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Title: Employee Referral 
What drives employees to recommend potential employees to employment? 
- For companies with recruitment needs. 

Problem: In order to create a strong employer brand it requires that the potential employees 
hold positive associations towards the employer. When this exists, fewer resources are 
required in order to find the right expertise. A recommendation could be defined as: to speak 
favourably about something or someone. The importance of employee referrals is vital for the 
company's employer brand. The results of the use of these types of referral programs in the 
recruitment process are already known in research. However, the underlying factors and 
motives for employee referrals and why the employees recommend people in their social 
networks is not addressed to the same extent in research. 

Purpose: The purpose of this thesis is to examine the underlying factors and motivations held 
by employees when they recommend people in their social network. The study will analyze 
how companies employer brand and employee referral program can be developed. Based on 
the results, suggestions will be given on what should be reviewed in a development of an 
employee referral program. 

Method: The collected data is of quantitative characteristic and was extracted from a survey, 
which was sent to ABB employees.  

Results:	   The study shows that most of the respondents were motivated by a prosocial 
motivation, as they mainly recommended someone to help an acquaintance, followed by 
helping the organization. The external motivation was the motivation the respondents were 
least motivated by, in regards to rewards and that a referral would assist with a strengthening 
of their position. Barriers and uncertainties among respondents were perceived to some extent 
when making a referral. For some respondents this was perceived as a factor for not making a 
referral, however not for most of them. The main barrier experienced was a lack of 
knowledge about how to make a referral by using digital tools. The main uncertainty was 
found in the perception that the person who is recommended make a suitable organisation fit. 
Most respondents experienced that barriers or uncertainties would not prevent them from 
making a referral.  

Keywords: Employee referral, recommendation, motives, factors, intrinsic and extrinsic 
motivation, Word-of-Mouth, recruitment method. 
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Titel: Employee Referral 
Vad driver anställda att rekommendera potentiella medarbetare till en tjänst? 
- För företag med rekryteringsbehov. 

Problem: För att skapa ett starkt employer brand ska arbetsgivaren inneha positiva 
associationer hos potentiella medarbetare, vilket bidrar till att mindre resurser krävs för att 
finna den efterfrågade kompetensen. Då en rekommendation handlar om att yttra sig 
förmånligt blir betydelsen av medarbetares rekommendationer viktig för företagets employer 
brand. Resultaten av att använda sig av medarbetares rekommendationer i 
rekryteringsprocessen är känt inom forskningen. Däremot har underliggande faktorer och 
motiv som ligger till grund för att medarbetare rekommenderar personer i deras sociala 
nätverk inte adresserats i samma utsträckning.  
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka underliggande faktorer och motiv som finns 
hos anställda vid rekommendationer av personer i deras sociala nätverk. Studien ska analysera 
hur företag med rekryteringsbehov kan utveckla deras employer brand som i sin tur gynnar 
rekryteringsprocessen. Studien kan fungera som vägledning i utvecklingen av företags 
employee referral program, då en allmän förståelse kring rekommendationer saknas. Utifrån 
resultatet kommer förslag att ges om vad som bör tas hänsyn till vid en utveckling av ett 
employee referral program.  

Metod: Den insamlade data är av kvantitativ karaktär och samlades in genom en enkät som 
skickades ut till anställda på ABB. 

Resultat: Studien visar att respondenterna i undersökningen motiverades av en prosocial 
motivation då de rekommenderar någon till att söka anställning hos arbetsgivaren främst för 
att hjälpa en bekant följt av att hjälpa organisationen. Respondenterna motiverades minst av 
yttre motivation i form av belöningar samt att rekommendationen ska bistå med ett stärkande 
av deras position. Hinder och osäkerhet upplevdes till viss del hos respondenterna vid en 
rekommendation, men i de flesta fall var detta inte en orsak till att inte rekommendera. Det 
främsta hindret som upplevdes var att respondenterna inte har kunskap om hur de 
rekommenderar via digitala hjälpmedel och den främsta osäkerheten grundades i att personen 
som rekommenderas inte ska passa ihop med ABB. De flesta respondenter svarade däremot 
att inget hinder eller osäkerhet fanns vid en rekommendation. 

Nyckelord: Employee Referral, rekommendation, motiv, faktorer, Word-of-Mouth, inre och 
yttre motivation, rekryteringsmetod 



Disposition	  
	  
	  
	  
	  

I inledningen presenteras studiens problembakgrund 
som sedan mynnar ut i studiens syfte och frågeställning. 

 
 
 
 
 

Studiens teorikapitel beskriver det teoretiska ramverket,  
det vill säga de teorier som ligger till grund  

för studien och undersökningen. 
 
 
 
 

Avsnittet metod beskriver studiens genomförande. 
Metodval presenteras och motiveras, vilka har bidragit  

till att besvara studiens frågeställning och syfte. 
Kapitlet beskriver även enkäten och dess uppbyggnad. 

 
 
 

 
I denna del redogörs enkätundersökningens resultat. 

Resultatet visas sammanställt i frekvenstabeller och presenteras 
med en litterär beskrivning. 

 
 
 
 
 

I kapitlet analyseras insamlad data med 
teorin som utgångspunkt. 

	  
	  
	  
	  
 

Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser som 
undersökningen och teorin gett upphov till. 
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Terminologi	  
	  
Employee referral: är ett fenomen som i studien kommer att benämnas som 
medarbetarrekommendation, anställdas rekommendationer eller enbart rekommendation, 
beroende på sammanhang. 
 
Employee referral program: brukar ofta kallas "berätta för en vän" program. Idén är att 
företaget uppmuntrar de anställda att hitta potentiella medarbetare från deras sociala nätverk. 
Det förekommer att företag uppmuntrar anställda att rekommendera via olika digitala 
plattformar, exempelvis LinkedIn. Detta kan i sin tur belönas vid lyckad rekrytering. 
(Berberich & Trost, 2012) 
 
Employer branding: är en strategi som uppkom på 90-talet och som syftar till att identifiera, 
utveckla och vårda väsentlig kompetens (Parment & Dyhre, 2009). Employer branding kan på 
svenska översättas till arbetsgivarmärket. Ett företags employer brand skall svara på frågorna: 
Hur är det att ha företaget som arbetsgivare; Hur uppfattar omvärlden företaget som 
organisation; Vilka medarbetare lockar företaget till sig; Motsvarar företaget deras 
förväntningar? (Eriksson & Forsberg, 2007) 
 
Kompetensförsörjning: handlar om att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och att styra 
den för att uppnå organisationens mål samt att attrahera och behålla medarbetare (Grkom, 
2014). Det vill säga att organisationen ser till så att det finns rätt kompetens på rätt plats i rätt 
tid på ett kostnadseffektivt sätt (Unit4 Agresso, 2011). 
 
Presumtiva medarbetare: framkommer ur ordet presumtiv, vilket betyder: som (möjligen) 
kommer att bli (Nationalencyklopedin, 2014a). Presumtiva medarbetare kan därför även läsas 
som potentiella medarbetare. 
 
Rekommendation: innebär att yttra sig förmånligt om någon eller något 
(Nationalencyklopedin, 2014b). En rekommendation kan ske muntligen men även digitalt 
exempelvis via sociala medier (Berberich & Trost, 2012). 
 
Word-of-Mouth (WOM): är en skriftlig eller muntlig rekommendation mellan två parter. 
Word-of-Mouth kan ses som kostnadsfri reklam, som baseras på en personlig kommunikation 
(Businessdictionary, 2014), men kan vara av både positiv och negativ karaktär (Van Hoye, 
2013). 
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1.	  Inledning	  
Inledningskapitlet behandlar bakgrunden till ämnet som sedan leder fram till studiens problem. 
Därefter beskrivs studiens syfte samt frågeställning som ligger till grund för studien. 
 
En utmaning företag står inför är att anställa personal med rätt kompetens, då konkurrensutsatta 
arbetsmarknader kräver att företag särskiljer sig från andra arbetsgivare (Wilden et al., 2010). 
Om företag inte lyckas med att rekrytera och behålla den rätta personalen leder det till 
svårigheter i att få företaget att växa, då personalen utgör grunden i företaget. Om en specifik 
kompetens inte finns tillgänglig begränsar det företaget. (Dacke & Nyberg, 2009) 
 
Kompetens är en väsentlig faktor för att skapa resultat och en effektiv organisation. Detta har 
länge varit känt men tidigare inte prioriterats strategiskt i samma utsträckning, utan fastställande 
om anställning fattades ofta på en mer operativ nivå. Numera finns en större förståelse för de 
långsiktiga konsekvenserna av att inte lägga kompetensförsörjningen på en strategisk nivå. Brist 
på denna typ av beslutstaganden påverkar inte bara Human Resource (HR) avdelningen som 
hanterar kompetensförsörjningen, utan hela organisationen. (Eriksson & Forsberg, 2007) 
Strategier för hur företaget ska sköta kompetensförsörjningen skall därför vara ett allomfattande 
intresse. Detta skall utgå från ledningen, då de bör veta vilka resurser som behövs samt vilka 
interna och externa åtgärder som är nödvändiga och som därefter ska genomsyra hela 
organisationen. (Eriksson & Forsberg, 2007) 
 
Konkurrensutsatta arbetsmarknader kräver att företag särskiljer sig för att attrahera kompetent 
personal (Wilden et al., 2010). En större rörlighet på arbetsmarknaden leder till att företagen 
måste öka rekryteringstakten. Konkurrensen om framtida arbetskraft hårdnar och företag måste 
se över sin verksamhet och kompetens. (Sandberg, 2009) Det är speciellt viktigt att positionera 
sig som arbetsgivare när konkurrensen om arbetskraft blir skarpare (Eriksson, 2014). Om 
marknadsföring förklaras som att använda speciellt utvecklade metoder för att kommunicera och 
locka målgruppen på ett effektivt sätt, kan employer branding beskrivas som att använda samma 
typ av arbetssätt för att locka potentiell arbetskraft till organisationen (Stepstone, 2014). Något 
som eftersträvas från företagets sida är att finna personer som stämmer överens med 
organisationen, vilket gynnar skapandet av ett starkt employer brand (Parment & Dyhre, 2009). 
Ett starkt employer brand är självgående enligt Parment & Dyhre (2009), som hävdar att: 
”Working for a strong employer brand means you don ́t need to do anything more than mention 
the name of the employer, and all the positive associations will come directly” (Parment & 
Dyhre, s.137, 2009).  
 
Med ett starkt employer brand följer många fördelar för både ägare, anställda och framtida 
rekryteringar, genom konkurrensfördelar såsom attraktivitet, lägre resurskostnader, lägre 
frånvaro, högre arbetstillfredsställelse samt engagemang (Parament & Dyhre, 2009). 
Humankapitalet är en värdefull tillgång hos företag, där rekrytering anses inneha en betydande 
roll i att attrahera presumtiva medarbetare (Van Hoye, 2013). Saks (2005) hävdar följande: 
”recruitment has become one of the most critical human resource functions for organizational 
success and survival” (Van Hoye, 2013, s. 451). Genom att presumtiva medarbetare får positiva 
associationer gentemot arbetsgivaren bidrar det till att mindre resurser krävs för att hitta den rätta 
kompetensen. Det leder till ett ökat urval av kvalificerade kandidater, (Parament & Dyhre, 2009) 
vilket bidrar till en underlättad rekrytering (Wilden et al., 2010). 
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Rekrytering kan delas in i två huvudområden, vilka är extern- samt internrekrytering. Den 
externa rekryteringen, enligt Breaugh (2008), behandlar arbetsgivarens insats genom att skapa 
uppmärksamhet kring en tillgänglig tjänst för presumtiva kandidater som för tillfället inte är 
anställda hos företaget. Den externa rekryteringen bör även influera kandidater till att ansöka och 
bevara intresset för den utannonserade tjänsten. Genom den externa rekryteringen kan 
arbetsgivaren bestämma hur tjänsteerbjudandet kommuniceras och i viss mån påverka hur det tas 
emot. Intern rekrytering innefattar tillsättningen av tjänster hos redan befintligt anställda inom 
företaget. (Breaugh, 2008) Det interna rekryteringsområdet inkluderar även att anställda 
medarbetare bidrar med rekommendationer till potentiella kandidater med det sociala nätverket 
som utgångspunkt (Vijaya, 2012). Ett sätt att locka till sig arbetskraft på ett effektivt sätt är att 
använda sig av rekommendationer. Detta har visat sig vara en av de främsta 
rekryteringsmetoderna då det bistår med en högre grad av lyckade rekryteringar. (Vijaya, 2012) I 
en undersökning om utfallen av rekommendationsprogram fick företag som deltog i 
undersökningen gradera kvaliteten på kandidaterna. Det visade sig att den upplevda kvalitén av 
kandidaterna var högre hos de som blev rekommenderade, 64 %, medan den upplevda kvalitén 
på kandidater som ansökte externt var 59 %. (Ahnlund, 2013) Det bedöms även finnas nackdelar 
med att använda rekommendationer som rekryteringsverktyg. En av nackdelarna kan vara att de 
med mindre kontaktnät inte får samma chans som de med större kontaktnät trots likvärdig 
kompetens. En annan nackdel kan beröra företagskulturen, då den riskerar att bli homogen 
eftersom rekommendationerna oftast sker till de anställdas bekantskapskrets. (Järvstråt, 2013) 
 
Rekommendationsprogram har tidigare använts inom tjänstesektorn där de varit till stor nytta, 
eftersom en tjänst är mindre påtaglig än en produkt. Genom att få kunder att rekommendera 
andra kunder om tjänsten minskar osäkerheten och risken kring den. Fokus har legat på 
betydelsen av att underlätta köp genom rekommendationer från andra konsumenter. Företag har 
däremot ändrat fokus genom att inkludera rekommendationsprogram internt, i syfte att få 
anställda att rekommendera personer för anställning. (Wentzel et al., 2014) Det är något som 
dock inte fått så stor uppmärksamhet inom forskningen. “Although it has been over 30 years 
since Soelberg (1967) referred to social influence as the ‘single most promising direction’ for 
job-choice research, very little attention has been given to this topic” (Van Hoye & Lievens, 
2007, s. 2025) 
 

1.2.	  Tidigare	  forskningsfokus	  
Stor uppmärksamhet har på senare år riktats mot rekryteringsprocessen, där fokus har skiftat från 
traditionella rekryteringsmetoder till mer onlinebaserad rekrytering. De traditionella metoderna 
omfattar främst tidningsartiklar samt jobbannonser, där företaget försöker visualisera 
anställningen och ge adekvat information om den. (Breaugh, 2008) Tidigare forskning inom 
ämnet rekommendationer har fokuserat på fenomenet som rekryteringsmetod och vilka aspekter 
det medför. Det som undersökts är resultaten av användandet och inte vilka motiv som finns hos 
de anställda vid rekommendationer. (Breaugh, 2012; Shinnar et al. 2004; Van Hoye, 2013) De 
anställdas rekommendationer väcker intresse inom forskningen då det är en välanvänd 
rekryteringsmetod (Breaugh, 2012). 
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1.2.1	  Resultat	  av	  tidigare	  forskning	  
Rekryterare tenderar att uppleva osäkerhet i bedömningsprocessen av kandidater, då resultatet av 
anställningen framkommer i ett senare skede (Bolander, 2002). Simon & Warner (1992) hävdar 
att rekommendationer från anställda minskar den osäkerheten. Det har påvisats att medarbetare 
som rekommenderar någon från sitt sociala nätverk bistår med mer information om kandidaten 
till arbetsgivaren än om denna rekryteringsmetod inte nyttjas (Pinkston, 2012). I och med att 
metoden bidrar med mer information om kandidaten kan rekryterarna använda detta i 
bortsållningen av kandidater som inte passar organisationen (Simon & Warner, 1992). Metoden 
anses vara en känd rekryteringsmetod som används inom många branscher och av arbetsgivare i 
varierande storlekar (Vijaya, 2012). Användning av rekommendationer bidrar med att på ett 
effektivt och resurssparande sätt bygga upp en arbetssökande bas. Det kan även ses som ett sätt 
att ge en grad av inflytande hos de anställda. (Fernandez & Weinberg, 1997) 

Vijaya (2012) kom fram till att användningen av rekommendationer från medarbetare är en av de 
främsta metoderna inom rekrytering, då det bidrar till högre grader av lyckade rekryteringar. 
Fernandez, Castilla och Moore (2000) hävdar att graden av erfarenhet gällande kandidater som 
blev rekommenderade och kandidater som inte blivit det skiljer sig åt (Breaugh, 2008). De 
kandidater som blir rekommenderade hade mer erfarenhet (Breaugh, 2008) och kunde presentera 
mer passande meritförteckningar (Fernandez & Weinberg, 1997). Fernandez & Weinberg (1997) 
demonstrerar att de kandidater som har blivit rekommenderade har större chans att bli erbjudna 
en intervju hos arbetsgivaren. Avslutningsvis konstaterade Vijaya (2012) att bästa tänkbara 
resultat av rekommendationerna kan uppnås genom att förbättra de anställdas motivation, 
medvetenhet och tillfredsställelse. 
	  

1.2.2	  Brister	  i	  tidigare	  forskning	  
Tidigare forskning har fokuserat på resultaten av att medarbetare rekommenderar personer i sina 
sociala nätverk att söka anställning hos sina arbetsgivare (Van Hoye, 2013; Breaugh, 2012; 
Shinnar et al. 2004). Enligt Van Hoye (2013) har det ej forskats i samma utsträckning kring 
bestämningsfaktorerna, det vill säga de underliggande faktorer eller motiv kring varför de 
anställda rekommenderar personer i sitt sociala nätverk. Shinnar et al. (2004) adresserar gapet i 
forskningen genom att undersöka psykologiska motivationsfaktorer, vilket även Van Hoye 
(2013) gör. 

Ett annat område som inte har undersökts i större utsträckning är negativa rekommendationer, 
fokus har riktats mot positiva rekommendationer. Positiva rekommendationer, att de anställda 
uppmuntrar personer i deras sociala nätverk att söka anställning hos deras arbetsgivare, har visat 
sig vara en av de mest effektiva rekryteringsmetoderna. Detta med hänsyn till dess påverkan på 
arbetsprestationer, företagets attraktivitet, samt attityder efter anställning. Däremot kan negativa 
rekommendationer, att de anställda avråder personer i deras sociala nätverk att söka anställning 
hos deras arbetsgivare, leda till en ofördelaktig inverkan på företagets attraktivitet. Dessa former 
av rekommendationer kan förlikas med positiv samt negativ Word-of-Mouth. (Van Hoye, 2013) 
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1.3	  Problem	  
Van Hoye (2013) hävdar att företag ständigt ska försöka stimulera sina anställda att 
rekommendera potentiella medarbetare. För att skapa ett starkt employer brand ska arbetsgivaren 
inneha positiva associationer hos potentiella medarbetare, vilket bidrar till att mindre resurser 
krävs för att finna den efterfrågade kompetensen (Parment & Dyhre, 2009). Då en 
rekommendation handlar om att yttra sig förmånligt (Nationalencyklopedin, 2014b) blir 
betydelsen av medarbetares rekommendationer viktig för företagets employer brand. Resultaten 
av att använda sig av medarbetares rekommendationer i rekryteringsprocessen är känt inom 
forskningen. Däremot har underliggande faktorer och motiv som ligger till grund för att 
medarbetare rekommenderar personer i deras sociala nätverk inte adresserats i samma 
utsträckning (Van Hoye, 2013). Studien kommer därför att adressera det nämnda gapet.  
	  

1.3.1	  Frågeställning	  
- Vilka faktorer och motiv är avgörande för att anställda ska rekommendera potentiella 
medarbetare att söka anställning hos arbetsgivaren? 
	  

1.4	  Syfte	  
Syftet med studien är att undersöka vilka underliggande faktorer och motiv som finns hos 
anställda vid rekommendationer av personer i deras sociala nätverk. Studien ska analysera hur 
företag med rekryteringsbehov kan utveckla sitt employer brand som i sin tur gynna 
rekryteringsprocessen. Studien kan fungera som vägledning i utvecklingen av företags employee 
referral program, då en allmän förståelse kring rekommendationer saknas. Utifrån resultatet 
kommer förslag att ges om vad som bör tas hänsyn till vid en utveckling av ett employee referral 
program.  
	  

1.5	  Avgränsningar	  
Studiens undersökning kommer att avgränsas till ABB Sverige, då detta är studiens 
uppdragsgivare. En ytterligare avgränsning är att studien enbart kommer att behandla 
tjänstemannasektorn och kommer därför utelämna produktionsavdelningarna, men ej 
tjänstemännen inom produktion. 
	  

1.6	  Fokusområde	  
ABB AB är verksamma inom kraft- och automationsindustrin med huvudkontor i Zürich, 
Schweiz. Företaget sysselsätter idag 150 000 anställda i omkring 100 länder runt om i världen. 
Företaget bildades i sin nuvarande form 1988, då svenska Asea och schweiziska BBC slogs ihop 
för att skapa ABB (Asea Brown Boveri). ABB:s fokus ligger på forskning och utveckling och 
företaget har innovationer som ligger till grund för tekniken i dagens samhälle. ABB Sverige har 
cirka 9 200 medarbetare och är verksamma i 30 städer runt om i landet. Städerna med störst 
verksamhet är Västerås med runt 4 300 medarbetare, Ludvika med 2 800 medarbetare samt 
Karlskrona med 800 medarbetare. (ABB, 2014a) 

ABB:s strategi är att fokusera på företagets styrkor inom kraft- och automationsteknik, vilket ska 
bistå med en lönsam tillväxt. Medarbetarna skall jobba tillsammans för att leverera mervärden 
till kunderna. Affärer skall göras värdebaserat, ledarskapsdrivet och resultatorienterat. ABB:s 
vision är att hjälpa kunderna till att använda elkraften på ett energieffektivt sätt, öka 
produktiviteten och minska miljöpåverkan på ett hållbart sätt. ABB:s ledord är ”Power and 
productivity for a better world”. (ABB, 2014b) 
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ABB:s HR Center är placerat i Västerås och levererar tjänster inom personalområdet till ABB:s 
affärsenheter i Sverige. HR Center ska attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare samt ge 
service i personalrelaterade frågor. (ABB, 2014c) Avdelningen Talent Acquisition inom HR 
Center arbetar med rekryteringen samt profileringen av ABB som arbetsgivare, både internt och 
externt. Detta sker både praktiskt och strategiskt i form av exempelvis kommunikation samt 
olika aktiviteter. ABB använder sig av ett rekommendationssystem som ska uppmuntra 
företagets befintliga medarbetare att bistå med hjälp i rekryteringsprocessen. Detta sker i form av 
att rekommendera lämpliga kandidater till en tjänst. De som har rekommenderat en tjänst kan 
därefter belönas med en monetär gratifikation vid en genomförd rekrytering. (Joakim Forsberg, 
personligt möte, 2014a)  
 
Trots lågkonjunktur, rådande hög arbetslöshet och många arbetssökande har den teknikbaserade 
industrin svårigheter att rekrytera tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens 
(Ungteknik, 2014). Arbetsgivare har under många år uttryckt en brist på utbildade ingenjörer 
(Svenska Dagbladet, 2013). En av anledningarna till detta är att ungdomar inte väljer att gå 
vidare med högre tekniska studier, enligt prognoser kommer det att saknas 80 000 ingenjörer 
inom svensk industri år 2020 (Ungteknik, 2014). Denna kompetensbrist är ett relativt nytt 
problem, för några år sedan behövde företag inte anstränga sig i samma utsträckning, då 
spontanansökningar kom mer frekvent till företagen (Andersson, 2014). Med stora 
pensionsavgångar fram till 2025 kommer bristen på ingenjörer att bli ännu större, vilket leder till 
att efterfrågan på högskoleingenjörer kan vara dubbelt så stor som tillgången om 20 år. Den 
negativa effekten av denna trend är att de svenska företagens möjligheter att utvecklas och vara 
konkurrenskraftiga påverkas negativt. (Cederholm, 2012) 
 
ABB ingår i den teknikbaserade industrin och upplever ett stort rekryteringsbehov, under år 2013 
hade företaget ett rekryteringsbehov som motsvarade omkring 900 tjänster (Joakim Forsberg, 
personligt möte, 2014b). För att vidareutveckla ABB:s employer brand och bygga starka och 
ömsesidiga relationer med potentiella samt nuvarande medarbetare krävs en förståelse för vad 
som får de anställda att rekommendera personer i deras sociala nätverk till att söka anställning 
hos ABB. Resultaten av att använda sig av medarbetares rekommendationer i 
rekryteringsprocessen är redan känt hos företaget då metoden redan används. I programmet ingår 
och tillämpas ett belöningssystem. ABB vill vidareutveckla sitt employee referral program på 
grund av ABB:s tilltagande rekryteringsbehov. Dock saknas kunskap om motiv och faktorer till 
en rekommendation. (Joakim Forsberg, personligt möte, 2014a) 
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2.	  Teoretisk	  referensram	  
Kapitlet behandlar den teoretiska grund som studien utgår ifrån. Det tar upp fenomenet Word-
of-Mouth, som speglar rekommendation som handling. Vidare tas olika typer av motivation upp, 
vilka är de drivande motiven för en rekommendation. Arbetstillfredsställelse, social identitet och 
hinder för informationsdelning ses som faktorer som påverkar om en rekommendation sker eller 
ej. 
 

	  
Figur 1. Teoretisk överblick, egen arbetad. 
	  
Word-of-Mouth utgör grunden i den teoretiska referensramen då rekommendationen kan 
kategoriseras som WOM, resterande teorier ses som instrument som påverkar en eventuell 
rekommendation. Teorierna berör därför vad som motiverar personer att rekommendera och 
faktorer som kan ha en inverkan på handlingen. Modellen ovan visar berörda teorier i avsnittet 
och dess påverkan på om en rekommendation sker eller ej. Människor i allmänhet drivs av en 
motivation (Porter et al., 2003) och vilken motivation de drivs utav grundar sig i vilka motiv de 
har för att utföra en rekommendation (Shinnar et al., 2004). Om en person däremot innehar total 
avsaknad av motivation till handlingen, kommer inte en rekommendation att ske. Faktorerna 
omfattas av arbetstillfredsställelse, social identitet och hinder för informationsdelning som 
därefter påverkar utfallet om att personen rekommenderar eller ej. 
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2.1	  Word-‐of-‐Mouth	  
Word-of-Mouth har som fenomen blivit en av de mest betydande kommunikationskanalerna för 
företag (Keller, 2007). Tidigare forskning inom området har fokuserat på att budskap sprids via 
konsument till konsument, vilket grundas i marknadsföringsteorin. Word-of-Mouth är en oral 
informell kommunikation som sker från person till person och influerar vad personer känner, 
tycker, vet och gör. WOM är en icke kommersiell kommunikation som handlar om en 
organisation, en tjänst eller en produkt och kan påverka personer både positivt och negativt, där 
den negativa påverkan är starkare än den positiva. (Buttle, 1998) Positiv WOM är en drivande 
faktor till rekommendationer och köpintentioner. Word-of-Mouth kan även appliceras i andra 
kontexter, såsom anställdas inflytande samt rekrytering (Buttle, 1998). Potentiella arbetssökande 
rådgör ofta med andra personer såsom; vänner, familj och bekanta om både arbetet och själva 
organisationen.  

Det är av vikt att förstå dynamiken i hur varumärket diskuteras hos konsumenterna, detta för att 
möjliggöra en dialog med konsumenterna snarare än att skicka ut meddelanden i ett enkelriktat 
flöde. (Keller, 2007) En rekryteringskälla är den källan som de potentiella arbetssökande får 
information ifrån angående en tjänst. Förutom de interna rekryteringskällorna som 
organisationen har kontroll över, såsom reklam och rekryteringsannonser, finns det också externa 
källor som organisationen inte har kontroll över. I ett rekryteringssammanhang kan WOM 
beskrivas som en interpersonell kommunikation om organisationen som arbetsgivare eller om 
dess specifika tjänster. Word-of-Mouth är en extern rekryteringskälla som är oberoende av 
organisationens rekryteringsverksamhet. En positiv Word-of-Mouth har en stark inverkan på den 
organisatoriska attraktiviteten, då den ses som mer trovärdig, medan en negativ Word-of-Mouth 
kan störa effekterna av rekryteringsreklamen. (Hoye & Lievens, 2007) 

Information från rekryterare räknas däremot inte som WOM och det innebär att WOM ses som 
en extern rekryteringskälla som företaget endast kan hantera indirekt genom att till exempel 
bygga relationer med de anställda och potentiella arbetssökande. (Hoye & Lievens, 2007). 
 

2.2	  Arbetstillfredsställelse	  
Arbetstillfredsställelse kan delas in i tre olika grupper av faktorer som har en modererande effekt 
på tillfredsställelsen. Gruppen organisatoriska riktlinjer och procedurer omfattar bland annat 
belöningssystem, tillsyn i arbetet och påverkan gällande beslut. Dessa faktorer kan påverka den 
upplevda tillfredsställelsen av arbetet. Specifika aspekter i arbetet, innefattar arbetsmiljön, 
arbetsbelastning, variation i arbetet med mera. Den sista gruppen är personliga egenskaper och 
inkluderar självkänsla, tillfredsställelse med livet utanför arbetet samt hur tålig en person är för 
stress. Alla dessa tre grupper har en inverkan på den upplevda arbetstillfredsställelsen hos de 
anställda. En tidig framtagen teori kring detta är Herzbergs tvåfaktormodell där 
arbetstillfredsställelse kan nås genom uppsättningar av olika faktorer som ses som påverkande. 
(Furnham, 2005) “(...) It is possible to think of satisfaction and dissatisfaction as two extremes 
on a single continum (...)” (Furnham, 2005 s. 333). Herzbergs (1959) tvåfaktormodell beskriver 
att faktorer av inre slag omfattas av erkännande, prestationer, ansvar, arbetet i sig samt 
utveckling. Dessa faktorer anses viktiga och kan leda till upplevd arbetstillfredsställelse hos den 
anställda, i modellen nämns de som motivationsfaktorer. (Furnham, 2005) 
 
I tvåfaktormodellen beskrivs yttre faktorer som hygienfaktorer och inkluderar utformningen av 
arbetsuppgifter, vilka kan bidra till upplevt missnöje med de anställdas arbete om dessa inte är 
tillfredsställda. Hygienfaktorerna kan vara bland annat övervakning, relationer till kollegor, 
företagspolicy, lön samt arbetsförhållanden. (Furnham & Eracleous, 2008) Hygienfaktorerna 
måste vara tillfredsställda för att nå motivationsfaktorerna, det vill säga; för att känna 
arbetstillfredsställelse måste hygienfaktorerna vara uppfyllda (Furnham, 2005). 
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För att skapa en förståelse kring de anställdas tillfredsställelse av arbetet kan detta undersökas 
mer specifikt, genom att undersöka de olika variablerna som ingår i kategorierna hygienfaktorer 
samt motivationsfaktorer. Däremot kan den upplevda tillfredsställelsen även undersökas på ett 
mer generellt sätt, där den totala upplevelsen av arbetet är det som utvärderas. (Furnham, 2005) 
 

2.3	  Arbetsmotivation	  
“To be motivated means to be moved to do something.” (Ryan & Deci, 2000, s. 54). Motivation 
uppkommer från vad som stimulerar det mänskliga beteendet, vad som leder människor till ett 
visst beteende samt hur beteendet bibehålls och upprätthålls av individen (Porter et al., 2003). 
Motivationen beskriver vad som driver organisationen eller individerna i den (Grant, 2008). De 
psykologiska teorier som utgör motivationsteorin har sin grund i hedonismen, vilket betyder att 
människor i allmänhet tenderar att söka tillfredsställelse och undvika smärta eller ängslan. 
Hedonismen hänvisar även till att människor innehar, till viss del, ett medvetet beteende där 
planerade beslut om framtiden tas i beaktning. (Porter et al., 2003) 
 
Det finns olika typer av motivation hos de anställda i en organisation och graderna av motivation 
kan variera. Vilken typ av motivation som är den drivande baseras på attityder och mål inför 
handlingen som ska utföras. (Ryan & Deci, 2000) Anställda kan motiveras av jobbet i sig eller 
av monetära medel, vilket kan beskrivas som inre och yttre motivationsfaktorer. Det går inte att 
utesluta en av motivationerna, men en av dem kan vara mer dominant. Företag kan stimulera de 
olika motivationerna men kan inte styra vilken av dem som är drivande för den enskilda 
individen. (Frey & Osterloh, 2002) Motivation kan även framkomma ur strävan att bidra med 
något till andra människors liv, en så kallad prosocial motivation. (Forgeard & Mecklenburg, 
2013) Van Hoye (2013) hävdar att de anställdas rekommendationer utgör en viss typ av 
arbetsbeteende där motivationsteorier så som de ovannämnda kan utgöra grunden i vad som 
motiverar de anställda att rekommendera. 
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2.4	  Motivationsfaktorer	  
	  

Figur 2. Modell över motivationsfaktorer, inre och yttre motivation samt total avsaknad av motivation. 
(Ryan & Deci, 2000) 

	  
I modellen om inre och yttre motivationsfaktorer av Ryan och Deci (2000) beskrivs de olika 
typerna av motivation och vad som driver dessa. Amotivation, eller total avsaknad av motivation 
återfinns till vänster, den yttre motivationen i mitten (bestående av fyra olika typer) och den inre 
motivationen till höger. Dessa typer av motivation kan antingen vara mer kontrollerande eller 
självbestämmande, ju närmre den inre motivationen, desto mer självbestämmande blir 
handlingarna och även mindre kontrollerade av yttre faktorer. (Ryan & Deci, 2000) 
	  

2.4.1	  Total	  avsaknad	  av	  motivation	  
• Amotivation (totala avsaknad av motivation) framkommer ur en handling som inte 

värderas, eller att det finns en avsaknad intention till att agera. En avsaknad av 
motivation kan komma från känslan av att inte känna sig tillräckligt kompetent eller att 
handlingen inte kommer att ge det eftersträvade resultatet. (Ryan & Deci, 2000) 
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2.4.2	  Yttre	  motivationsfaktorer	  
Yttre motivation underminerar ofta den inre motivationen och kan ta över när de ställs emot 
varandra. När en person utför en handling för egen tillfredsställelse, drivs personen av en inre 
motivation, men när en yttre motivation blir påtaglig kan den övergå till att bli den drivande 
motivationen. (Reiss, 2012) Tillfredsställelsen kommer därför inte ur själva aktiviteten, utan från 
de konsekvenser aktiviteten bidrar med, exempelvis monetära eller verbala belöningar. Ett 
beteende som är styrt av den yttre motivationen är vanligtvis mer kontrollerande. (Gagné & 
Deci, 2005) Det behöver inte enbart vara belöningar som underminerar den inre motivationen, 
det kan exempelvis vara deadlines, olika typer av direktiv samt pressen från konkurrens. Dessa 
faktorer kan upplevas som att de kontrollerar ett beteende hos personerna, vilket bidrar till 
minskad inre motivation. En person kan utföra handlingar, fast denne känner motstånd eller ett 
ointresse gentemot dem, vilket kan beskrivas som en typ av yttre motivation. Den andra kan ta 
form då personen accepterar målet med handlingen, eftersom den ser nyttan i att utföra 
handlingen. Detta speglar fortfarande en yttre motivation, där handlingen accepteras och utförs 
med vilja, då personen kan se följderna med handlingen. (Ryan & Deci, 2000) 

• External regulation (extern reglering) är den typ av yttre motivation som är närmast den 
totala avsaknaden av motivation. Detta är även den typ av yttre motivation som är minst 
självbestämmande då personer motiveras av att få belöning genom exempelvis externa 
krav, påtryckningar eller för att undvika bestraffningar. (Ryan & Deci, 2000) 
 

• Introjected regulation (introjektion), ses fortfarande som en relativt kontrollerande 
handling, det vill säga att den inte är självbestämmande. Personen som drivs av denna typ 
av yttre motivation styrs av att försöka undgå känslan av skuld eller ångest. Personen kan 
även drivas av att stärka sitt ego eller sin stolthet. Handlingen utförs i syfte om att öka 
självkänslan. (Ryan & Deci, 2000) 

 
• Identification (identifikation) är mer självbestämmande än den föregående typen. 

Personen har identifierats med handlingen, det vill säga att handlingen utgör en personlig 
betydelse för personen, då denne förstår värdet i agerandet. (Ryan & Deci, 2000) Ett 
exempel på detta kan vara att en person lär sig en räknetabell för att det är en relevant 
kunskap för att kunna räkna ut tal, vilket denne värderar och ser som ett mål i livet. Detta 
betyder att personen har identifierat sig med värdet som denna typ av handlande ger. 
(Ryan & Deci, 2000)  

 
• Integrated regulation (integration) är den mest självbestämmande och minst 

kontrollerande typen av yttre motivation. Den återfinns därför närmast den inre 
motivationen i modellen. Personen kan identifiera sig helt med handlingen och de yttre 
kraven har sammanfogats med personens egna mål och värderingar. Denna typ av yttre 
motivation är väldigt lik den inre motivationen men den skiljer sig åt då handlingen 
fortfarande drivs av att den bistår med ett instrumentellt värde. (Ryan & Deci, 2000)  
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2.4.3	  Inre	  motivationsfaktorer	  
• Intrinsic motivation (inre motivation) definieras ofta som att en person gör något för 

egen vinning (Reiss, 2012). Människor som drivs av den inre motivationen utför 
handlingar för att de själva anser att det är något som intresserar och stimulerar dem 
(Reiss, 2012; Ryan & Deci, 2000). 

 
Ett beteende som är styrt av den inre motivationen är vanligtvis självbestämmande. (Gagné & 
Deci, 2005) Det som kan beskriva ett inre motiverat beteende kan vara att personen med denna 
typ av motivation kan vara engagerad och driven av nyfikenhet, utan belöning eller uppmuntran. 
Det finns skilda syner på hur en inre driven motivation kan tolkas. Det ena synsättet är att en 
person finner motivationen i handlingen eller aktionen i sig, medan den andra är 
tillfredsställelsen av att utföra handlingen. (Ryan & Deci, 2000) Den inre motivationen kan även 
härledas från self-efficacy (självförmåga), som innebär den inre förmågan att utföra något, vilket 
kan kopplas ihop med självkänslan. Innehar individen en bristande självkänsla innebär det att 
den troligtvis inte drivs av en inre motivation. Ett misslyckande av något slag kan leda till lägre 
självkänsla hos individen vilket kan påverka den inre motivationen negativt. (Porter et al., 2003) 
	  

2.4.4	  Prosociala	  motivationsfaktorer	  
Den prosociala motivationen, vilket inte ingår i den ovan beskrivna modellen, grundar sig i 
personens vilja att hjälpa andra (Forgerard & Mecklenburg, 2013). Det prosociala beteendet 
innebär att personen ser en belöning i att hjälpa någon, mer än att agerandet i sig är det som är 
belönande. När en person motiveras av detta kan det ge upphov till ett stärkande av identiteten. 
Om en person vill upplevas som omtänksam stärks den identiteten då handlingen utförs med 
viljan av att hjälpa någon annan. (Grant & Dutton, 2012) Den prosociala motivationen kan 
återfinnas i personens ställning till hjälpsamhet samt empati för andra. Motivationen och målet 
ligger i att skydda och främja andras välbefinnande. (Grant, 2008) Ett prosocialt beteende 
behöver inte enbart omfatta viljan att hjälpa en individ, det kan även te sig i viljan att hjälpa 
organisationen (Brief & Motowidlo, 1986). 
	  

2.4.5	  Exempel	  på	  handlingar	  styrda	  av	  de	  olika	  motivationerna	  
Ett praktiskt exempel på inre och yttre motivation kan vara: att en student som drivs av att lära 
sig och lyckas för den inre tillfredsställelsen, drivs av inre motivation. Den yttre motivationen 
kan beskrivas genom att motivationen är riktad till att uppnå eller undvika något som är utanför 
jaget. Den inre motiverade studenten arbetar för att uppnå en känsla av tillfredsställelse, medan 
den yttre motiverade studenten arbetar för erhållandet av yttre belöning, exempelvis pengar eller 
utmärkelser. (Walker et al., 2006) 

Vad som skiljer den inre motivationen från den prosociala motivationen är att den inre 
motiverade personen ser handlingen som ett mål, medan den som drivs av en prosocial 
motivation ser handlingen som en process i att nå målet, vilket är att hjälpa andra människor 
(Grant, 2008). Exempel på detta kan vara: att en musiklärare finner tillfredsställelse i arbetet i 
sig, eftersom denne får arbeta med det han/hon finner givande, nämligen att spela musik. Om 
detta motiverar personen i fråga innebär det att den inre motivationen är drivande. Om 
musikläraren snarare finner tillfredsställelse i att lära ut och finner mening i att eleverna lär sig 
drivs han/hon av en prosocial motivation. 
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2.5	  Social	  identitet	  
Den sociala identitetsteorin innebär att människors identitet kommer från den kategori de tillhör. 
Människor kan tillhöra olika typer av kategorier och även olika former av identiteter, exempelvis 
förälder, forskare, vän och atlet. Identiteten ska vara framträdande och relevant för de sociala 
grupper de tillhör. (Wentzel et al., 2014) 

Att rekommendera någon till ett företag bekräftar att den anställda har en identitet som en 
medlem i företaget. Även om anställda är mer benägna att rekommendera sina vänner då deras 
identitet stämmer överens med företagets, är det också viktigt att identiteten som vän stämmer 
överens med personen som skall bli rekommenderad. Vänskap och affärer kan skapa 
förväntningar som ibland kan sluta med konflikt, vilket är en orsak till att anställda kan vara 
tveksamma att rekommendera vänner om handlingen bistår med ekonomisk vinning. De 
anställda kan känna en konflikt mellan identiteten som vän och anställd vid en rekommendation, 
vilket kan komma att påverka relationen till vännen. Att rekommendera en vän i utväxling av en 
ekonomisk vinning kan uppfattas som att utnyttja vänskapen för pengar. Genom att acceptera en 
viss belöning kan det påverka den identitet den anställda har byggt upp som en omtänksam vän. 
(Wentzel et al., 2014) 

 

2.6	  Hinder	  för	  informationsdelning	  
Att rekommendera innebär att yttra sig förmånligt om någon eller något (Nationalencyklopedin, 
2014b). En rekommendation kan ses som en slags informationsdelning. I takt med den tekniska 
utvecklingen och nya kommunikationssätt är det viktigt att identifiera och förebygga eventuella 
hinder som kan finnas vid informationsdelning (Yang & Maxwell, 2011). Det finns faktorer som 
påverkar kommunikationen och kan ses som hinder för informationsdelning. Nedan visas en 
sammanfattning av kategorierna: personliga, organisatoriska och tekniska hinder. (Riege, 2005) 

Potentiella personliga hinder för informationsdelning: 

• Generell tidsbrist till att dela information och att identifiera var resurser behövs. 
• Rädsla för att äventyra människors anställningstrygghet. 
• Bristande kommunikationsfärdigheter. 
• Brist på förtroende om att de som blir informerade kan missköta sig. (Riege, 2005) 

Potentiella organisatoriska hinder för informationsdelning: 

• Brist på kommunicerade fördelar med att sprida informationen. 
• Företagskulturen stödjer inte informationsdelning, då det inte passar in i miljön med de 

värderingar som organisationen innehar. 
• Brist på naturliga mötesplatser för interaktion. (Riege, 2005) 

Potentiella tekniska hinder för informationsdelning: 

• Motvilja till att använda IT-system. 
• Svårigheter med implementering av IT-system. 
• Brist på kunskap om användandet av IT-system. (Riege, 2005) 
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2.7	  Analysmodell	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Analysmodell, egen arbetad. 
	  
I modellen ovan visas motiv och faktorer som kan inverka på om en rekommendation sker eller 
ej. Modellen utgör grunden för analysen, där samtliga teorier ställs emot fenomenet Word-of-
Mouth. Därefter analyseras eventuella samband mellan de olika teorierna som omfattar motiv 
och faktorer. 
 
Analysmodellen framtogs främst i syfte om att analysera om vilka teorier som kan påverka 
varandra för att tydligare få fram vad som driver en rekommendation, både i form av vad som 
motiverar personer till agerandet samt vad som kan få dem att avstå utförandet av handlingen.  
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3.	  Metod	  
I kapitalet redogörs den vetenskapliga processen för studien samt de val som gjorts. Den 
beskrivna och valda processen ämnar besvara studiens syfte samt frågeställning. 
	  

3.1	  Metodansats	  
Det inledande mötet med Joakim Forsberg på ABB gav uppslag i hur ämnet kunde studeras. 
Inget mätverktyg för mötena upprättades, vilket är i linje med en abduktiv metodansats, som kan 
ses som en kombination av en induktiv respektive en deduktiv ansats (Le Duc, 2007). Då 
förstudien kring det valda ämnet för studien bistod med uppslag gällande teori, sammanställdes 
den teoretiska referensramen utifrån tidigare studier som undersökt liknande frågor. 
Sammansättningen av teorin i kapitlet framkom ur teorier som behandlats i tidigare studier av 
liknande slag. Olika teorier valdes för att sätta ihop studiens egen referensram baserat på teorier 
som ansågs komplettera varandra. Detta för att i datainsamlingen minska risken att utesluta 
eventuella motiv och faktorer vid en rekommendation. Baserat på detta har studien tillämpat en 
abduktiv ansats där teorin främst styrt insamlingen av data.  
	  

3.2	  Forskningsdesign	  
Studien tillhör designkategorin fallstudie. En fallstudiedesign behandlar ett fall, där syftet är att 
samla omfattande och detaljerad information kring det specifika fallet. (Bryman & Bell, 2011) 
Studien omfattade ett fall och fokuserade på ABB:s anställdas motiv till att rekommendera en 
tjänst till någon i sitt sociala nätverk. Undersökningen skickades ut en gång där de anställda på 
ABB utgjorde den undersökta målpopulationen. Då syftet inte var att testa variabler, genom före 
och efter testning, upptäcka olika variationer, kartlägga olika förändringar eller jämföra fall 
lämpade sig denna design för studien, då motiven hos de anställda på ABB var det som 
studerades. Fallstudiedesignen främjar ofta en kvalitativ metod men utesluter inte en kvantitativ 
metod (Bryman & Bell, 2011). 
	  

3.3	  Forskningsansats	  
Studiens empiriska grund utgjordes av en webbenkät vilket bidrog till kvantitativ data. Hos den 
kvantitativa ansatsen ligger fokus på insamling av numerisk data där samband mellan olika 
variabler kan utläsas (Bryman & Bell, 2011). Svaren från respondenterna utgjorde denna typ av 
data, vilket bildade studiens primärdata. Anonymiteten värderades för att säkerställa att 
respondenterna i största möjliga mån ville svara på frågor gällande trivsel på arbetet samt vilken 
motivation som driver dem att rekommendera positivt, negativt eller inte alls. Denna information 
kan upplevas som känslig att lämna ut, därför lämpade sig en kvantitativ ansats. Den kvantitativa 
metoden möjliggjorde svar från olika geografiska områden eftersom enkäten kunde sändas ut via 
mail behövdes inte området begränsas till ett specifikt baserat på tillgänglighet. Denna typ av 
metod var i linje med den abduktiva ansatsen, då insamlingen av data grundade sig i en 
strukturerad undersökning (Le Duc, 2007) 
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3.4	  Källkritik	  
Källorna erhållna via de använda databaserna kommer från etablerade tidskrifter, vilket anses 
öka sannolikheten till att källorna blivit grundligt granskade. I och med att flertalet källor 
erhållits på detta vis kan det visa på en äkthet, att källan är vad den säger sig vara (Thurén, 
2013). Genom att i förstahand använda vetenskapliga artiklar och litteratur som ligger nära i 
tiden minskar tvivel till källans tillförlitlighet (Thurén, 2013). Användandet av litteratur som 
ligger nära i tiden kan påvisa forskningens samtida relevans och att eventuell utveckling inom 
ämnesområdet kan ha tagits i beaktning. Ett övervägande gällande den tidsmässiga betydelsen 
för källorna i metodteorin har gjorts, då dessa teorier inte uppfattas som föränderliga i samma 
avseende som teorierna inom det valda ämnesområdet. 
	  
Gällande källornas oberoende, som syftar till huruvida källan kan stå för sig själv eller inte 
Thurén, 2013), så har den ursprungliga källan letats upp och antingen bekräftat källan, eller så 
har den ursprungliga källan i största möjliga mån används i studien. Detta då forskningen kan till 
viss grad vara subjektiv, att de resultat som presenteras kan vara vinklade efter undersökningens 
syfte. Något som därför får tas i beaktning är att i de fall den ursprungliga källan inte använts, då 
den inte gått att få tag i, kan studiens reliabilitet påverkats. Detta är ett medvetet övervägande 
som har gjorts, men som försökts undvikts genom användandet av källor som bekräftar varandra.  
	  
Då många av de använda källor är skrivna på engelska, bör eventuella feltolkningar eller 
översättningar tas hänsyn till då de kan inverka på studiens övergripande tillförlitlighet. Däremot 
har engelska översättningar och tolkningar diskuterats för att minska risken felöversättningar 
samt att vissa ord har slagits upp i en engelsk ordbok för en närmare förklaring. Ett aktivt val 
gjordes gällande att inte översätta figur 2. (modell över motivationsfaktorer) vilket annars skulle 
medfört en tradering av modellen. Det vill säga att den refereras i flera led och inte från den 
ursprungliga källan (Thurén, 2013), genom att bibehålla modellens ursprung bistår det med en 
transparens då innehållet kan bekräftas och jämföras med den svenska översättningen som 
återfinns i den beskrivande texten. 	  
	  

3.5	  Enkät	  
Nedan beskrivs den kvantitativa metod som enkäten baseras på, där kopplingen till teorin visas, 
tillvägagångssättet beskrivs samt andra inslag presenteras som påverkat utformningen av 
enkäten. 
	  

3.5.1	  Urval	  
Undersökningens urval av respondenter grundade sig i ett så kallat icke-sannolikhets urval, vilket 
medför att undersökningens resultat inte går att generaliseras till målpopulationen, då samtliga 
personer inte har en chans att delta i undersökningen. I icke-sannolikhets urval ingår strategiskt 
urval, det vill säga att undersökaren själv bestämmer vilka som ska ingå i urvalet. (Christensen et 
al., 2010) I detta fall så har uppdragsgivaren bistått med en önskan kring urvalet, där det första 
urvalet av respondenter omfattar “ambassadörer” på ABB. Detta då ambassadörer frekvent 
används som pilotgrupp för dessa typer av undersökningar, något som ytterligare kan ses som en 
faktor i valet av detta urval är att programmet främst kommer att tillämpas mot denna grupp som 
första steg i en vidareutveckling. Ambassadörer har till uppgift att marknadsföra ABB som 
arbetsgivare, då de innehar omfattande kunskap om ABB som företag. Deras uppgift är även att 
vägleda potentiella medarbetare. (Joakim Forsberg, personligt möte, 2014b) Ambassadörerna 
kan påverka resultatets representativitet och tillförlitlighet, då de anses vara mer benägna att 
svara på denna typ av undersökning baserat på deras roll som ambassadör. De kan även tänkas 
ha svarat mer positivt eller fördelaktigt i enkäten då de innehar denna roll hos företaget. Detta är 
något som bör tas i beaktning vid en eventuell tillämpning av resultatet på anställda i övriga 



16	  
	  

delar av verksamheten. Det kan heller ej generaliseras i full utsträckning då besvarandet av 
undersökningen inte kan ses som representativt för alla anställda på ABB. Vad resultatet kan 
bistå med är en förståelse kring vad som kan tänkas motivera och driva de anställda att 
rekommendera en person i dess bekantskap till att söka anställning hos företaget.  
 
Respondenterna uppmanades att skicka vidare undersökningen till ytterligare tre kollegor som 
ombads besvara undersökningen. Urvalet var av typen uppsökande urval, även kallat 
snöbollsurval (Christensen et al. 2010). Respondenterna bistod med potentiella respondenter som 
ingår i målpopulationen som de själva trodde skulle vilja delta i undersökningen. Urvalet syftade 
även till att få anställda på ABB som inte innehar rollen som ambassadörer till att besvara 
undersökningen och att ett större antal respondenter skulle nås. Urvalet har bidragit till att vissa 
grupper inom ABB inte fått någon möjlighet att delta i undersökningen. En eventuell risk som 
kan tas i beaktning är att samma person kan ha mottagit enkäten flera gånger, det anses däremot 
ej troligt att denne har besvarat enkäten fler gånger. 
 
Första urvalet bestod av 165 stycken ambassadörer. Om uppmaningen följdes, om att skicka 
vidare undersökningen till tre kollegor skulle den totala omfattningen av tänkbara respondenter 
vara 660 stycken. I och med att detta inte gick att säkerställa är detta ett antagande att 
undersökningen möjligen nådde 660 stycken respondenter, vilket inte ses som ett troligt omfång 
respondenter för denna typ av undersökning. Målet var att få omkring 100 respondenter i 
undersökningen, men blev inte uppfyllt då 75 personer besvarade undersökningen. Som följd av 
detta påverkas undersökningens tillförlitlighet i viss mån, då de kategorier med få respondenter 
försvårade tolkningen av resultatet. Någon hänsyn till hur många av respektive kön som deltog i 
undersökningen har inte tagits. Könsfördelningen i undersökningen har därför varit 
slumpmässig, däremot valdes frågan att inkluderas i enkäten för att se om eventuella samband 
kunde upptäckas utifrån kön. 
	  

3.5.2	  Bortfall	  
De respondenter som har räknats som bortfall i studien är det antal personer som inte svarat eller 
nåtts av enkäten, utifrån beräkningen av det totala antalet tänkta respondenter. Detta omfattar 
ambassadörerna gånger tre kollegor, vilket motsvarade 660 respondenter. Bortfallet kan därför 
betraktas som 585 personer. 
 
Något som bör övervägas vid en kvantitativ metod är att svarsfrekvensen kan vara lägre vid 
webbenkäter än postala enkäter då det är enklare att glömma bort att besvara enkäten, då de har 
en tendens att förbli olästa i inkorgen. Påminnelser tenderar att upplevas som tradigt när det 
sänds ut via e-post istället för vanlig post. (Trost, 2012) Detta kan i sin tur vara en bidragande 
faktor till antalet som ej besvarat enkäten. Samtliga svar i undersökningen kunde användas, 
därför har ingen respondent räknats som bortfall. Om svar däremot saknades i en specifik fråga 
har detta redogjorts som ej svar i resultatet.  
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3.5.3	  Etik	  
Då medvetenhet fanns angående frågornas känslighet har anonymitet garanterats. Bryman och 
Bell (2011) framhäver att studier kan ha en skadlig inverkan på de medverkande. De kan utsättas 
för eventuell påverkan på karriärmöjligheter, framtida anställningar eller att de upplever stress. 
(Bryman & Bell, 2011) För att säkerställa att studien inte skulle ha en inverkan på detta 
tillämpades anonymitet i enkätundersökningen. Enkäten inkluderade ingen information som 
kunde möjliggöra en eventuell identifiering av respondenterna. 
 
Vid undersökningar är det av vikt att försäkra sig om respondenternas samtycke (Bryman & Bell, 
2011), därmed skrevs ett följebrev som bifogades i mailet som skickades ut till respondenterna. I 
följebrevet beskrevs studiens syfte, vilka som utförde undersökningen samt hur svaren skulle 
användas. Genom att besvara enkäten samtyckte respondenterna med det som var beskrivet. Det 
nämndes även att respondenterna skulle garanteras anonymitet. Följebrevet återfinns i bilaga 1. 
För att säkerställa att relationen mellan uppdragsgivaren och respondenterna inte skulle påverkas 
negativt samt i syfte om att respondenterna inte skulle känna sig oetiskt behandlade redogjordes 
ovanstående. (Christensen et al., 2010) 
 
Något som kan ha en påverkan på svaren är att respondenterna kan tendera till att svara så som 
de förväntas svara, det vill säga att de ger ett socialt önskvärt svar. (Bryman & Bell, 2011) Vissa 
frågor kunde upplevas som känsliga vilket medför en risk i att respondenterna ger denna typ av 
svar. Graden av denna påverkan ansågs dock minska då anonymitet tillämpades samt att en fysik 
intervju ej utfördes, vilket kan ha bidragit med ärligare svar (DePoy & Gitling, 1999). På grund 
av att anonymiteten utlovades i undersökningen är detta inget som påverkar sammanställningen 
av resultatet i studien. 
	  

3.5.4	  Tillvägagångssätt	  
Enkäten sammanställdes utifrån studiens teoretiska referensram. Enkätfrågorna 
vidarebefordrades till Joakim Forsberg, Project Manager Employer Branding på ABB som sedan 
förde in dessa i företagets survey program, CAWP. Valet av att sända ut enkäten via företagets 
interna program grundar sig att enkäten snabbt kan nå ut till de tänkta respondenterna. Valet kan 
tänkas stärka trovärdigheten till undersökningen hos respondenterna, då undersökningen sänds ut 
på ett sätt de är vana vid. Enkäten skickades först ut till ABB:s ambassadörer, där de ombads att 
svara på enkäten samt att vidarebefordra den till tre kollegor. Utskicket till dessa gjordes den 2:a 
maj, de blev därefter påminda om enkäten samt vidarebefordring två arbetsdagar efter första 
utskicket, den 6:e maj. Valet av att ha en tidig påminnelse togs, då första dagen för utskick var 
efter en helgdag och att enkäten därför skulle kunna ha förbisetts. Den 9:e maj samlades alla svar 
in för sammanställning och analys. 
 
En faktor som kan spela in vid en replikation av studien är kontakten med uppdragsgivaren, då 
en av författarna till studien arbetar hos uppdragsgivaren, vilket kan påverka studiens reliabilitet. 
Anställningen upplevs ha underlättat kontakten med ABB. 
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3.5.5	  Enkätundersökningens	  uppbyggnad	  
Enkätsvaren mättes dels i nominalskalor, där variablerna namngavs. Uteslutande kategorier 
nyttjades samt frågor med svarsalternativen ja eller nej. Enkätsvaren mättes även i ordinalskalor 
där svarsalternativen kunde rangordnas, det möjliggjorde att variabler kunde placerades i högre i 
rank än andra. Det går däremot inte att uttala sig om hur stor skillnaden mellan dem är. (DePoy 
& Gitlin, 1999) Genom användandet av dessa skalor tillåts respondenten att välja något 
alternativ framför det andra, det vill säga det alternativ som passar bäst (Christensen et al., 2010). 

3.5.6	  Analys	  
Den empiriska insamlade data behandlades utifrån en univariat analys, det vill säga utifrån en 
beskrivande statistik (Djurfeldt et al., 2003). Denna typ av analys behandlar en variabel i taget 
(Bryman & Bell, 2011) och variabelns fördelning kan visas i diagram av olika slag eller 
frekvenstabeller (Djurfeldt et al., 2003). Studien har tillämpat frekvenstabeller, då detta tydligt 
visar respondenternas ställningstagande i frågorna. Tabeller visar på svarsfrekvens av det totala 
antalet respondenter som även visas omräknat i procent (Bryman & Bell, 2011). 
Frekvenstabellerna tar upp procentsatsen i syfte om att underlätta förståelsen för den relativa 
storleken för de olika svarskategorierna (Djurfeldt et al., 2013). Valet av frekvenstabeller 
grundade sig i att utläsningen av resultatet upplevs som mer exakt, än diagram då skillnaderna i 
diagrammen kan vara svåra att urskilja. Mätningen av svaren, som var i nominal- samt 
ordinalskalor är i linje med den univariata analysen (Djurfeldt et al., 2003). Något som 
tillämpades i kombination med den univariata analysen var en bivariat analys. Den bivariata 
analysen syftar till att undersöka två variabler samtidigt för att se om det finns något samband 
mellan de två variablerna (Bryman & Bell, 2011). Studien kommer därför att ställa olika 
variabler emot varandra för att hitta eventuella samband, detta presenteras som korstabuleringar 
och analyseras efter de enskilda variablernas analys.  
 

3.6	  Operationalisering	  
Operationaliseringens syfte är att påvisa kopplingen mellan enkätfrågorna och teorin. Frågorna 
är uppbyggda efter studiens teoretiska referensram. 

3.6.1	  Demografiska	  variabler	  
1. Kön 
2. Ålder 
3. Verksamma år på ABB 
 
De tre ovanstående frågorna ställs för att skapa en översiktlig bild av respondenten, utan att fråga 
efter personlig information som tillåter identifiering. Dessa variabler kan i sin tur ställas emot 
andra variabler i en analys. 
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3.6.2	  Word-‐of-‐Mouth	  
4. Har du någon gång rekommenderat en person i din bekantskap till att söka/ inte söka 
anställning på ABB? 

Ja                                                          Nej 
 

5. Jag har främst rekommenderat personer i min bekantskap att de: 
Ska söka                          Inte ska söka                  Har inte rekommenderat 
	  
Den första frågan tas upp i syfte om att belysa rekommendationen eller om respondenten 
uttrycker sig eller kommunicerar organisationen som en potentiell arbetsplats eller ej. Word-of-
Mouth är själva spridningen och rekommendationen i detta fall. Den andra frågan ställdes i syfte 
om att få besvarat om det är en negativ eller positiv rekommendation i de fall en 
rekommendation hade gjorts. 
	  

3.6.3	  Hinder	  för	  informationsdelning	  
6a. Har något av följande upplevts som ett problem vid en rekommendation? (Flervalsalternativ) 
 
• Inget av nedanstående har varit ett problem. 
• Tidsbrist 
• Rädsla för att äventyra någon annans anställning 
• Inte bekväm med att prata om anställningar 
• Känner inte till vilka fördelar en rekommendation kan ge mig 
• Upplever att företaget inte stödjer rekommendationer 
• Känner mig inte bekväm i att rekommendera med hjälp av digitala verktyg 
• Upplever att jag inte har kunskap om att rekommendera via digitala hjälpmedel 
	  
6b. Om du har upplevt ett problem vid en rekommendation har något av ovanstående varit en 
faktor för att du inte rekommenderat? 

Ja    Nej 
 
Syftet med frågan var undersöka möjliga hinder vid rekommendation. De tre första 
svarsalternativen kan kopplas till personliga hinder vid informationsdelning, de två 
nästkommande förbinds med organisatoriska hinder och de sista två med tekniska hinder vid 
informationsdelning. Frågan är uppdelad i två frågor där det först går att utläsa om något av 
alternativen har upplevts som ett problem vid en rekommendation och sedan om det upplevda 
hindret bidragit till att respondenten avstått från att rekommendera.  
	  

3.6.4	  Arbetstillfredsställelse	  
7. Totalt sett är jag tillfredsställd med min tjänst och ABB som arbetsgivare 
Instämmer inte alls    Instämmer inte            Instämmer delvis 
 
Instämmer  Instämmer helt 
 
Frågan ställdes i syfte om se ett möjligt samband mellan rekommendationer och den upplevda 
tillfredsställelsen av tjänsten och ABB som arbetsgivare. För att se om det kunde finnas något 
samband med att de som inte rekommenderat eller rekommenderat negativt inte upplever arbetet 
som tillfredsställande. 
 
Frågan ställdes så att det är den totala upplevelsen bedöms och inte den specifika nivån, eftersom 
syftet inte var att undersöka vilka parametrar som är tillfredsställda eller otillfredsställda i 
arbetet. Valet av att ha en skala där respondenten måste ta ställning gjordes för att kunna utläsa 
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vilken grad av den totala arbetstillfredsställelsen de instämmer till. Om det hade varit en fråga 
med definita svar så hade det möjligtvis upplevts som ett svårt val, då det finns specifika faktorer 
som kan spela in på den totala arbetstillfredsställelsen. Genom att tillämpa olika svarsalternativ 
ges utrymme för att sådana faktorer kan inverka på svaret. 
 

3.6.5	  Social	  identitet	  
8. Om jag skulle rekommendera en person i min bekantskap måste personen passa ihop med 
ABB som företag och vad de står för: 
Instämmer inte alls    Instämmer inte            Instämmer delvis 
 
Instämmer  Instämmer helt 
 
9. Kan en belöning vid en rekommendation påverka din vänskap till den som du rekommenderar, 
negativt? 

Ja                Nej             Vet ej 
 
10. Skulle du avstå från att rekommendera om en belöning enbart ges till dig och inte till den du 
rekommenderar? 

Ja                Nej             Vet ej 
 
Fråga åtta ställs för att respondenten ska reflektera över om identiteten måste stämma överens 
med den rekommenderade personen och företaget för att en rekommendation ska ske. Fråga nio 
och tio speglar om rekommendationen upplevs ha ett negativt inflytande på vänskapen om 
personen som rekommenderar får en belöning av att rekommendera en person i sin bekantskap. 
Fråga tio tar upp om ovanstående kan vara en bidragande faktor till att inte rekommendera.  
 

3.6.6	  Motivationsfaktorer	  
11. Om du skulle rekommendera någon till att söka anställning hos ABB skulle du göra det 
främst för att: 
(Rangordna) 
• Det går att få en slags belöning för det (verbal/ eller ekonomisk kompensation) 
• Det kan stärka min position utåt 
• Det får mig själv att känna mig bra 
• För att hjälpa en bekant 
• För att hjälpa organisationen 
• Inget av alternativen är viktiga 
	  
Respondenterna ombads att rangordna ovanstående påståenden. Syftet med rangordningen var att 
undersöka vilken motivation respondenterna främst drivs av vid en rekommendation. De första 
två påståenden hänvisar till den yttre motivationsteorin, där handlingen (rekommendationen) 
utförs och drivs av en förväntad belöning, i detta fall en verbal eller ekonomisk gratifikation. 
Påståendet som omfattar en förstärkt position syftar till en annan form av belöning, där 
respondenten som drivs av denna typ av yttre motivation ser nyttan i att en fördelaktig självbild, 
utåt sett, skapas om handlingen utförs. 
 
Tredje påståendet reflekterar den inre motivationen hos en person. Handlingen i sig uppfattas 
som tillfredsställande för respondenten. Själva agerandet är det som skänker tillfredsställelse och 
resulterar i att respondenten känner sig bra. 
 
Påstående nummer fyra och fem grundar sig i den prosociala motivationen, där handlingen utförs 
i syfte om att hjälpa andra. Tillfredsställelsen och själva belöningen kommer ur en handling som 
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präglas av hjälpsamhet och empati för andra människor. Det andra påståendet som behandlar 
teorin grundas i om den prosociala motivationen kan visa sig genom viljan att hjälpa 
organisationen som enhet och inte enbart på individnivå. 
 
Sista påståendet kan kopplas till den totala avsaknaden av motivation för handlingen, som kan 
ses som ett motiv till att inte rekommendera. Om ingen av ovanstående motivationer är drivande 
i handlingen anses personen inneha en total avsaknad av motivation, det vill säga att handlingen 
inte anses betydande. 
	  

3.6.7	  Yttre	  motivation,	  social	  identitet	  och	  arbetstillfredsställelse	  
12. Kan du känna dig osäker till en rekommendation för att: 
(Flervalsalternativ) 
• Inget av följande 
• Det skulle påverka mitt rykte negativt om personen jag rekommenderar inte får tjänsten 
• Jag inte får en ekonomisk ersättning för rekommendationen 
• Personen jag rekommenderar inte passar ihop med ABB 
• Jag upplever att ABB, totalt sett, inte är en bra arbetsplats 
 
Påståendena i frågan härrör teorierna om yttre motivation, social identitet samt 
arbetstillfredsställelse och hänvisar till vad som kan upplevas som en osäkerhet i en 
rekommendation. Det behöver inte betyda att en rekommendation inte sker, utan tar endast 
hänsyn till vad som kan påverka beslutet vid en rekommendation. De två första påståendena 
berör teorin om yttre motivation, det nästkommande social identitet och det sista påståendet 
arbetstillfredsställelse. 
 

3.6.8	  Öppen	  fråga	  	  
13. Finns det någonting du skulle vilja tillägga i undersökningen?  
 
Frågan är en öppen och valfri fråga som ställdes för att låta respondenterna tillägga om något 
enligt dem saknas i undersökningen eller om de vill förklara något. Detta gav respondenterna en 
möjlighet att uttrycka sig fritt och med egna ord gällande någon specifik fråga eller 
undersökningen i helhet. 
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4.	  Resultat	  
Nedan redovisas den insamlade empiriska data som utgör studiens resultat. Resultatet redovisas 
i frekvenstabeller där procentsatsen i tabellerna är avrundade till heltal, då resultatet är baserat 
på antal respondenter. Resultaten kan inte generaliseras utan bör ses i den kontext de är 
insamlade.  
	  

4.1	  Demografiska	  variabler	  
	  
1.	  Kön	  

	   	  
	  

Totalt	  
	  Kvinna	   31	   41	  %	  

Man	   44	   59	  %	  

Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  
	  
Resultatet visar på att 41 procent av de som besvarade enkäten var kvinnor och 59 procent var 
män, detta visar på en jämvikt mellan könen i enkäten, med en marginal åt det manliga könet. 
 
2.	  Ålder	  

	   	  
	  

Totalt	  
	  20-‐30	   39	   52	  %	  

31-‐40	   20	   27	  %	  
41-‐50	   14	   19	  %	  
51-‐60	   	  	  2	   	  	  3	  %	  
Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  

 
Mer än hälften av de som svarade på enkäten var mellan 20-30 år, dessa respondenter ingår i den 
yngsta kategorin. Det var relativt jämt fördelat mellan åldrarna 31-40 år och 41-50 år, vilka stod 
för den största delen av den andra hälften av respondenter då endast två respondenter var i åldern 
51-60 år. 
 
3.	  Verksamma	  år	  på	  ABB	  

	   	  
	  

Totalt	  
	  0-‐5	  år	   52	   69	  %	  

06-‐10	  år	   10	   13	  %	  
11-‐15	  år	   	  	  3	   	  	  4	  %	  
16-‐	  år	   10	   13	  %	  
Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  

 
Majoriteten av de som har deltagit i undersökningen har varit verksamma på ABB i mellan 0-5 
år. Det innebär att de flesta som besvarade enkäten inte arbetat under en längre tid på ABB. De 
som har varit verksamma i 6-10 år samt 16 år eller fler är lika många till antal och tillsammans 
utgör de 26 procent av det totala antalet respondenter.  
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4.2	  Word-‐of-‐Mouth	  
 

4.	  Har	  du	  någon	  gång	  rekommenderat	  en	  person	  i	  din	  bekantskap	  till	  
	   	  att	  söka/	  inte	  söka	  anställning	  på	  ABB?	  

	   Totalt	  
	  Ja	   65	   87	  %	  

Nej	   10	   13	  %	  
Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  

	  
På frågan om respondenterna har rekommenderat någon i deras bekantskap till att söka 
anställning på ABB svarade 87 procent att de hade rekommenderat medan 13 procent inte hade 
rekommenderat. Resultatet visar tydligt att majoriteten har rekommenderat. 
	  

5.	   	   Jag	  har	  främst	  rekommenderat	  personer	  i	  min	  bekantskap	  att	  de:	  att	  söka/	  
inte	  söka	  anställning	  på	  ABB?	  

	   	  
	  

Totalt	  
	  Har	  inte	  rekommenderat	   	  	  9	   12	  %	  

Ska	  söka	   66	   88	  %	  
Ska	  inte	  söka	   	  	  0	   	  	  0	  %	  
Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  

	  
Följdfrågan om en rekommendation har varit av negativt eller positiv karaktär eller om en 
rekommendation inte alls skett, visade att samtliga som har rekommenderat har rekommenderat 
positivt. Med andra ord så har de tillfrågade rekommenderat personer i deras bekantskap till att 
söka en tjänst på ABB. 
	  

4.3	  Hinder	  för	  informationsdelning	  
	  

6a.	  Har	  något	  av	  följande	  upplevts	  som	  problem	  gällande	  rekommendation?	  
	   	  

	  
Totalt	  

	  Inget	  av	  nedanstående	  har	  varit	  ett	  problem	   	  47	   53	  %	  
Tidsbrist	   7	   	  8	  %	  
Rädsla	  för	  att	  äventyra	  någon	  annans	  anställning	   1	   	  1	  %	  
Inte	  bekväm	  med	  att	  prata	  om	  anställningar	   1	   	  1	  %	  
Känner	  inte	  till	  vilka	  fördelar	  en	  rekommendation	  kan	  ge	  
Upplever	  att	  företaget	  inte	  stödjer	  rekommendationer	   5	   	  6	  %	  
Känner	  mig	  inte	  bekväm	  i	  att	  rekommendera	  med	  hjälp	  av	  digitala	  verktyg	   5	   	  6	  %	  
Upplever	  att	  jag	  inte	  har	  kunskap	  om	  att	  rekommendera	  via	  digitala	  hjälpmedel	   	   	  
Totalsumma	   Svar=	  89	   100	  %	  
	   N=	  75	   	  

	  
53 procent upplever att det inte finns något hinder för informationsdelning, vilket innebär att 
närmare hälften, 47 procent, av respondenterna anser att det finns hinder vid en 
rekommendation. Det vanligaste hindret som upplevs är att de inte innehar kunskap om hur de 
rekommenderar via digitala hjälpmedel. Det andra hindret är att de saknar kännedom om vilka 
fördelar en rekommendation kan ge och det tredje hindret är en upplevd tidsbrist. Därefter 
upplever respondenterna en känsla av att företaget inte stödjer rekommendationer tillsammans 
med att de inte känner sig bekväma med användning av digitala hjälpmedel vid en 
rekommendation. En av respondenterna upplevde en rädsla för att äventyra någon annans 
anställning och en annan upplevde att de inte var bekväm i att tala om anställningar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  %	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  %	  	  
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6b.	  Om	  du	  har	  upplevt	  ett	  problem	  vid	  en	  rekommendation	  

	   	  har	  något	  av	  ovanstående	  varit	  en	  faktor	  för	  att	  du	  inte	  rekommenderat?	   	   	  

	  
Totalt	  

	  Ja	   11	   15	  %	  
Nej	   64	   85	  %	  
Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  

	  
På följdfrågan om detta har varit en anledning till att de inte har rekommenderat svarade 85 
procent att detta inte varit en anledning till att inte rekommenderat. Däremot anser 15 procent att 
de hinder som de har stött på vi en rekommendation har legat till grund för att en 
rekommendation ej skett.  
	  

4.4	  Arbetstillfredsställelse	  
	  

7.	  	  

	   	  
	  

Totalt	  
	  Instämmer	  inte	  alls	   	  	  1	   	  	  1	  %	  

Instämmer	  inte	   	  	  1	   	  	  1	  %	  
Instämmer	  delvis	   10	   13	  %	  
Instämmer	   38	   51	  %	  
Instämmer	  helt	   25	   33	  %	  
Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  

	  
Det största antalet respondenter svarade att de var tillfredsställda med tjänsten och ABB som 
arbetsgivare. Resultatet av denna fråga visade att 51 procent instämde med påståendet, 33 
procent instämde helt. Något som ytterligare går att utläsa är att 13 procent instämmer delvis, 
medan enbart 1 procent vardera anser att påståendet inte stämmer in eller att det inte alls gör det. 
	  

4.5	  Social	  identitet	  
	  

8.	  Om	  jag	  skulle	  rekommendera	  en	  person	  i	  min	  bekantskap	  måste	  personen	  
passa	  ihop	  med	  ABB	  som	  företag	  och	  vad	  de	  står	  för:	  

	   	  
	  

Totalt	  
	  Instämmer	  inte	  alls	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  1	  %	  

Instämmer	  inte	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  4	  %	  
Instämmer	  delvis	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	   21	  %	  
Instämmer	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	   44	  %	  
Instämmer	  helt	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	   28	  %	  
Ej	  svarat	  

	  
	  	  	  	  1	  %	  

Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  
	  
Majoriteten av de som besvarat enkäten anser att den som ska bli rekommenderad till att söka 
anställning skall passa ihop med ABB som företag, där 28 procent instämmer helt och 41 procent 
instämmer. 21 procent har svarat att de instämmer delvis, 4 procent instämmer inte och 1 procent 
instämmer inte alls. 1 procent har inte svarat på den här frågan, vilket räknas som bortfall i 
frågan. 
 

Totalt	  sett	  är	  jag	  tillfredsställd	  med	  min	  tjänst	  och	  ABB	  som	  arbetsgivare	  
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9.	   	  Kan	  en	  belöning	  vid	  en	  rekommendation	  påverka	  din	  vänskap	  till	  den	  
som	  du	  rekommenderar,	  negativt?	  

	   	  
	  

Totalt	  
	  Ja	   	  	  4	   	  	  5	  %	  

Nej	   54	   72	  %	  
Vet	  ej	   17	   23	  %	  

Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  
 
Majoriteten, 72 procent, har svarat att det inte skulle påverka deras vänskap om de fick en 
belöning vid en rekommendation av en vän. 23 procent har svarat vet ej, vilket tyder på en 
osäkerhet till vart de står gällande påståendet. De som tror att en rekommendation skulle kunna 
påverka vänskapen utgjorde 5 procent av respondenterna.  
	  

10.	  Skulle	  du	  avstå	  från	  att	  rekommendera	  om	  en	  belöning	  enbart	  ges	  till	  dig	  och	  
inte	  till	  den	  du	  rekommenderar?	  

	   	  
	  

Totalt	  
	  Ja	   	  	  	  	  4	   5	  %	  

Nej	   	  	  59	   79	  %	  
Vet	  ej	   	  	  12	   16	  %	  
Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  

	  
På följdfrågan om de skulle avstå att rekommendera om en belöning endast ges till den som 
rekommenderar skulle majoriteten, 79 procent, inte avstå att rekommendera. 16 procent svarade 
vet ej och 5 procent svarade att de skulle avstå att rekommendera. 
	  

4.6	  Motivationsfaktorer	  	  
Nedan redovisas fråga 11 i sex tabeller i syfte om att redogöra rangordningen från val ett till val 
sex.  
	  

11.	  Om	  du	  skulle	  rekommendera	  någon	  till	  att	  söka	  anställning	  hos	  ABB	  skulle	  du	  
göra	  det	  främst	  för	  att:	  (Rangordna)	  

	   	  Val	  1	  
	   	  

	  
Totalt	  

	  Inget	  av	  alternativen	  är	  viktiga	   	  5	   	  	  7	  %	  
Det	  går	  att	  få	  en	  slags	  belöning	  för	  det	  (verbal	  eller	  ekonomisk	  kompensation)	   10	   13	  %	  
Det	  kan	  stärka	  min	  position	  utåt	   	  	  5	   	  	  7	  %	  
Det	  får	  mig	  själv	  att	  känna	  mig	  bra	   	  	  2	   	  	  3	  %	  
För	  att	  hjälpa	  en	  bekant	   37	   49	  %	  
För	  att	  hjälpa	  organisationen	   15	   20	  %	  
Ej	  svarat	   	  	  1	   	  	  1	  %	  
Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  

	  
Respondenterna rangordnade alternativen på denna fråga där de fick ta ställning till vilket av 
alternativen som var viktigast om de skulle rekommendera någon att söka anställning hos ABB. 
Den viktigaste drivkraften till en rekommendation ansågs vara att hjälpa en bekant, vilket 49 
procent svarade. 20 procent svarade att de främst rekommenderar någon till att söka anställning 
för att hjälpa organisationen. 7 procent svarade att de inte anser att något av alternativen är 
viktiga som deras första val, vilket medför att de inte räknas in i resterande val. 
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11.	   Om	   du	   skulle	   rekommendera	   någon	   till	   att	   söka	   anställning	   hos	   ABB	   skulle	   du	  
göra	  det	  främst	  för	  att:	  (Rangordna)	  

	   	  Val	  2	  
	   	  

	  
Totalt	  

	  Inget	  av	  alternativen	  är	  viktiga	   	  	  8	   11	  %	  
Det	  går	  att	  få	  en	  slags	  belöning	  för	  det	  (verbal	  eller	  ekonomisk	  kompensation)	   	  	  6	   	  	  8	  %	  
Det	  kan	  stärka	  min	  position	  utåt	   	  	  6	   	  	  8	  %	  
Det	  får	  mig	  själv	  att	  känna	  mig	  bra	   11	   15	  %	  
För	  att	  hjälpa	  en	  bekant	   18	   24	  %	  
För	  att	  hjälpa	  organisationen	   25	   33	  %	  
Ej	  svarat	   	  	  1	   	  	  1	  %	  
Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  

	  
Viljan att hjälpa organisationen vid en rekommendation sågs som den näst starkaste drivkraften 
och utgjorde 33 procent av svaren. Även att hjälpa en bekant ansågs vara betydande som andra 
val bland de som inte valde det först, vilket utgjorde 24 procent. Rekommendationen som 
handling och att det får dem själva att känna sig bra ansågs även vara betydande för 15 procent 
av respondenterna. 
	  

11.	  Om	  du	  skulle	  rekommendera	  någon	  till	  att	  söka	  anställning	  hos	  ABB	  skulle	  du	  
göra	  det	  främst	  för	  att:	  (Rangordna)	  

	   	  Val	  3	  
	   	  

	  
Totalt	  

	  Inget	  av	  alternativen	  är	  viktiga	   14	   19	  %	  
Det	  går	  att	  få	  en	  slags	  belöning	  för	  det	  (verbal	  eller	  ekonomisk	  kompensation)	   	  	  9	   12	  %	  
Det	  kan	  stärka	  min	  position	  utåt	   10	   13	  %	  
Det	  får	  mig	  själv	  att	  känna	  mig	  bra	   22	   29	  %	  
För	  att	  hjälpa	  en	  bekant	   	  	  4	   	  	  5	  %	  
För	  att	  hjälpa	  organisationen	   15	   20	  %	  
Ej	  svarat	   	  	  1	   	  	  1	  %	  
Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  

	  
Som tredje val rekommenderade respondenterna främst för att det fick dem att känna sig bra följt 
av att handlingen skulle utföras för att hjälpa organisationen. De respondenter vars svar 
kategoriseras under att inga av alternativen är viktiga har enbart angett att två alternativ är 
viktiga vid en rekommendation eller färre. Antalet har ökat från att fem stycken respondenter 
ansåg detta till att 14 stycken inte upplever att fler alternativ är av betydelse. 
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11.	   Om	  du	   skulle	   rekommendera	   någon	   till	   att	   söka	   anställning	   hos	   ABB	   skulle	   du	  
göra	  det	  främst	  för	  att:	  (Rangordna)	  

	   	  Val	  4	  
	   	  

	  
Totalt	  

	  Inget	  av	  alternativen	  är	  viktiga	   17	   23	  %	  
Det	  går	  att	  få	  en	  slags	  belöning	  för	  det	  (verbal	  eller	  ekonomisk	  kompensation)	   17	   23	  %	  
Det	  kan	  stärka	  min	  position	  utåt	   23	   31	  %	  
Det	  får	  mig	  själv	  att	  känna	  mig	  bra	   10	   13	  %	  
För	  att	  hjälpa	  en	  bekant	   	  	  3	   	  	  4	  %	  
För	  att	  hjälpa	  organisationen	   	  	  4	   	  	  5	  %	  
Ej	  svarat	   	  	  1	   	  	  1	  %	  
Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  

	  
Det som går att utläsas från denna tabell är att en rekommendation sker för att stärka positionen 
utåt och att det går att få en slags belöning är de alternativ som främst väljs som fjärde val i 
rangordningen. 
	  

11.	  Om	  du	  skulle	  rekommendera	  någon	  till	  att	  söka	  anställning	  hos	  ABB	  skulle	  du	  
göra	  det	  främst	  för	  att:	  (Rangordna)	  

	   	  Val	  5	  
	   	  

	  
Totalt	  

	  Inget	  av	  alternativen	  är	  viktiga	   25	   33	  %	  
Det	  går	  att	  få	  en	  slags	  belöning	  för	  det	  (verbal	  eller	  ekonomisk	  kompensation)	   19	   25	  %	  
Det	  kan	  stärka	  min	  position	  utåt	   13	   17	  %	  
Det	  får	  mig	  själv	  att	  känna	  mig	  bra	   	  	  7	   	  	  9	  %	  
För	  att	  hjälpa	  en	  bekant	   	  	  3	   	  	  4	  %	  
För	  att	  hjälpa	  organisationen	   	  	  7	   	  	  9	  %	  
Ej	  svarat	   	  	  1	   	  	  1	  %	  
Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  

	  
Fortsatt väljer respondenterna även att en rekommendera för att det går att få en slags belöning 
följt av att det kan stärka positionen utåt sett. Detta visar på att många av respondenterna placerar 
dessa två alternativ som sista val och är mindre prioriterade i rangordningen. Antalet som svarat 
att inget av alternativen var viktiga har ökat från föregående val, då de inte upplever att fler 
alternativ är nödvändiga aspekter för en rekommendation. 
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11.	   Om	  du	   skulle	   rekommendera	   någon	   till	   att	   söka	   anställning	   hos	   ABB	   skulle	   du	  
göra	  det	  främst	  för	  att:	  (Rangordna)	  

	   	  Val	  6	  
	   	  

	  
Totalt	  

	  Inget	  av	  alternativen	  är	  viktiga	   74	   99	  %	  
Det	  går	  att	  få	  en	  slags	  belöning	  för	  det	  (verbal	  eller	  ekonomisk	  kompensation)	   	  	  0	   	  	  0	  %	  
Det	  kan	  stärka	  min	  position	  utåt	   	  	  0	   	  	  0	  %	  
Det	  får	  mig	  själv	  att	  känna	  mig	  bra	   	  	  0	   	  	  0	  %	  
För	  att	  hjälpa	  en	  bekant	   	  	  0	   	  	  0	  %	  
För	  att	  hjälpa	  organisationen	   	  	  0	   	  	  0	  %	  
Ej	  svarat	   	  	  1	   	  	  1	  %	  
Totalsumma	   N=	  75	   100	  %	  

	  
99 procent av respondenterna anser, vid detta skede, att inget av alternativen är viktiga. Detta 
beror på att de som rangordnat de andra alternativen lägger detta alternativ som det minst viktiga 
eftersom de tagit ställning till alla av alternativen. Även under detta val ökar alternativet inget av 
alternativen är viktiga då respondenterna enbart upplevde en del av alternativen som betydande 
för att rekommendera någon. 
	  

	  	   Val	  1	   Val	  2	   Val	  3	   Val	  4	   Val	  5	  
Inget	  av	  alternativen	  är	  viktiga	   5	   5	   5	   5	   5	  
Det	  går	  att	  få	  en	  slags	  belöning	  för	  det	  (verbal	  eller	  ekonomisk	  kompensation)	   10	   16	   25	   42	   61	  
Det	  kan	  stärka	  min	  position	  utåt	   5	   11	   21	   44	   57	  
Det	  får	  mig	  själv	  att	  känna	  mig	  bra	   2	   13	   35	   45	   52	  
För	  att	  hjälpa	  en	  bekant	   37	   55	   59	   62	   65	  
För	  att	  hjälpa	  organisationen	   15	   40	   45	   49	   56	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
För att bekräfta att dessa siffror stämmer överens (visas i tabellen ovan) har det högsta antalet 
räknats ut på första valet vilket visade sig vara att hjälpa en bekant med 37 respondenter. För att 
inte bortse från de respondenter som har valt ett annat alternativ som första val, andra val och så 
vidare, har summorna adderats med föregående kategori av respondenter. För att få fram vilket 
som är den näst viktigaste alternativet har antalet respondenterna adderats i första valet med 
respondenterna i andra valet, där för att hjälpa organisationen, var det som var viktigaste med 
totalt 40 respondenter. Därefter kommer det får mig att känna mig bra med totalt 35 
respondenter som tredje viktigaste alternativet, det stärker min position utåt 44 respondenter som 
fjärde viktigaste alternativet och till sist det femte viktigaste alternativet var det går att få en 
slags belöning för det (verbal eller ekonomisk kompensation) som 61 respondenter svarade. Inget 
av alternativen är viktiga har endast inkluderats då respondenterna har svarat det genomgående i 
frågan.  
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4.7	  Yttre	  motivation,	  social	  identitet	  och	  arbetstillfredsställelse	  
	  

12.	  Kan	  du	  känna	  dig	  osäker	  till	  en	  rekommendation	  för	  att:	  
	   	  

	  
Totalt	  

	  Inget	  av	  följande	   33	   40	  %	  
Det	  skulle	  påverka	  mitt	  rykte	  negativt	  om	  personen	  jag	  rekommenderar	  inte	  får	  tjänsten	   12	   14	  %	  
Jag	  inte	  får	  en	  ekonomisk	  ersättning	  för	  rekommendationen	   	  	  5	   	  	  6	  %	  
Personen	  jag	  rekommenderar	  inte	  passar	  ihop	  med	  ABB	   29	   35	  %	  
Jag	  upplever	  att	  ABB,	  totalt	  sett,	  inte	  är	  en	  bra	  arbetsplats	   	  	  4	   	  	  5	  %	  
Totalsumma	   Svar=	  83	   100	  %	  

	  
N=	  75	  

	  	  
Av de alternativ som gavs upplevde 40 procent av respondenterna att inget av alternativen får 
dem att känna sig osäkra till en rekommendation. Den främsta orsaken till att respondenter kunde 
känna sig osäkra var att personen som respondenten rekommenderar till en tjänst inte skulle 
passa ihop med ABB som företag. Något som också upplevdes som en osäkerhet kring en 
rekommendation var att en rekommendation kunde påverka respondentens rykte negativt om det 
visar sig att personen som blir rekommenderad inte får tjänsten. 
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4.8	  Öppen	  fråga	  
	  

13.	  Finns	  det	  någonting	  du	  skulle	  vilja	  tillägga	  i	  undersökningen?	  (Valfritt)	  

	  ”Ibland	  kan	  man	  känna	  en	  osäkerhet	  för	  hur	  personen	  man	  funderar	  på	  att	  rekommendera	  skulle	  göra	  
ett	  dåligt	  jobb	  och	  därmed	  påverka	  ens	  eget	  anseende	  internt	  i	  företaget	  om	  den	  anställs.”	  
	  ”Jag	  vet	  inte	  hur	  jag	  skulle	  göra	  för	  att	  rekommendera	  någon.”	  

	  ”Om	  man	   rekommenderar	   någon	   är	   det	   ju	   enbart	   för	   att:	   Hjälpa	   en	   vän	   och	   att	  man	   tror	   att	   detta	  
verkligen	  skulle	  hjälpa	  företaget.	  Att	  den	  som	  eventuellt	  anställs	  upplevs	  som	  en	  stor	  resurs.”	  

	  “Pengar	  vet	  jag	  inte,	  men	  om	  man	  nu	  skulle	  ha	  det	  så	  borde	  beloppet	  i	  så	  fall	  delas	  mellan	  de	  två	  det	  rör	  
sig	  om.”	  

	  “En	  stor	  anledning	  till	  att	   jag	  tvekar	  till	  att	  rekommendera	  ABB	  som	  arbetsgivare	  är	  att	   jag	  upplever	  
att	  företaget	  har	  en	  lång	  väg	  att	  gå	  när	  det	  gäller	  att	  motivera	  sina	  anställda	  och	  att	  löneutvecklingen	  
är	  för	  svag.	  Jag	  skulle	  vilja	  se	  ett	  tydligare	  fokus	  på	  att	  utveckla	  ett	  inspirerande	  ledarskap	  och	  en	  kultur	  
av	  att	  ständigt	  vilja	  bli	  förbättra	  våra	  arbetssätt.”	  

	  “Jag	  skulle	  vara	  ärlig	  till	  personen	  jag	  rekommenderar	  om	  hur	  jag	  tycker	  ABB	  är	  som	  arbetsplats	  och	  
inte	  mörka	  de	  negativa	  delarna	  som	  dålig	  löneutveckling	  och	  så	  vidare.	  Det	  hade	  inte	  känts	  bra	  om	  en	  
person	  börjar	  arbeta	  här	  och	  inte	  gillar	  det.”	  

	  “Det	  är	  enkelt	  att	  dela	  våra	  annonser	  till	  vänner	  från	  en	  specifik	  annons.	  När	  man	  trivs	  på	  sitt	  företag	  
är	  det	  självklart	  att	  man	  vill	  att	  fler	  ska	  upptäcka	  ABB-‐världen	  och	  alla	  häftiga	  karriärmöjligheter	  som	  
finns	  här.	  Det	  är	  svårt	  att	  låta	  bli	  att	  rekommendera	  vänner,	  släkt	  och	  bekanta	  att	  ta	  chansen	  när	  ett	  
passande	  jobb	  kommer	  ut.”	  

	   	  
Ett fåtal av respondenterna valde att svara på det valfria kommentarsfältet. Ovan visas 
kommentarer som var relaterade till det som undersöktes i studien. De kommentarer som inte 
berörde studiens syfte kommer inte att redovisas, då de inte bidrog till studien utan var mer 
lyckönskningar. Resterande kommentarer återfinns i bilaga 3.  
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5.	  Analys	  
Kapitel behandlar vad som framkommit ur resultatet från enkätundersökningen. Analysen 
förbinder resultatet med den teoretiska referensramen.  
 

5.1	  Word-‐of-‐	  Mouth	  
Majoriteten av respondenterna har rekommenderat någon i deras bekantskap till att söka/inte 
söka anställning hos ABB. Svaren speglar själva spridningen av Word-of-Mouth, där följdfrågan 
visade på att de som skulle rekommendera arbetsgivaren skulle göra det positivt. Svaret visar en 
stark enighet, att ingen skulle rekommendera negativt. Respondenternas svar demonstrerar att 
rekommendationer sker och att de sker i positiv form, vilket tyder på att användningen av 
referral program som rekryteringsmetod kan vara en passande metod för ABB. Positiv Word-of-
Mouth har en tendens att stärka organisationsattraktiviteten (Hoye & Lievens, 2007), vilket kan 
bidra till att stärka ABB:s employer brand.  
 

5.2	  Hinder	  för	  informationsdelning	  
Närmare hälften svarade att de har upplevt något hinder för informationsdelning. Det största 
hindret som framkom i undersökningen var att respondenterna inte hade kunskap om digitala 
hjälpmedel, det vill säga att sprida en rekommendation digitalt, följt av att de saknar kännedom 
om vilka fördelar en rekommendation kan ge. Den första kan tyda på att den tekniska 
utvecklingen har gått framåt och därför kan det vara nödvändigt från företagets sida att 
identifiera detta gap (Yang & Maxwell, 2011) så att det inte hindrar informationsdelningen för 
anställda på ABB.  
 

5.3	  Social	  identitet	  
Gällande frågan; om en belöning vid en rekommendation skulle påverka vänskapen negativt 
visade svaren från respondenterna tydligt att så var ej fallet. Fler svarade vet ej än ja, vilket kan 
tyda på att respondenterna inte kunde reflektera eller ta ställning i frågan och därmed ge ett 
konkret svar. Detta kan visa på en tveksamhet till att rekommendera om handlingen bistod med 
en egen vinning, vilket styrker teorin om social identitet. Däremot visade följdfrågan att fler hade 
övergått till ett ställningstagande, nej, gällande avstånd till en rekommendation om en belöning 
enbart ges till den som rekommenderar. Ställningstagandet nej togs även i denna fråga av 
huvudparten respondenter. Detta är något som inte stödjer teorin kring den sociala identiteten 
som säger att anställda kan vara tveksamma till att rekommendera om egen vinning finns med i 
bilden (Wentzel et al., 2014), i detta fall en ekonomisk vinning. Det som kan upplevas är ett 
utnyttjande av vänskapen då pengar mottas (Wentzel et al., 2014). Något intressant som kan 
utläsas ur resultatet är att fem respondenter först svarade vet ej på första frågan, medan i 
följdfrågan tog de ställning och svarade att de inte skulle avstå att rekommendera. Detta kan 
tänkas stärka teorin om den yttre motivationen. Där teorin säger att den yttre motivationen har en 
tendens att ta över den inre motivationen (Reiss, 2012). Respondenterna var först tveksam eller 
reflekterade inte över om det kan påverka vänskapen negativt, vid ett svar ja kan en inre 
motivation speglas där respondenten upplever att detta kan påverka vänskapen. Vänskapen kan 
därför ses som en självbestämmande handling (Gagné & Deci, 2005) utan något instrumentellt 
värde (Ryan & Deci, 2000). När den ekonomiska belöningen kommer på tal tvekar inte 
respondenten längre eller reflekterar över sitt ställningstagande, vilket leder till att den yttre 
motivationen kan driva respondenten till ett ställningstagande.  
 
 



32	  
	  

5.4	  Motivationsfaktorer	  
Majoriteten svarade att hjälpa en bekant är det viktigaste motivet till att rekommendera, vilket 
speglar den prosociala motivationen. Hos personer som drivs av den prosociala motivationen 
ligger drivkraften i att hjälpa andra (Forgeard & Mecklenburg, 2013). Det näst viktigaste 
alternativet, att hjälpa organisationen, drivs också av den prosociala motivationen. Enigheten i 
denna fråga stärker studiens resultat och visar på att den prosociala motivationen är den starkast 
drivande motivationen generellt sett hos respondenterna. Därefter kommer alternativet att det får 
mig att känna mig bra, vilket återspeglar den inre motivationen. Hos personer som motiveras av 
en inre motivation är handlingen i sig något som stimulerar och intresserar dem (Reiss, 2012; 
Ryan & Deci, 2000). I och med att denna motivation värderas relativt högt hos respondenterna 
tyder det på att rekommendationen motiveras till viss mån av en inre motivation. De alternativ 
som hade lägsta prioritet var det stärker min position utåt följt av det går att få en slags belöning 
för det (verbal eller ekonomisk kompensation) båda alternativen återspeglar teorin om yttre 
motivation. Resultatet visar därför på att de flesta respondenter i undersökningen inte eller i 
mindre utsträckning drivs av yttre motivation vid en rekommendation. Det fjärde valet i 
rangordningen föll på att stärka sin position som visar på introjektion, vilket är en typ av yttre 
motivation som är en relativt kontrollerande handling. Personer som innehar denna typ av yttre 
motivation drivs av att stärka sitt ego eller stolthet som mål med handlingen (Ryan & Deci, 
2000). Erhållandet av en slags belöning hamnade generellt sett som sista alternativ hos 
respondenterna, vilket demonstrerar en yttre motivation. Den yttre motivationen kommer ur 
tillfredsställelsen av de konsekvenser en handling får (Gagné & Deci, 2005). I detta fall var 
handlingen en rekommendation och konsekvenserna av rekommendationen kunde vara en verbal 
eller en ekonomisk kompensation.  
 

5.5	  Yttre	  motivation,	  social	  identitet	  och	  arbetstillfredsställelse	  
Resultatet på frågan om respondenterna upplevde någon osäkerhet vid en rekommendation 
visade att över hälften upplevde det. Den största osäkerheten låg i att personen jag 
rekommenderar inte passar ihop med ABB. Svaret visar på att respondenterna kopplar ihop 
osäkerheten till den sociala identiteten. Osäkerheten kan ligga i att identiteten hos personen de 
rekommenderar inte passar in i den sociala gruppen (Wentzel et al., 2014). Den andra upplevda 
osäkerheten som hade näst störst svarsfrekvens var det skulle påverka mitt rykte negativt om 
personen jag rekommenderar inte får tjänsten. När en rekommendation, utförs för att öka 
självkänslan speglar den en typ av yttre motivation; introjektion (Ryan & Deci, 2000). Eftersom 
frågan gällde en osäkerhet till rekommendationer och inte varför en rekommendation utförs, 
visar det på att osäkerheten vid en rekommendation kan härledas från rädslan av att självkänslan 
förminskas om personen som rekommenderas inte anställs. En eventuell koppling är att 
osäkerheten till en rekommendation kan påverka personens rykte negativt och ses som ett 
misslyckande. Ett misslyckande kan i sin tur leda till en lägre självkänsla hos personen vilket kan 
påverka den inre motivationen negativt (Porter et al., 2003). Då rangordningen påvisade att den 
inre motivationen generellt sett hos respondenterna hamnade högre i rang än den yttre 
motivationen kan detta vara en förklaring till att påverkan av ryktet vid en rekommendation kan 
bidra till lägre självkänsla.  
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5.6	  Öppen	  fråga	  
Flertalet av kommentarerna som gavs i det valfria kommentarsfältet styrker studiens resultat, då 
respondenternas egna kommentarer reflekterade de ställda frågorna i viss utsträckning. Detta kan 
ge en indikation på att frågorna tog upp det som respondenterna ansåg vara relevant vid en 
rekommendation och att det som avsågs mätas, mättes vilket ökar studiens validitet.  
 
Tre av de redovisade svaren kan kopplas till arbetstillfredsställelse, där två av svaren var åt det 
mer otillfredsställda hållet medan ett svar speglade en tillfredsställelse med arbetsgivaren. Det 
som går att tolka ur de som svarade mer otillfredsställande var att de upplevde en svag eller dålig 
löneutveckling. Detta härrör hygienfaktorerna såsom lön (Furnham & Eracleous, 2008) och att 
detta ska vara uppnått innan de anställda kan uppleva tillfredsställelse med arbetet (Furnham, 
2005). Det fanns skilda uppfattningar gällande hinder vid rekommendationer, där vissa upplevde 
hinder och andra uttryckte att det var enkelt att rekommendera. En kommentar visar 
tillfredsställelse på arbetet och utifrån den framkommer viljan att hjälpa vänner till anställning på 
ABB. En annan kommentar visar att den procosiala motivationen är drivande, då viljan att hjälpa 
en vän och att handlingen även skulle gynna företaget beskrivs. 
	  

5.7	  Samband	  
Nedan visas och analyseras variabler hämtade ur resultatet som ställs emot andra variabler i 
syfte om att upptäcka eventuella samband mellan de olika frågorna.  
 

Har	  du	  någon	  gång	  
rekommenderat	  i	  din	  bekantskap	  
till	  att	  söka	  anställning	  på	  ABB?	  

	  

	   	   	   	   	  
	  	   Instämmer	  

Instämmer	  
delvis	  

Instämmer	  
helt	  

Instämmer	  
inte	  

Instämmer	  
inte	  alls	  

Total-‐
summa	  

Ja	   34	   9	   21	   0	   1	   65	  
Nej	   4	   1	   4	   1	   0	   10	  
Totalsumma	   38	   10	   25	   1	   1	   N=	  75	  

 
Något samband mellan att inte rekommendera då respondenten inte var tillfredsställd med sin 
tjänst och ABB som arbetsgivare kunde inte utläsas. Något som däremot gick att utläsa var ett 
samband mellan tillfredsställelse och rekommendationer. Ur resultatet går det att tolka att största 
delen av de som svarat har totalt sett uppnått hygienfaktorerna i arbetet och därför erhållit en 
arbetstillfredsställelse. Hygienfaktorerna omfattar exempelvis arbetsförhållande, lön och 
relationer med kollegor och när dessa ses som uppfyllda kriterier uppstår arbetstillfredsställelse 
(Furnham & Eracleous, 2008). En förklaring till resultatet kan vara att arbetstillfredsställelsen 
inte har varit den bidragande faktorn till att en rekommendation inte har skett. Något som kan 
väga in i detta svar och att det fördelaktigt visar på en relativt hög arbetstillfredsställelse hos 
respondenterna är det faktum att det troligtvis är en större del ambassadörer som besvarat 
undersökningen. Största delen av respondenterna ansåg att personen de rekommenderar måste 
passa ihop med ABB som företag och vad de står för om en rekommendation ska ske. Större 
antal svarade instämmer helt och instämmer till påståendet än instämmer delvis, instämmer inte 
och instämmer inte alls, vilket innebär att kemin mellan företag och den presumtiva 
medarbetaren är betydande vid en rekommendation. Om identiteten stämmer överens med 
företaget är personer mer benägna att rekommendera personer i sin bekantskap (Wentzel et al., 
2014) vilket även resultatet tyder på.  
 
 
 

Totalt	  sett	  är	  jag	  tillfredsställd	  med	  min	  tjänst	  
och	  ABB	  som	  arbetsgivare	  
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3	  

 

Verksamma	  år	  på	  ABB	  
Har	  du	  någon	  gång	  
rekommenderat?	  

	   	  
	  

Ja	   Nej	   Totalsumma	  
0-‐5	  år	   42	   10	   52	  
06-‐10	  år	   10	   	  	  	  	  0	   10	  
11-‐15	  år	   3	   	  	  	  	  0	   3	  
16-‐	  år	   10	   	  	  	  	  0	   10	  
Totalsumma	   65	   10	   N=	  75	  
	  

Kan	  du	  känna	  dig	  osäker	  till	  en	  rekommendation	  för	  att:	  	  
Har	  du	  någon	  gång	  
rekommenderat	  

	  
	  

Nej	   Totalsumma	  
0.	  Inget	  av	  följande	   4	   4	  
1.	  Det	  skulle	  påverka	  mitt	  rykte	  negativt	  om	  personen	  jag	  
rekommenderar	  inte	  får	  tjänsten	   1	   1	  
1.	  Det	  skulle	  påverka	  mitt	  rykte	  negativt	  om	  personen	  jag	  
rekommenderar	  inte	  får	  tjänsten,	  2.	  Jag	  inte	  får	  en	  ekonomisk	  
ersättning	  för	  rekommendationen	   1	   1	  
1.	  Det	  skulle	  påverka	  mitt	  rykte	  negativt	  om	  personen	  jag	  
rekommenderar	  inte	  får	  tjänsten,	  4.	  Jag	  upplever	  att	  ABB,	  totalt	  sett,	  
inte	  är	  en	  bra	  arbetsplats	   1	  

	  
	  
1	  

3.	  Personen	  jag	  rekommenderar	  inte	  passar	  ihop	  med	  ABB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  	  3	  	  	  	  

	  	  Totalsumma	   10	   10	  
	  

Har	  något	  av	  följande	  upplevts	  som	  problem	  gällande	  
rekommendation?	  	  

Har	  du	  någon	  gång	  
rekommenderat	  

	  
	  

Nej	   Totalsumma	  
0.	  Inget	  av	  nedanstående	  har	  varit	  ett	  problem	   3	   3	  
1.	  Tidsbrist,	  3.	  Inte	  bekväm	  med	  att	  prata	  om	  anställningar	   1	   1	  
2.	  Rädsla	  för	  att	  äventyra	  någon	  annans	  anställning,	  4.	  Känner	  inte	  
till	  vilka	  fördelar	  en	  rekommendation	  kan	  ge	  mig	   1	   1	  
4.	  Känner	  inte	  till	  vilka	  fördelar	  en	  rekommendation	  kan	  ge	  mig	   1	   1	  
4.	  Känner	  inte	  till	  vilka	  fördelar	  en	  rekommendation	  kan	  ge	  mig,	  6.	  
Känner	  mig	  inte	  bekväm	  i	  att	  rekommendera	  med	  hjälp	  av	  digitala	  
verktyg,	  7.	  Upplever	  att	  jag	  inte	  har	  kunskap	  om	  att	  
rekommendera	  via	  digitala	  hjälpmedel	   1	   1	  
5.	  Upplever	  att	  företaget	  inte	  stödjer	  rekommendationer	   1	   1	  
7.	  Upplever	  att	  jag	  inte	  har	  kunskap	  om	  att	  rekommendera	  via	  
digitala	  hjälpmedel	   1	   1	  
Ej	  svarat	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
Totalsumma	   10	   10	  

	  
När resultatet på frågorna som gällde verksamma år på ABB och om respondenterna någon gång 
rekommenderat ställdes emot varandra visades det att samtliga som inte rekommenderat har varit 
verksamma 0-5 år. Något som tillåts att spekulera kring är att anställda som befunnit sig en 
kortare tid hos arbetsgivaren förmodligen inte bistår med rekommendationer i samma 
utsträckning som personer som varit anställda under en längre tid. Word-of-Mouth influerar vad 
personer känner, tycker, vet och gör (Buttle, 1998). Det kan finnas en eventuell osäkerhet kring 
en rekommendation hos de personer som varit anställda under en kortare tid eftersom de 
möjligen inte har samma uppfattning som de som varit verksamma en längre tid. De kan därmed 
uppleva en tveksamhet i vad de tycker, känner och vet om arbetsgivaren. Något som stärker det 
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antagandet är att fler än hälften av de som inte rekommenderat har upplevt en osäkerhet vid en 
rekommendation samt ett hinder för informationsdelning. I kategorin 0-5 verksamma år ingår 
störst antal respondenter, detta kan även vara en orsak till varför de som inte har rekommenderat 
har placerats i den kategorin. Sambandet kan därför inte säkerställas till fullo, men kan ge 
indikation på vad som kan undersökas ytterligare i en fortsatt utveckling av 
rekommendationsprogrammet.  
 
Har	  något	  av	  upplevts	  som	  
problem	  gällande	  
rekommendation?	  	  

	  	  
Om	  du	  har	  upplevt	  ett	  problem	  vid	  en	  
rekommendation	  har	  det	  varit	  en	  faktor	  till	  att	  
inte	  rekommendera?	  

	  	   	  	   Ja	  
Ja	   28	   11	  
Nej	   47	   0	  	  
Totalsumma	   N=	  75	   11	  
 
Av det totala antalet respondenter som upplevt ett hinder för informationsdelning, 28 personer, 
har 39 procent av dessa inte rekommenderat. Det pekar på att de hinder som upplevts har varit så 
omfattande för respondenten vilket gjort att den inte rekommenderat vid ett specifikt tillfälle. 
Närmare beskrivet så har 17 respondenter upplevt hinder vid rekommendationer fast dessa har 
inte upplevts som så omfattande att de inte skulle rekommendera, utan de har rekommenderat 
trots hindret. 
 
Verksamma	  år	  på	  ABB	   För	  att	  hjälpa	  en	  bekant	   	  

	  
	  	   	  

0-‐5	  år	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	   28	   54	  %	  
06-‐10	  år	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	   	  	  4	   40	  %	  
11-‐15	  år	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  2	   67	  %	  
16-‐	  år	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	   	  	  3	   30	  %	  
Totalsumma	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  N=	  75	   Svar=	  37	   	  

 
28 av 52 personer, 54 procent, som varit anställda 0-5 år anser att hjälpa en bekant är den 
viktigaste anledningen till att rekommendera. Vilket är den kategori som drivs starkast av den 
motivationen, bortsett från gruppen som varit verksamma 11-15 år som endast har 3 
respondenter där 2 av dem svarat att denna motivation är den viktigaste, vilket motsvarar 67 
procent. Resultatet från kategorin kan ses som en aning missvisande då respondenterna i 
kategorin inte utgör en stor andel av den totala andelen respondenter, resultatet av den kategorin 
ses därför inte som representativ i detta avseende. En tänkbar, men inte bekräftad tanke kan vara 
att de respondenter som är relativt nyanställda eventuellt vill hjälpa personer i deras bekantskap 
som upplevt en liknande situation som de själva innan anställning. Några tänkbara situationer 
kan exempelvis vara arbetslöshet, studerande, otillfredsställelse på nuvarande arbete etcetera. Då 
anställda är mer benägna att rekommendera sina vänner eller personer med liknande identitet 
(Wentzel et al., 2014) kan detta vara en orsak till att denna kategori har en starkare motivation 
till att hjälpa en bekant.  
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Totalt	  sett	  är	  jag	  tillfredsställd	  med	  min	  tjänst	  
och	  ABB	  som	  arbetsgivare	  

Det	  går	  att	  få	  en	  slags	  belöning	  för	  det	  
(verbal/	  eller	  ekonomisk	  kompensation)	  

	   	  Instämmer	   3	  
Instämmer	  delvis	   3	  
Instämmer	  helt	   3	  
Instämmer	  inte	   1	  
Instämmer	  inte	  alls	   0	  
Totalsumma	   10	  
 

Om	  du	  skulle	  rekommendera	  	  
någon	  till	  att	  söka	  anställning	  hos	  	  
ABB	  skulle	  du	  göra	  det	  främst	  för	  att:	  

	   	   	   	  
Val	  1	  

Instämmer	  
delvis	  

Instämmer	  
inte	  

Instämmer	  
inte	  alls	  

Total-‐
summa	  

Det	  går	  att	  få	  en	  slags	  belöning	  för	  det	  (verbal/	  eller	  
ekonomisk	  kompensation)	   3	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   0	   4	  

Det	  kan	  stärka	  min	  position	  utåt	   1	   0	   0	   1	  
Det	  får	  mig	  själv	  att	  känna	  mig	  bra	   0	   0	   0	   0	  
För	  att	  hjälpa	  en	  bekant	   4	   0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   5	  
För	  att	  hjälpa	  organisationen	   2	   0	   0	   2	  
Totalsumma	   10	   1	   1	   12	  

 
Gällande påståendet om total upplevd tillfredsställelse med tjänsten och ABB som arbetsgivare 
kunde ett samband påvisas mellan alternativen instämmer inte, instämmer delvis och instämmer 
inte alls, då en belöning erhålls vid en rekommendation. 4 av 10 av de som valde alternativet 
som första val är delvis eller inte tillfredsställda med sin tjänst eller ABB som arbetsgivare. Om 
frågan ses omvänt, vad de som inte är tillfredsställda, delvis och inte alls tillfredsställda har för 
motivation, visar det att belöning ses som viktigare än att hjälpa organisationen, vilket är det 
generella svaret. Ett samband med att inte vara tillfredsställd eller delvis tillfredsställd och att 
drivas av yttre motivation finns. Istället för att drivas av den prosociala motivationen till fullo där 
både att hjälpa en bekant och hjälpa organisationen ses som de främsta motiven till att 
rekommendera, drivs respondenterna som totalt sett inte är fullt tillfredsställda med arbetet av att 
hjälpa en bekant följt av att få en belöning. Detta är något som skiljer sig från majoriteten där de 
flesta valt att hjälpa en bekant följt av att hjälpa organisationen, vilket innebär att de drivs av den 
prosociala motivationen fullt ut. 
	  

	  Om	  du	  skulle	  rekommendera	  	  
någon	  till	  att	  söka	  anställning	  hos	  ABB	  
skulle	  du	  göra	  det	  främst	  för	  att:	  
Val	  1	  

Instämmer	  
helt	   Instämmer	  

Instämmer	  
delvis	  

	  
	  
Instämmer	  	  
inte	  

	  
	  
Instämmer	  
inte	  alls	  

Total-‐
summa	  

För	  att	  hjälpa	  organisationen	   8	   5	   2	   0	   0	   15	  

	   	   	   	  
	   	  

	   
Vidare sågs ett liknande samband mellan de respondenter som valde att ha alternativet att hjälpa 
organisationen som första val i motivationsfrågan och de som svarade instämmer helt på att de 
är tillfredsställda. 8 av 15 respondenter gav detta svar, vilket motsvarar 53 procent av alla 
respondenter som valde hjälpa organisationen som första val. Detta demonstrerar att den 
upplevda arbetstillfredsställelsen bidrar positivt till strävan efter att tillgodose organisationens 
behov av bidrag med rekommendationer från anställda. 
	  

Totalt	  sett	  är	  jag	  tillfredsställd	  med	  min	  tjänst	  och	  ABB	  som	  arbetsgivare	  
	  

	  
Totalt	  sett	  är	  jag	  tillfredsställd	  med	  min	  tjänst	  och	  ABB	  som	  arbetsgivare	  
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Om	  du	  skulle	  rekommendera	  	  
någon	  till	  att	  söka	  anställning	  hos	  ABB	  skulle	  du	  göra	  det	  
främst	  för	  att:	  

	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Inget	  av	  alternativen	  är	  viktiga	   6 3	   6	   5	   6	   3	   6	   6	   6	   6	  
Det	  går	  att	  få	  en	  slags	  belöning	  för	  det	  (verbal/	  eller	  
ekonomisk	  kompensation)	   1 1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
Det	  kan	  stärka	  min	  position	  utåt	   4 2	   4	   4	   2	   	  	  	  X	   2	   4	   3	   3	  
Det	  får	  mig	  själv	  att	  känna	  mig	  bra	   5 	  	  	  	  	  	  X	   2	   	  	  	  X	   4	   	  	  	  X	   3	   3	   5	   2	  
För	  att	  hjälpa	  en	  bekant	   2 	  	  	  	  	  	  X	   3	   2	   3	   2	   4	   2	   2	   5	  
För	  att	  hjälpa	  organisationen	   3 	  	  	  	  	  	  X	   5	   3	   5	   	  	  	  X	   5	   5	   4	   4	  
	  	     	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
Om	  du	  skulle	  rekommendera	  	  
någon	  till	  att	  söka	  anställning	  hos	  ABB	  skulle	  du	  
göra	  det	  främst	  för	  att:	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	  
Inget	  av	  alternativen	  är	  viktiga	   3	   6	   6	   6	   6	   5	   5	   6	   6	   6	   6	   2	   5	   4	   2	  
Det	  går	  att	  få	  en	  slags	  belöning	  för	  det	  (verbal/	  
eller	  ekonomisk	  kompensation)	   X	   3	   5	   5	   5	   4	   4	   5	   5	   4	   5	   X	   3	   2	   X	  
Det	  kan	  stärka	  min	  position	  utåt	   X	   5	   4	   4	   2	   3	   3	   4	   4	   5	   4	   X	   X	   X	   X	  
Det	  får	  mig	  själv	  att	  känna	  mig	  bra	   X	   4	   3	   3	   3	   2	   X	   3	   3	   3	   3	   X	   2	   X	   X	  
För	  att	  hjälpa	  en	  bekant	   2	   2	   2	   2	   4	   X	   2	   2	   2	   2	   2	   X	   4	   2	   X	  
För	  att	  hjälpa	  organisationen	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
	  	     	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
För att styrka skillnaden som finns mellan att hjälpa organisationen och att drivas av en belöning 
har de två ovanstående tabellerna tagits fram. Tabellerna visar att om respondenterna motiveras 
av en belöning, kommer alternativet att hjälpa organisationen på en lägre placering än generellt 
sett, då den väljs som andra val. 4 stycken av de 9 respondenter som placerar belöning som första 
val har alternativet att hjälpa organisationen som femte och sista val, ingen av dem placerar att 
hjälpa organisationen som andra val. När frågan ses omvänt för att se om ett samband 
fortfarande existerar, visar det att när alternativet hjälpa organisationen placeras som första val 
placeras belöning i många fall som sista alternativ. Detta demonstrerar att om belöning väljs först 
visas mindre empati och hjälpsamhet mot organisationen, däremot visas fortfarande en empati 
och hjälpsamhet mot personer i deras bekantskap. Ett antagande kan vara att respondenterna i 
undersökningen känner en starkare dragning emot att hjälpa en bekant, snarare än att 
rekommendera för att hjälpa organisationen, då det troligen ger fler direkta fördelar gentemot 
den anställda än vad organisationen förmodligen bistår med.  
 
De som främst drivs av en belöning och inte av att hjälpa organisationen är de respondenter som 
inte är fullt tillfredsställda med tjänsten eller arbetsgivaren. Ett antagande kan vara att 
rekommendationer som inte utförs för att främja organisationen, utan utförs för egen vinning 
leder till att rekommendationerna brister i kvalitet. Detta då organisationens strävan efter rätt 
kompetens inte finns i åtanke, vilket kan leda till en ineffektiv rekryteringsmetod. Om 
rekommendationerna utförs av de som drivs starkast av en yttre motivation riskeras att fler 
anställda med denna typ av motivation anställs, i de fall då identiteten delas. Det kan eventuellt 
leda till att en motsatt effekt uppstår, än vad som tidigare var tänkt att åstadkommas med 
programmet.  

	  
Respondent	  

Respondent	  
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6.	  Slutsats	  
Avslutningsvis presenteras slutsatserna, som ska besvara studiens syfte.  
Något som även behandlas i detta kapitel är uppslag till vidare studier inom området 
rekommendationer.  
 
Det har visat sig att många av respondenterna har rekommenderat personer i deras bekantskap 
till att söka anställning hos ABB. Rekommendationerna visade sig även vara positiva, det vill 
säga att de anställda kommunicerar positivt till presumtiva medarbetare i deras sociala nätverk. 
Då rekommendationerna var av positiv karaktär tyder det på att rekommendationsprogram som 
rekryteringsmetod är passande för ABB. Positiva rekommendationer bidrar till en fördelaktig 
bild av företaget som en attraktiv arbetsgivare. Det stärker företagets employer brand, vilket är 
en strävan för organisationen.  
 
Samtliga som inte har rekommenderat har varit anställda i 0-5 år, fler än hälften av dessa har 
upplevt något slags hinder vid en rekommendation. En osäkerhet kan finnas hos de som varit 
anställda under en kortare tid, då information kring rekommendationer upplevdes som bristande. 
Närmre hälften av det totala antalet respondenter upplevde hinder vid rekommendationer, vilket 
tydde på delade meningar i frågan.  
 
Något som resultatet påvisar är att kemin mellan företaget och personen som rekommenderas 
prioriteras vid en rekommendation. Respondenterna var mer benägna att rekommendera en 
person om identiteten mellan den rekommenderade och företaget stämmer överens, vilket tyder 
på att respondenterna månar om den sociala identiteten som återfinns i företaget. Denna faktor 
styrker rekommendationer som rekryteringsmetod då urvalet av potentiella kandidaters 
värderingar troligtvis stämmer överens med företagets identitet och värderingar. En fortsatt 
tillämpning av denna metod bör underlätta rekryteringsprocessen, då en utvärdering av lämplig 
kandidat redan skett av den anställda på företaget innan kandidaten kommer till en intervju. 
 
Undersökningen visar på att det största antalet av de tillfrågade innehar en prosocial motivation 
där viljan drivs av att både hjälpa en bekant och organisationen. Den motivation som var minst 
framträdande hos respondenterna var den yttre motivationen där det förväntas en konsekvens av 
att rekommendera, detta i form av ett stärkande av sitt rykte samt en belöning. Den minst 
framträdande av dessa två typer yttre motivationer var att erhålla en belöning vid en 
rekommendation. De flesta respondenter i undersökningen visade sig vara tillfredsställda med 
deras tjänst och arbetsgivare vilket kan ses som en faktor till att de rekommenderar i större 
utsträckning med viljan och motivet att hjälpa organisationen. De som däremot inte ansåg sig 
vara fullt tillfredsställda med sin tjänst och arbetsgivare rekommenderar i större utsträckning för 
att få en belöning som motiv för handlingen.  
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6.1	  Sammanfattning	  av	  studiens	  slutsatser	  	  
•  Respondenterna i undersökningen drivs till största del av en prosocial motivation, där 

hjälpa en bekant samt att hjälpa organisationen är de främsta motiven till en 
rekommendation. 

•  De som inte ansåg sig vara fullt tillfredsställda, totalt sett, med arbetet och arbetsgivaren 
drevs i större utsträckning av en yttre motivation, där motivet till att rekommendera 
grundade sig i en slags belöning. Till skillnad från de som ansåg sig vara tillfredsställda, 
totalt sett, med arbetet och arbetsgivaren tenderade att rekommendera i större 
utsträckning för att hjälpa organisationen.  

•  Närmare hälften av respondenterna upplever att det finns hinder vid en rekommendation, 
majoriteten av dem upplever däremot inte att det är en avgörande faktor till att inte 
rekommendera.  

 

6.2	  Diskussion	  kring	  slutsatser	  
ABB tillämpar i dagsläget en belöning, en yttre motivation, vid en rekommendation som leder 
till en tillsatt tjänst. Det som framgår i studien är att motsatsen föredras, det vill säga att vid en 
rekommendation så drivs de tillfrågade av en prosocial motivation där belöningen av handlingen 
är att hjälpa någon annan vare sig det hjälper en bekant eller organisationen. Det innebär att i 
dagsläget är det endast de som drivs av en yttre motivation som blir påminda om att 
rekommendera, vilka enbart utgör en liten del av respondenterna. Något att ha i åtanke, är att den 
yttre motivationen kan ta över de andra motivationerna. Drivs personen i fråga av en annan 
motivation än den yttre, kan en belöning förändra motivet till att rekommendera. Om de 
anställda drivs av prosocial motivation bör detta istället kommuniceras ut för att förstärka 
anledningen till en rekommendation och att en sådan ska ses som betydande för så väl företag 
som de anställdas bekanta. Belöningen av att hjälpa är eventuellt det som behöver lyftas fram 
baserat på studiens resultat istället för den monetära belöningen.  
 
Många av hindren som respondenterna upplever kan tänkas överkommas med tydlig information 
kring vad en rekommendation innebär och hur en sådan går till. Baserat på resultatet kan det vara 
lämpligt att främst ge detaljerad information och uppmuntra till rekommendationer för de som 
inte varit verksamma en längre tid. Däremot kan detta vara något som bör tillämpas emot alla 
anställda, trots att de flesta rekommenderar så upplever många ett hinder vid en 
rekommendation. De två största upplevda hindren var bristande kunskap om hur en 
rekommendation sker via digitala hjälpmedel samt en saknad kännedom om vilka fördelar en 
rekommendation kan ge. Genom att kommunicera exempelvis hur de ska gå tillväga vid en 
digital rekommendation samt kommunicera vilka fördelar som kan finnas vid en 
rekommendation kan dessa hinder motverkas. Som tidigare nämnt bör ABB kommunicera de 
prosociala fördelar en rekommendation kan ge vilket även bidrar till att ett av de två upplevda 
hindren adresseras.  
 
Rekommendationer som helhet är något som bör ses över eller undersökas mer kring; om detta är 
en generell syn som de anställda i företaget delar eller om det enbart går att applicera i kontexten 
studien utfördes i. Eftersom studien utfördes främst på ambassadörer kan det vara av värde att 
applicera studiens frågeställning på andra delar av verksamheten för att undersöka om samma 
motiv och faktorer till en rekommendation går att appliceras på dem. 
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Utifrån den kontext undersökningen är utförd samt begränsningarna gällande en generalisering 
av resultatet studien medför, anses det vara av vikt att diskutera slutsatserna utifrån ett mer 
generellt perspektiv. Ett resonemang angående resultatet om att respondenterna rekommenderade 
främst med motiven att hjälpa en vän samt organisationen kan framförallt det sistnämnda 
grundas i en upplevd arbetstillfredsställelse. Om en tillfredsställelse inte är uppnådd hos de 
anställda kan motiven eventuellt vara annorlunda. Studien visade att i dessa fall 
rekommenderade de anställda främst för erhållandet av en belöning, vilket innebär att den 
prosociala motivationen inte var drivande. Den prosociala motivationen bör vara arbetsgivarens 
föredragna motivation som de vill att de anställda främst ska drivas av, då handlingen utförs med 
viljan att antingen hjälpa en vän, eller hjälpa organisationen. Att hjälpa en vän kan bidra till en 
effektiv rekrytering, då den anställda antas rekommendera en person med liknande värderingar. 
Om den anställda redan passar ihop med organisationen kan den rekommenderade vännen även 
tänkas göra det.  
 
En handling som grundar sig i den prosociala motivationen kan även spegla en välvilja mot 
företaget och ett intresse för organisationens välstånd. För att uppnå ett sådant resultat kan det 
vara läge att avvika från de employee referral program som främst syftar till en monetär belöning 
vid en rekommendation. Något som istället kan användas är ett eget modifierat program som 
passar de enskilda företagen, där de anställdas motiv tagits till hänsyn. Detta då motiven som 
företagen har kan reflektera vad företaget vill att de anställda ska drivas av. Om ingen vidare 
reflektion kring utvecklingen av programmet görs, utan enbart appliceras i dess grundläggande 
form, vilket vanligtvis innebär en monetär belöning tas inga andra tänkbara motiv i beaktning. 
Det kan leda till att företag enbart uppmuntrar de anställda att drivas av en yttre motivation, 
vilket kan bidra till en kortsiktig lösning på utvecklingen av programmet såväl som på 
rekryteringsbehovet. 
 

6.3	  Uppslag	  till	  vidare	  studier	  
Förslag till vidare forskning kan vara hur motiven ser ut i koppling till digitala 
rekommendationer exempelvis via sociala medier eller liknande. Något som då kan vara av 
intresse är om andra motivationer och hinder upplevs som starkare än vad denna studie visade.  
Rekommendation som område och vilka motiv som finns bör få mer uppmärksamhet och 
undersökas i större utsträckning än vad som hittills gjort. Ett ytterligare förslag till vidare 
forskning inom området kan vara att andra motiv än de som nämns i studien undersöks, om 
sådana finns. Utvecklandet av en modell eller ett generellt tillvägagångssätt i hur motiv och 
faktorer som kan finnas hos anställda vid rekommendationer kan undersökas är av värde. Detta 
skulle bistå med en enklare utredning för företag gällande vilka aspekter som är mest väsentliga 
att ta hänsyn till vid en rekommendation.  
	  
Gällande de som inte besvarat undersökningen kan ett antagande vara att de saknar motivation 
till handlingen, det vill säga att de inte anser att ämnet rekommendationer är något som 
intresserar och motiverar dem. En annan anledning till att det inte prioriterat att svara på 
undersökningen, kan tänkas vara att de tidigare inte har rekommenderat och anser därför att de 
inte har tillräcklig kunskap inom detta område, vilket härrör teorin om hinder för 
informationsdelning som även omfattar en annan tänkbar anledning nämligen tidsbrist. Detta är 
någonting som skulle kunna studeras ytterligare, för att bekräfta detta antagande om en eventuell 
koppling mellan att inte svara på en undersökning inom ämnet till dessa typer av teorier. 
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Följebrev 1- I mailet till ambassadörerna med uppmaning om att vidarebefordra enkäten. 
 
Hej, Vi är två studenter som studerar marknadsföring på Mälardalens Högskola. Vi skriver 
vår kandidatuppsats för ABB, som behandlar ämnet rekommendationer. Syftet med studien är 
att undersöka vad som ligger bakom en rekommendation av någon i ens bekantskapskrets 
eller sociala nätverk till att söka anställning hos ABB. Vänligen besvara bifogad enkät. 
 
Efter besvarad enkät ser vi gärna att du som ambassadör vidarebefordrar denna enkät 
till tre av dina kollegor (tjänstemän), så skulle det hjälpa vår studie nämnvärt. 
 
Tack för ditt deltagande, vänliga hälsningar 
Caroline Andersson & Fanny Schmidinger 
 
 
Följebrev 2- I enkäten med förklaring om studiens syfte och samtycke. 
 
Vi är två studenter som studerar marknadsföring på Mälardalens Högskola. Vi skriver vår 
kandidatuppsats för ABB, som behandlar ämnet rekommendationer. Syftet med studien är att 
undersöka vad som ligger bakom en rekommendation av någon i ens bekantskapskrets eller 
sociala nätverk till att söka anställning hos ABB. Resultatet kan komma att användas av ABB 
i syfte att utveckla företagets employee referral program. Idén med ett sådant program är att 
de anställda uppmuntras att hitta potentiella medarbetare från deras sociala nätverk, både 
digitalt och genom sin bekantskapskrets. Anonymitet kommer att garanteras, det vill säga att 
svaren inte kommer kunna användas för en identifiering av dig som respondent. 
 
Genom att svara på enkäten samtycker du med ovanstående. 
 
Tack för ditt deltagande, alla svar är av värde för oss. 
Caroline Andersson & Fanny Schmidinger 
 
 
Följebrev 3- Påminnelse till ambassadörerna 
Hej, du har väl inte glömt att svara på enkäten som du fick utskickad den 2:a maj och 
vidarebefordrat den till tre kollegor (tjänstemän)? 
Svaren ligger till grund för vår kandidatuppsats och vi är tacksamma för alla svar vi kan få. 
Tack din hjälp! 
 
Vänliga hälsningar 
Caroline Andersson & Fanny Schmidinger 
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Enkät	  
 
Vi är två studenter som studerar marknadsföring på Mälardalens Högskola. Vi skriver vår 
kandidatuppsats för ABB, som behandlar ämnet rekommendationer. Syftet med studien är att 
undersöka underliggande faktorer och motiv anställda kan tänkas ha till att rekommendera 
någon i deras bekantskapskrets och sociala nätverk till att söka anställning hos 
ABB.  Resultatet kan komma att användas av ABB i syfte att utveckla företagets employee 
referral program. Idén med ett sådant program är att de anställda uppmuntras att hitta 
potentiella medarbetare från deras sociala nätverk, både digitalt och genom sin 
bekantskapskrets. Anonymitet kommer att garanteras, det vill säga att svaren inte kommer 
kunna användas för en identifiering av dig som respondent. 
 
Genom att svara på enkäten samtycker du med ovanstående. 
 
Tack för ditt deltagande, alla svar är av värde för oss. 
Caroline Andersson & Fanny Schmidinger 
 
Har du frågor angående enkäten så går det bra att höra av dig till Caroline Andersson 
tel:  XXX-XXXXXXX  eller Fanny Schmidinger tel: XXX-XXXXXXX  
Har du frågor gällande undersökningen och hur resultatet kommer att användas har du 
möjlighet att kontakta Joakim Forsberg tel: XXX-XXXXXXX. 
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Kommentarer,	  fråga	  13.	  	  
 
”Det är enkelt att dela våra annonser till vänner från en specifik annons. När man trivs på 
sitt företag är det självklart att man vill att fler ska upptäcka ABB-världen och alla häftiga 
karriärmöjligheter som finns här. Det är svårt att låta bli att rekommendera vänner, släkt och 
bekanta att ta chansen när ett passande jobb kommer ut.” 
 
”När man rekommenderar en person att söka sig till en tjänst på ABB och denne sedan inte 
ens får ett svar av rekryteraren om de gått vidare eller ej är skämmigt. Detta har hänt mig. 
Bättre kommunikation i rekryteringsprocessen är ett måste.” 
 
”Ibland kan man känna en osäkerhet för hur personen man funderar på att rekommendera 
skulle göra ett dåligt jobb och därmed påverka ens eget anseende internt i företaget om den 
anställs.” 
 
”Jag vet inte hur jag skulle göra för att rekommendera någon.” 
 
”Jag skulle vara ärlig till personen jag rekommenderar om hur jag tycker ABB är som 
arbetsplats och inte mörka de negativa delarna som dålig löneutveckling osv. Det hade inte 
känts bra om en person börjar arbeta här och inte gillar det.” 
 
”Kärnan ligger i att vara attraktiv arbetsplats då attraherar man de bästa personerna på 
marknaden. Och man ser då till rekommendera till olika lediga tjänster utan hinder. 
 
”Det som uppfattas utifrån är att ABB är en bra arbetsplats speciellt bland studenter. 
Semestervillkoren och det sociala skyddsnätet är imponerande tycker jag. Men det finns 
andra bitar med valmöjligheter kring arbetsredskap. T.ex. tjänstebil är man familj med 4 barn 
varför måste man då välja en v70? Eller om man är ensamstående? Vissa kunder vill kanske 
inte att det syns att ABB är på besök. Om nu det är viktigt med att alla ska köra vit stripad 
Volvo. Varför gäller det bara vissa och inte cheferna?  Sån frågor är något som diskuteras. 
Och jag vet flera duktiga sälja som slutat på ABB bara därför att den valfriheten tagits bort. 
Eller valt att inte ta anställning.  
 
Det som jag tycker man kan gör för att ytterligare stärka sin position på marknaden är att. 
Bättre ta hand om yngre medarbetare och framför allt kvinnliga kolleger då det fortfarande 
kan uppfattas som rätt gubbigt i leden. Om ABB är den bästa arbetsgivaren då ska man också 
betala bra till sina medarbetare. Om man samtidigt kan ha en bra vinnande strategi och 
ställa utmanande krav som är uppnåeliga så kommer man långt. I hur stor utsträckning 
träffas anställda utanför jobbet det är också en funderare om t.ex. tittar på it bolag hur den 
delen av företagskulturen där ser ut.” 
 
”Något om våra möjligheter att tipsa vänner om jobbannonser som bara syns internt.” 
 
”Om man rekommenderar någon är det ju enbart för att: 
Hjälpa en vän och att man tror att detta verkligen skulle hjälpa företaget. 
Att den som ev. anställs upplevs som en stor resurs. Pengar vet jag inte, men om man nu 
skulle ha det så borde beloppet i så fall delas mellan de två det rö sig om.” 
 
 



	  

 
”En stor anledning till att jag tvekar till att rekommendera ABB som arbetsgivare är att jag 
upplever att företaget har en lång väg att gå när det gäller att motivera sina anställda och att 
löneutvecklingen är för svag. Jag skulle vilja se ett tydligare fokus på att utveckla ett 
inspirerande ledarskap och en kultur av att ständigt vilja bli förbättravåra arbetssätt.”  
 
”Det vore intressant med uppföljningar, var den personen som person x rekommenderade en 
bra rekommendation.” 
 
”Det vore kul med uppföljning av rekommendationer.” 
 


