hand med den starka

identifikationen med organisationens kultur, som vi lyfte i början av denna analys. De personer

som anammade organisationens kultur och interna värden in på djupet, utövar vad vi kan tolka,

ett mer trovärdigt och autentiskt ambassadörskap, snarare än en representation som är mer

ofrivilligt. Det finns även fler sätt att uppnå ett autentiskt ambassadörskap, och det redogörs i

nästkommande del av analysen (läs 5.3). Dock bör det lyftas att detta inte är svart eller vitt; en

och samma intervjuperson kunde i början av intervjun uttrycka sig likt Mika i ovanstående citat,

men vid en djupare diskussion visa tecken på ett mer autentiskt ambassadörskap. Det här kan

tolkas som att intervjupersonerna inte efterlever sin egna definition av ambassadörskap, och att
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betydelsen av ambassadörskapet inte är tydligt för personen i fråga. För att få en djupare

förståelse för medarbetarnas beteende som ambassadör upplever uppsatsförfattarna att

definitionen av ambassadörskap bör tydliggöras för medarbetare för att de skall få en större

förståelse om vad ambassadörskapet innebär. Andersson (2019) kunde ur sin undersökning

fastställa att det fanns en diskrepans mellan teori och medarbetarnas tolkning. Detta gör även vår

insamlade empiri. Andersson (2019) menar även att medarbetarna upplever någon slags

begränsning eller icke-vilja att uttala sig som en ambassadör inför sin arbetsgivare. Detta till trots

att det blivit lättare att socialisera sig med varumärken genom sociala medier, och kanske främst

LinkedIn. Ind (2017) och Mazzei och Quarantino (2018), har också konstaterat detta, samt att de

möjliggörande strategierna tenderar att vara mer framgångsrika än att tvinga fram rollen som

ambassadörskap.

Att det är viktigt att medarbetarna får förutsättningar och vägledning med att förstå sitt

ambassadörskap, vilket även kommer underlätta medarbetarnas identitetsbyggande. Tolkningen

från intervjuerna är att ambassadörskap är något ofrivilligt, men befintligt, som medarbetaren

behöver hjälp med att forma för att nå sin fulla potential. Trots detta existerar ett framgångsrikt

och ett autentiskt ambassadörskap hos ett antal av intervjupersonerna. Vi har klargjort att det

autentiska ambassadörskapet är det mest eftersträvansvärda, men vad är det autentiska

ambassadörskapet egentligen? Utifrån de tolkningarna som gjorts från intervjupersonernas

berättelse är det viljan att diskutera sin organisation och i vilken ton personen gör det.

Nedanstående är två citat från samma person som beskriver två olika visstidsanställningar,

utifrån samma fråga:

“Så jag gick ju på livekonserter typ en gång i veckan och jag har alltid varit intresserad

av musik. Man träffar mycket folk, och det var alltid så sjukt bra stämning där med mycket liv

och rörelse. Även fast man gjorde samma arbetsuppgifter så var det liksom aldrig ett pass som

var det andra likt. Och man lärde sig mycket och det var hände nya saker, men samtidigt var det

inte överväldigande.” (Bobbie, Personlig kommunikation, 19 april 2021)

“Men ja så att det är liksom en dag är att kolla med mejl, eventuellt ringa kunder och

berätta om [Arbetsprojekt], följa upp och se hur det har gått. Även att fatta beslut. Sen jobbar

jag specifikt med, eller jag är en av dem som jobbar med att dela ut kunder eller ärende till mina
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kollegor så det är någonting jag också sitter och gör varje dag.” (Bobbie, Personlig

kommunikation, 19 april 2021).

Citaten försöker illustrera skillnaden mellan det autentiska ambassadörsskapet och det mer,

påtvingade, plikttrogna ambassadörskapet. Skillnaden på upplevelse och känsla mellan Bobbies

olika skildringar är remarkabel och som lyssnare blir vi intresserad av att veta mer om den första

organisationen. Bobbies beskrivning av sin arbetssituation visar på ett omedvetet

ambassadörskap där den visstidsanställda medarbetaren säljer in, och återger sin arbetsgivare

med en positiv ton som lämnar lyssnar med en positiv bild utav organisationen. Bobbies syn är

fortfarande att ambassadörskap är ett ofrivilligt, men befintligt fenomen inom arbetslivet men

visar upp två helt olika ambassadörskap trots det. Tajfel et al.(2004) teori om social identitet

visar också på att om en individ känner samhörighet till sin grupptillhörighet är personen

benägen att lyfta fram denna mer i jämförelse till andra grupptillhörigheter. Bobbies citat är ett

bra exempel på det. Att identifiera sig med och känna tillhörighet till sin organisation påverkar

den visstidsanställda medarbetarens ambassadörskap.

I de fall intervjupersonerna har skapat en social identitet utifrån organisationens

varumärke så har den bilden ofta stämt överens med fler delar av personens sociala identitet.

Mika beskriver nedanstående hur det autentiska ambassadörskapet ter sig i relation till en god

organisationskultur och när den visstidsanställda medarbetaren identifierar sig med

organisationens värderingar:

“De här kan sin grej och det märks väldigt mycket i hur man pratar intern och vad man

delar med sig av. Att folk tycker det här är det bästa och viktigaste som finns. Det är väl därför

det går bra för dem också för att det märk i arbetet som de gör och hur de är. Så jag skulle säga

att det inte är ett gäng som kör spel för gallerierna, utan det är väldigt genuint. Och det gör en

själv ännu mer intresserad av det.” (Mika, Personlig kommunikation, 20 april 2021)

Mikas beskrivning av ambassadörskap, och vad ambassadörskap kan skapa, är den mest positiva

delen av ambassadörskap. När alla medarbetares “krav” går att bocka av för att vara en

ambassadör utifrån tidigare benämning, är detta ett tydligt exempel på hur detta kan se ut.

Utifrån uppsatsförfattarnas tolkning är det här definitionen av det autentiska ambassadörskapet,
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det vill säga när organisationskultur, social identitet och värderingar går hand i hand. En viktig

del i ambassadörskapet tenderar att vara uppfattningen om att ens egna värderingar

överensstämmer med organisationen. I relation till självkategoriseringsprocessen och hur

individen skapar förståelse för nya sociala grupper utifrån tidigare erfarenheter (Turner et al.,

1992) kan det förstås naturligt att i korta visstidsanställningar kommer medarbetarens externa

sociala tillhörigheter ha en större påverkan. Det som särskiljs i intervjuerna är hur viktigt

identifikation och samspel mellan individens och organisationens värderingar är för att ett

framgångsrikt och autentiskt ambassadör. Det tycks ha varit viktigt att medarbetarnas tidigare

sociala identitet, exempelvis musikintresse eller hållbarhet, samspelar med den organisation de

representerar för på så sätt utvecklas till en ambassadör under en kort tid. Ashforth & Maels

(1989) argumentation kring att en individ kan ha flera olika grupptillhörigheter samtidigt och att

dessa har olika funktioner men ger slutligen en övergripande bild av personens identitet. Att

individen identifierar sig som både miljökämpe, anställd, förälder med mera och att dessa i

samklang bilder en förståelse av sig själv. Samspelar de här är det tydligt att det blir lättare och

mer naturligt för medarbetaren att agera som en ambassadörs för sin organisation.

Det var också en del fall där intervjupersonerna upplevde att deras egna värderingar inte

stämmer överens med organisationens,  och där det snarare blev ett framtvingat

representationskap än ett ambassadörskapet. Uppsatsförfattarna upplever att när de här sociala

värderingarna inte går ihop så har den visstidsanställda medarbetaren svårt att skapa mening av

ambassadörskapet och medvetet väljer att inte vara en ambassadör eftersom de känner att de inte

vill framhäva den delen av sig själv.

“Till exempel när jag jobbade på [Konkurrerande företag]. Det företaget brann jag för

när jag var där, och där var man väldigt engagerad i att prata gott om märket för jag stöttade

deras idé. Man fick också vara med i själva processen, du och chefen ska klara det tillsammans

med dina kollegor och det eran butik. [Organisationens namn] är mer ett industriarbete där du

går dit och gör ditt jobb, och sen går det hem och är jättetrött. /.../  Jag kan ju inte stå för att de

massproducerar kläder jättebilligt utan kvalitet.” (Love, Personlig kommunikation, 28 april

2021).
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De visstidsanställda medarbetarna som inte känner en social identifiering med organisationen gör

att de upplever att det är svårt att leva ut organisationens värderingar och varumärke. Turner et

al. (1992) menar om det finns en stor skillnad inom en grupp eller organisations olika

värderingar, kan det bidra till ett försvårande för individer att identifiera sig med gruppen. Det

empiriska materialet visar att intervjupersonerna som inte identifierade sig med organisationens

värderingar, likt Love beskrev, inte upplever att de inte kan representera det agerandet som

organisation utgör. I Loves fall innebar det att hen inte ville agera som, eller ansåg sig vara, en

ambassadör för organisationen utanför arbetstid eftersom personen inte ville bli förknippad med

varumärket. Istället handlade det här arbetet om att tjäna pengar för att förverkliga andra saker

utanför arbetet. Anledningen till att en del av de visstidsanställda medarbetarna inte ville bli

förknippade med organisationen tolkar vi som att medarbetarna inte vill förlora sin sociala status.

Organisationens rykte är byggt på framförallt externa intressenters åsikter, och det är den åsikten

som de visstidsanställda medarbetarna förhåller sig till i sitt ambassadörskap. I intervjuerna tycks

den externa bilden, och vad människor tänker om en, spela en stor roll när man inte socialt

identifierar sig med organisationen. Intervjupersonerna tar avstånd för att de inte vill förknippas

och försämra sitt eget anseende hos potentiella personliga intressenter.

Det finns ytterligare en aspekt av social identitet i relation till den visstidsanställda

medarbetarens upplevelse av ambassadörskap och det syftar till hur intervjupersonerna upplever

att deras arbetsuppgifter återspeglar sin egen kunskap. Här finns det också en skildring i

intervjupersonernas upplevelse. Antingen hade man arbetsuppgifter som upplevdes meningsfulla

och utvecklande, eller så upplevde medarbetarna att de blev förbisedda på grund av att de var

visstidsanställda medarbetare.

“Nej, men att det var ju ganska tydligt i arbetsbeskrivningen att jag skulle fylla ut det

andra människor inte hann med. Att de kommunikatörerna som satt på stora projekt hade så pass

mycket att göra att väldigt mycket annat föll bort.” (Charlie, Personlig kommunikation, 26 april

2021).

Citatet syftar på hur Charlie fick göra återstående uppgifter, och således de arbetsuppgifter med

minst prioritet och ansvar. Detta påverkade Charlies till att hens själv-kategorisering förändrades

till en stor utsträckning. Eftersom de arbetsuppgifter som Charlie fick göra inte helt stämde
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överens med de föreställningar hen hade skapat på förhand upplevdes det som att identifiering

med organisationen förändrades. Det ska också förtydligas att de intervjupersoner som upplevt

den här situationen explicit sa att det var på grund av att de var visstidsanställda som de inte

prioriterades och uteblev ansvar. I Rouzi och Wangs (2021) undersökning kring social identitet

och känsla av tillhörighet kom de fram till att upplevt förtroende är viktigt för medarbetare i sin

själv-kategoriseringsprocess. Även Heide och Simonsson (2016) menar också att det är viktigt

för medarbetare att känna sig prioriterad för att man agera som ambassadör. Utifrån den

insamlade och presenterade empirin finns det likheter även för de visstidsanställda medarbetarna

med skillnad att det tolkningsvis hade att göra med deras kontraktsform. Det fanns flera fall där

det gick att tolka att medarbetarna tappade engagemang ju mer den förväntade bilden frångick

den upplevda verkligheten. Att de aktuella intervjupersonerna inte ansåg sig betrodda och

upplevde en distans till organisationen som påverkade det autentiska ambassadörskapet. I det

empiriska materialet gick det också att tolka att de visstidsanställda medarbetare som inte

upplevde förtroende, i relation till sina arbetsuppgifter, inte omfamnar de resterande normer

följer med organisationen i egenskap av ett ambassadörskap. I de fall där man kände sig tillfreds

och känt samhörighet i organisationen har de visstidsanställdas benägenhet att agera som en

ambassadör ökat.

5.3 Ambassadörskap - ett självförverkligande?

Att vara en ambassadör tenderar utifrån studien vara betydligt mer komplext än den

varumärkesstrategi som ofta relaterar till att förkroppsliga ett varumärke. I det empiriska

materialet kan det utläsas en underförstådd mening om att organisationernas framgång inte alltid

är medarbetarnas högsta prioritet, utan att det även finns en personligt intresse inblandat. Under

samtalen med intervjupersonerna växte det fram en bild som klarnade allt mer ju mer empiri som

tillkom.

“Det handlar om att hålla sig attraktiv som arbetstagare.” (Charlie, Personlig

kommunikation, 26 april 2021).

Citatet utgår från en fråga om hur intervjupersonen ser på ambassadörskap i privata sammanhang

eller på sociala medier och indikerar på samspelet mellan organisation och individ. Även om

ambassadörskap huvudsakligen är ett begrepp som används i relation till organisationsvarumärke
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är det oundvikligt för den visstidsanställda medarbetaren att bortse påverkan som det kan inneha

för sin egna vinnings skull. Den här konkurrensen mellan organisationer och medarbetare är

också den grundläggande delen i den varumärkeskonflikt som Shephard (2005) presenterar. Att

medarbetaren brottas med att agera som ambassadör för flera olika varumärken. Det är också den

här konflikten som är utgångspunkten för Peters (1997) där han myntade begreppet personal

branding; att människor borde kunna varumärka sig själva och organisationer. Konflikten, eller

snarare spänningen, mellan det personliga varumärket och organisationens varumärke tog en stor

plats av intervjupersonernas skildringar kring deras upplevelse av ambassadörskap. Det går att

säga att de flesta av tidigare klargjorda ståndpunkter för varför intervjupersonerna agerar eller

inte agerar som fullständiga ambassadörer återkommer i denna spänning. Den första delen av

spänningen utgörs av intervjupersonernas känsla av representera två, eller flera, varumärken och

det upplevdes inte som något problem utan snarare något naturligt och avslappnat vid första

anblick.

“Jag hade inte sagt att jag inte vill vara det. Snarare att jag är liksom där mittemellan,

att jag inte känner något riktigt behov att vara det än att jag aktivt väljer att inte vara det.”

(Kim, Personlig kommunikation, 14 april 2021).

Kims citat beskriver hur hen ser på att inte agera som en ambassadör utanför sina arbetstider och

att det inte finns något aktivt val att vara en ambassadör utan snarare något som inte uppstår

naturligt. I detta fall, och flera av intervjupersonerna med Kim, uppstår inte det autentiska

ambassadörskapet från arbetsgivaren eftersom det inte går i enlighet med individens sociala

identitet eller varumärke. Däremot bedrev många av intervjupersonerna ambassadörskap

gentemot andra typer av ideella organisationer, men med den stora skillnaden att det här

engagemanget genererade dem själv någonting i relation till sin karriär eller kunskapsutveckling.

Tajfel et al. (2004) menar på att en individ gör mening av sig själv genom gruppmedlemskap,

men att en individ också kan tillhöra flera grupper. Utifrån nämnda forskares resonemang är det

också naturligt att medarbetarna upplevde att de kan vara ambassadör för flera varumärken

samtidigt, så länge det går i linje med deras sociala identitet och framställningen av sig själv.

Shepherd (2005) beskrev i sin undersökning att det ofta kunde uppstå ett dilemma för individen i

huruvida man skulle representera sig själv och när man skulle representera organisationen. I den

här studien med visstidsanställda medarbetare finns inte detta dilemma i samma utsträckning
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eftersom medarbetarna inte egentligen vill göra skillnad på de två varumärkena. Vi finner snarare

att dessa två varumärken, organisationens och intervjupersonens egna, snarare ska verka i

samklang med varandra och förstärka den externa bilden kring bägge två. Intressant nog finner vi

även att i de intervjuer där ambassadörsskapen inte ansågs som självförverkligande, föredrog

intervjupersonerna att lyfta sitt eget personliga varumärke i större utsträckning än

organisationens.

Att framhäva sig själv mer, eller att prioritera sina egna intressen sker tolkningsvis

mestadels omedvetet från intervjupersonerna. Det finns däremot en intressant utgångspunkt för

de individerna som är en ambassadör både för sig själv och sin organisation. Detta grundar sig i

det faktum att organisationens externa rykte påverkar viljan att agera som ambassadör

(Andersson, 2019, Xiong et al. 2013). I de intervjuer där de visstidsanställda uttrycker sig och

agerar som proaktiva, autentiska ambassadörer finns en tendens till att vilja visa upp

organisationen man arbetar på i syftet att sammankopplas till organisationen. Att lyfta fram

organisationens verksamhet, värderingar, mål och åstadkommanden på exempelvis sociala

medier, positionerar sig personen i samma ljus som organisationen. Organisationens rykte blir

därmed en viktig del i om medarbetaren önskas förknippas med organisationen eller ej. Å andra

sidan så lyfter intervjupersoner som nödvändigtvis inte ser sig som själva som ambassadörer och

inte heller lever organisationskulturen, upp det positiva aspekter med deras organisation. Me

detta är till stor del aspekter som kan gynna de själva i längden. Exempelvis uttryckte en av

personerna ett starkt missnöje över organisationens interna värden, arbetssätt och kultur, men hen

lyfte trots detta upp positiva saker från sin arbetsplats som kunde gynna hen i exempelvis

framtida jobbintervjuer. Trots att ett autentiskt ambassadörsskapet inte existerar, använder hen

organisationen och dess varumärke i syftet att lyfta sig själv och varumärke hen som en person

som, i hens ögon, klarar tuffa arbetsförhållanden och är stresstålig. Detta är något hen vid ett

flertal tillfällen har lyft upp i sociala- och arbetsrelaterade sammanhang.

En naturlig följd till att tala om organisationens externa rykte är intervjupersonernas

benägenhet att agera som ambassadörer när de själva eller organisationen de arbetar för utsätts

för yttre kritik. Beroende på hur väl intervjupersonernas samhörighet var med organisationen,

varierade personernas agerande gentemot kritiken.
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“Det är klart att jag känner behovet av att försvara min organisation och arbetsplats.

Ofta är kritiken inte heller befogad, och många människor har sällan all information. /.../ Att jag

representerar min organisation i det här fallet spelar stor roll för att jag väljer att försvara

organisationen eftersom jag blir förknippad med organisationen” (Jamie, Personlig

kommunikation, 13 maj 2021)

Citatet konkretiserar här hur det personliga varumärket är sammankopplat med rollen som

ambassadör för en organisation. Intervjupersonerna gav ofta intrycket att de kände sig tvungna

att försvara sig själva och distansera sig från sin organisation då de själva ansåg att

organisationen gjort fel. Detta kan dock ses som ett naturligt beteende och helt enkelt förklaras

med moral och personliga åsikter. Men det utesluter inte att det kan finnas ett samband med att

försöka förhöja sig själv och det egna varumärke för att bibehålla sitt egna externa rykte. Ett

mönster som förekommer i intervjuerna är att ju starkare personen identifierar sig med

organisationen och dess värderingar samt externa varumärke, desto större tendens har personen

att stå upp för sin organisation. Dessa personer tenderar att försvara organisationen och berätta

om utmaningar och yttre omständigheter som svar på kritiken. Förmodligen på grund av den

upplevda samhörigheten och den sociala identitet som Ashforth och Mael (1989) beskriver.

Återigen innebär detta dock inte att medarbetaren står bakom organisationens alla handlingar och

värderingar, trots att personen socialt identifierar sig med den. Men så länge organisationen i

stora drag bekräftar personens självbild och värderingar räcker det för att medarbetaren skall

vara benägen att försvara organisationen vid kritik.

Ovanstående resonemang exemplifierar vikten av medarbetarnas identitetsskapande i

relation till personal branding och i förlängningen ambassadörskap. Då personal branding

grundar sig i individens egna identitet, och då personens kommunikation är en framhävning av

denna, upplevs ambassadörsskapet som genuint och trovärdigt (Shepherd, 2005). Detta gynnar

organisationen som får en medarbetare som externt går ut och representerar varumärket, lyfter

deras framgång och varumäkesarbete och som, i bästa fall, försvarar organisationen vid kritik

(Scheidt, Gelhard & Henseler, 2020). Detta samtidigt som medarbetaren lyfter fram sina egna

och organisationens framgångar för att på sätt gynna de bägge.

Det finns fler exempel på spänningen mellan organisationens och individens varumärke

där utfallet blir positivt för båda parter. I tidigare delar av analysen har det fastställts hur viktigt
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det externa varumärket är för medarbetarens ambassadörskap och i relation till personal branding

återkommer detta återigen. Istället för att organisationen får kritik så finns också de tillfällena när

organisationer får eller har ett starkt positivt varumärke. I intervjuerna finns det tendenser till att

detta också påverkar medarbetarens ambassadörskap i förhållande till sitt personliga varumärke.

De visstidsanställda medarbetarna använder gärna organisationens rykte eller varumärke för att

framhäva eller varumärka sig själv i karriärs syfte.

“För frågan är om att jag kände att jag själv kunde utnyttja den här resurserna om att

jobba på det bolaget för att framhäva mig själv och ja, det kände jag. Jag tyckte min kollega var

jäkligt spännande. Han var cool tyckte jag och jag tyckte bolaget var fräscht och nytt. Och det

här kan ge en bra bild av mig, så det är därför jag antagligen kände att det var okej att göra det

här på min egen privata tid. Det här ger inte bara bolaget street cred utan det ger mig någonting

också.”  (Andy, Personlig kommunikation, 23 april 2021).

Känslan av att jobbets känns meningsfullt för sin egen karriär anses varit viktig för

intervjupersonerna för kunna identifiera sig med organisationen. I citatet beskrivs det hur Andy

agerar som en ambassadör för organisationen på sin privata tid då det ger hen en egen edge. Just

detta är på något sätt hela essensen av personal branding, att finna en unik möjlighet, kunskap

eller erfarenhet som personen själv kan lyfta i sociala sammanhang (Peters, 1997). Att i

samklang med detta även lyfta organisationens bästa tillgångar blir ett autentiskt och

eftersträvansvärt ambassadörskap. Baserat på att medarbetarna behöver kunna socialt identifiera

sig med organisationen samt uppleva en mening i sin arbetssituation, görs tolkningen att

medarbetarna behöver känna att ambassadörsskapet bidrar till den egna vinningens skull. Att

känna att det blir meningsfullt och givande på ett eller annat sätt blir en förutsättning för att

medarbetarna skall engagera sig och att ambassadörsskapet skall bli autentiskt. En av

förklaringarna till detta kan grunda sig i att visstidsanställningar ofta förekommer inom

servicebranschen, statlig verksamhet, eller branscher där behovet av personal är säsongsbetonat.

Dessa typer av verksamheter är ofta en inkörsport till tillsvidareanställning eller karriärsklättring

(Svenskt Näringsliv & LO, 2016). Att de visstidsanställda medarbetarna upplever att de vill ha ut

något från sitt ambassadörskap i mån av kontakter, kunskap eller erfarenhet blir därför vara en av

förklaringarna.

För att sätta detta i perspektiv diskuterar Peters (1997) synen på lojalitet gentemot dig
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själv och din organisation. Sett ifrån ett personal branding perspektiv, handlar lojalitet inte enbart

om att vara lojal till sin organisation, sina kollegor, kunder utan även till sig själv. Peters (1997)

hävdar att det personliga varumärket bör prioriteras framför organisationens, då det är det egna

varumärket som kommer att ge konkurrensfördelar och personliga resultat på lång sikt. Det kan

argumenteras för att detta liknar dem premisser som intervjupersonerna i vår empiri har uttryckt.

Att medarbetaren upplever att  det finns en lojalitet till inte enbart sin organisation, utan även till

sig själv för sin egna vinnings skull. Med grund i detta, kan den klassiska ledarskapsynen på

ambassadörskap till viss del ifrågasättas, då det autentiska ambassadörskapet kräver att

medarbetaren själv blir involverad i processen och meningsskapandet kring sin roll som

potentiell ambassadör. Men med detta bör det även tilläggas att ambassadörsrollen inte är helt

konfliktfri när det kommer till medarbetarens egna syn på arbetsliv och till vilken grad man vill

leva ut organisationen i sociala sammanhang.

“Att det för egen del kan finnas en liten risk i att jobbet blir en för stor del av min

identitet. För att jag kommer också från en bakgrund där min pappa och mamma har varit

väldigt så företagsamma och att jobbet definierar dem och sen gör dem det på väldigt olika sätt.

Men jag har väl känt att det finns väldigt mycket mer i livet än att identifiera sig med sin

yrkesroll eller organisationen man står för. Jag försöker komma ifrån det lite. Det är lite så jag

är uppvuxen, att det är det [Att identifiera sig med sin yrkesroll] som är målet på något vis.”

(Charlie, Personlig kommunikation , 26 april 2021)

Charlies citat förklarar på ett tydligt sätt den spänning som kan uppstå mellan medarbetarnas

privatliv och yrkesliv. Både definitionerna för ambassadör (Rosenbaum-Elliot et al., 2018) och

personal branding (Gorbatov et al., 2018) utgår från att det nästintill alltid finns utrymme för

varumärkning. Den här kolliderar med de skildringar som alla intervjupersoner ställer sig bakom;

att det finns en skillnad mellan arbetsliv och privatliv.

Alla visstidsanställda medarbetare som har intervjuats i denna studie har uttryckt att det finns

mer till livet än att arbeta. Även om gränserna mellan privatliv och arbetsliv har suddats ut sen

inträdelse av exempelvis sociala medier, personal branding och ambassadörskap, upplever

intervjupersonerna att det är viktigt att skildra på dessa olika situationer. Andrea beskrev

relationen så här:
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“/.../ man agerar annorlunda på arbetet och vad jag gör hemma. Men det tänker jag att

man gör oavsett vilket arbete man har eller vilket sammanhang man befinner sig i. Att man

agerar sällan likadant när man är med sina kompisar som när man är med sin mormor och

morfar heller kanske.” (Andrea, Personlig kommunikation, 23 april 2021).

Andreas uttalandet relaterar till hur människor anpassar sig till olika situationer och att ett

ambassadörskap för sig själv, eller sin organisation kanske inte hör hemma i alla situationer.

Utifrån samtalen med våra intervjupersoner har alla uttrycks att ens professionella identitet inte

är densamma som ens privata identiteten. Andersson (2019) utvecklar detta och menar att det

finns en problematik kring ambassadörskapet, vilket är just denna spänningen mellan

medarbetarnas privata och professionella identitet. Att denna spänning bidrar till att

ambassadörsskapet upplevs som kravfyllt kan det ses som försvårande för medarbetaren

(Andersson, 2019). Det går att tolka en osäkerhet hos de visstidsanställda medarbetarna om hur

mycket ett ambassadörskap får ta upp av ens privata tid. Även i de fall när medarbetarna uppnår

ett autentiskt ambassadörskap uppstår en diskussion kring om medarbetaren är fri från ansvar

och frikopplad från organisationen på sin privata tid. Från empirin går det dock att utläsa att om

ambassadörskapet är autentiskt, upplever de visstidsanställda medarbetarna att de i lägre

utsträckning arbetar under sin privata tid. Det är svårt att fastställa om detta samstämmer eller

går emot Anderssons (2019) slutsats, men vi ser att det finns en komplexitet kring att rollen som

ambassadör följer med medarbetaren hem. Att dessutom addera en ytterligare aspekt, att på sin

privata tid varumärka sig själv kan spä på spänningen mellan medarbetarnas arbets- och

privatidentitet. Då Shepherd (2005) hävdar att personal branding i mångt och mycket utgår från

arbetslivet, och det är oundvikligt att inte “Jag AB”, som Peters (1997) kallade det, samspelar

med rollen som medarbetare. Genom att tillföra denna ytterligare aspekt, öppnas ännu en dörr in

till ambassadörsrollens komplexitet och behovet av vidare forskning.

40



6. Diskussion & Slutssats

Utifrån den analytiska processen av det empiriska materialet har studien kunnat klargöra tre

huvudteman för hur den visstidsanställda medarbetarna förstår ambassadörskap; (1)

Organisationskultur, (2) Social identifiering (3) Organisationens varumärke kontra

medarbetarens egna varumärke. Nedan kommer vi att diskutera de olika relationerna till hur

medarbetarna förstår ambassadörskap med koppling till den tidigare forskningen och även

positionera vårt eget bidrag.

Utifrån vår studiens analys kan vi se tendenser till att det mest eversträvansvärda

ambassadörsskapet sett från den visstidsanställda medarbetaren, är det ambassadörskap som sker

naturlig och kravlöst. Den ursprungliga definitionen av ambassadörskap kommer traditionellt sätt

från ett ledarskapsperspektiv och syftar till hur organisationen kan styra medarbetaren till att

framhäva ett positivt rykte för organisationen (ex, Karmark, 2005, Ind, 2017). Det autentiska

ambassadörskapet, ett begrepp som studien har positionerat, innebär att medarbetaren socialt

identifierar sig med organisationen och agerar som en ambassadör genom sitt naturliga beteende.

Den sociala tillhörigheten baseras bland annat på om medarbetarens kan använda denna

tillhörighet i syfte att framhäva sitt eget personliga varumärke. Det blir en sorts förlängning av

ens identitet, där ens personliga värderingar och moral sammanflätas med organisationens

interna och externa rykte.

Den gemensamma nämnaren för de tre huvudteman; organisationskultur, den sociala

identifiering och det personliga varumärket i relation till ambassadörskap är medarbetarnas egen

involvering. Bidraget står i kontrast till det dominerande ledarskapsperspektivet, att medarbetare

som ambassadörer är något man kan styra (ex.Al-Shuaibi et. al 2016; Ind 2003; Vallaster & de

Chernatony, 2006). Det är viktigt att poängtera att det här är en kontrast och inte ett motstånd

eller kritik mot ledarskapsperspektivet, eftersom en av huvudteman, organisationskultur, främst

utgår från ett ledarskapsperspektiv. Harris och de Chernatony (2001), Hatch och Schultz (2008)

och Ind (2003) menar att ett ambassadörskap bygger på att placera och frigöra de interna värdena

i en organisation på ett sätt som möjliggör att mottagaren kan ta del av dessa. I vår studie har vi

identifierat att organisationskulturen är viktig för de visstidsanställda medarbetarna då det

förenklar deras meningsskapande process av organisationens varumärke, och i förlängningen den
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sociala tillhörigheten. Likt det Andersson (2019) hävdar, spelar social identifiering en stor roll

för hur medarbetaren ser på ambassadörskap. Det här tenderar att bero på att ambassadörskapet

involverar och bekräftar en redan befintlig del av hur medarbetaren förstår och framställer sig

själv.

Den största identifierade faktorn, som skiljer studien från sina föregångare i

medarbetarperspektivet, är sammankopplingen mellan organisationens varumärke och den

visstidsanställda medarbetarens personliga varumärke i relation till ambassadörskap. Det är

tydligt att medarbetarna upplever att organisationens varumärke ska vara meningsfullt och

samtidigt vara relevant för dem själva. Detta fann även Xiong et al. (2013) vara ett samband av

betydelse. Vår studie vill tillföra att det medarbetaren upplever som meningsfullt, är baserat på

uppbyggandet av det egna, personliga varumärket. I Xiong et al.(2013) artikel fokuserar

forskarna på hur medarbetarnas attityd påverkas av sin egen förståelse av sitt ambassadörskap.

Skulle forskarna involverat personal branding hade de möjligtvis kunnat få en mer förklarande

bild av vad som påverkar varumärkesbeteendet.

Det kan diskuteras huruvida det personliga varumärkesbyggandet står sig emot det

organisatoriska. Att lyfta uttrycket “Jaget för laget” kan kontextualisera och problematisera detta

samband. Det klassiska ledarskapsperspektivet utgår ifrån organisationens behov (laget), medans

medarbetarperspektivet ser till medarbetarens förutsättningar och upplevelser (jaget). Vår studie

positionerar sig till det begränsade medarbetarperspektivet och en fördjupning av de

underliggande faktorerna till ett ambassadörskap. Med det sagt, utifrån en praktisk innebörd

anser vi att det autentiska ambassadörskapet befinner sig mellan Jaget och Laget. Att om den

visstidsanställda medarbetaren prioriterar att förena sina värderingar och sitt eget varumärke med

organisationen varumärke och värderingar ökar sannolikheten för en synergieffekt. En stark och

karriärs-självförverkligande visstidsanställd medarbetare kan stärka och förkroppsliga

organisationens varumärke genom sitt eget varumärke som genererar att alla parter upplever

ambassadörskapet som fördelaktigt.
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6.1 Förslag till framtida forskning

Med grund i detta, föreslår vi en fortsatt fördjupning av medarbetarens egen agenda i relation till

ambassadörskap utfört i både kvalitativ och kvantitativ metod. Behovet av bägge metodologiska

tillvägagångssätt baserar sig att det fortsatt finns en begränsad forskning. En intressant

vidareutveckling av den här studien är att utöka urvalet till tillsvidareanställda, såväl på privata

som offentliga organisationer. För att få en ökad förståelse till i vilken grad personal branding

påverkar ambassadörskapet föreslår vi mer forskning. Det hade även varit intressant att utveckla

förståelsen kring den spänning som sker kring  ambassadörens arbets- och privattid. Detta för att

tydliggöra skillnaden mellan organisationens förväntningar och medarbetarnas vilja att agera

som en ambassadör.
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Bilagor

Bilaga 1 - Intervjuguide

● Introduktion /Vem är du?/Tid på arbetsplats / Typer av arbetsuppgifter

● Organisationens varumärke - Kan personen stå för det/relatera/värdeord

○ Hur tolkar du den kommunikation som din organisation kommunicerar till externa
intressenter?

○ Ansvar
○ Framhäva sig själv?
○ Rekommendera organisationen
○ Vikten av varumärket

● Organisationskultur

○ Stämning på jobbet
○ Onboarding - introduktion till organisation
○ Interna aktiviteter
○ Stöttning

● Visstidsanställd

○ Tid
○ Prestation
○ Motivation
○ Tillsvidareanställning
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● Externt - Ambassadörskap /representing av organisation

○ Hur ser du på att vara en representant för din organisation?
○ Hur pratar du om din organisation/arbetsplats  till bekanta eller vänner i privata

sammanhang?
○ Om ja - Hur representerar du din organisation?
○ Viktiga faktorer för ambassadörsskap

● Identitet

○ Identitet i förhållande till organisationen
○ Anledning - sökte till sin arbetsplats
○ Värdeord som är viktiga för personen
○ Arbetsliv/Privatliv

● Ledarskap

○ Förutsättningar
○ Feedback
○ Intern kommunikation
○ Involvering
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